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TERVEZETT PROGRAM
2018. április 12. (csütörtök)
8:00 - 10:00
Regisztráció („B” épület, földszint)
Plenáris ülés („B” épület, V. előadó)
10:00 - 10:10
Megnyitó, köszöntő
Liptai Kálmán rektor
Eszterházy Károly Egyetem
Bujdosó Zoltán campus főigazgató, mb. campusokért felelős rektorhelyettes
Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus
10:10 - 10:30
Fenntartható élelmiszergazdaság
10:30 - 10:50
A vidékfejlesztés fenntarthatósági kihívásai
10:50 - 11:10
Fenntartható társadalom
11:10 - 11:20
Innovációs gazdaság – innovációs társadalom
(a megnevezett témakörökhöz prominens hazai és külföldi előadók felkérése folyamatban van)
11:20 - 11:30
Elismerések átadása
11:30 - 11:40
Konferencia fotó („B” épület előtti lépcső)
11:40 - 11:50
Poszter szekció megnyitása („A” épület, Aula)
Dinya László egyetemi tanár
Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus
12:00 - 13:30
Ebéd („A” épület, „T” előadó)
13:30 - 17:30
Szekcióülések („A” épület, „B” épület)
18:30 – 23:00
Szakember találkozó („A” épület, „T” előadó)
2018. április 13. (péntek)
08:30 - 12:00
13:00 -

Szakmai kirándulás
Ebéd („A” épület, Étterem)

A konferencia célja
Egyértelműen látható, hogy a következő évtizedek központi kérdése a fenntarthatóság lesz, ami alatt nem jelenlegi működésünk megreformálást, hanem egyre inkább működési paradigmaváltást értenek. Világosan kifejezi
ezt D. Harvey megfogalmazása: „Jelenlegi működésünk alapvető problémája, hogy a hasznokat privatizálja, a
terheket pedig társadalmasítja!” Több mint három évtizedet átívelő, ezúttal már16. alkalommal megrendezendő
nemzetközi konferenciánkat ezért is szenteljük e kérdés alapos vizsgálatának, lehetőség szerint nemcsak a diagnózisra, de a terápiára – a gyorsan növekvő kihívásokra adható lehetséges válaszokra – is fókuszálva. Ugyanakkor nem kívánjuk szem elől téveszteni „gyökereinket”, azt a hagyományt, hogy intézményünk – immár az Eszterházy Károly Egyetem „Gyöngyösi Károly Róbert Campusa”-ként – az Észak-Magyarországi régió élelmiszergazdasági és területi fejlesztési tudásközpontja. Ennek a szerepnek maradéktalanul és hosszú távon megfelelni csak úgy lehetséges, ha rendszeresen meghívjuk azokat az elismert hazai és külföldi szakértőket, akik révén
tudásszolgáltatásainkat megalapozó tudásbázisunk folyamatosan gyarapodhat. A három évtizedes hagyománnyal
rendelkező konferencia ehhez kínál fórumot, hasznos eszmecserét, amelyhez szeretettel és tisztelettel várjuk az
előadásokat, posztereket és minél nagyobb számban az érdeklődőket a gazdaság, a kormányzati és a civil szervezetek, valamint K+F+I szféra részéről egyaránt.
Tervezett szekciók
Előadói szekciók (a beérkező anyagok függvényében kerül véglegesítésre)
1. Fenntartható agrárium, élelmiszergazdaság
2. Fenntartható társadalom
3. Fenntartható területfejlesztés
4. Tudásszolgáltatások és tudásmenedzsment
5. Innováció és versenyképes vállalkozások
6. Idegen nyelvű szekció(k)
Poszter szekció
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Előadások és poszterek
Egy részvételi díj befizetésével legfeljebb két előadás, vagy egy előadás és egy poszter, vagy két poszter
szerzőjeként lehet szerepelni.
A konferencia szervezői fenntartják a jogot, hogy túljelentkezés esetén csak a témakörhöz szorosan kapcsolódó
előadásoknak és posztereknek biztosítanak előadási lehetőséget. Túljelentkezés esetén a konferencia
Tudományos Bizottsága a felkért szekcióelnökökkel együtt tesz javaslatot az előadásra kerülő, illetve a poszterszekcióban megjelenő témákra, esetleg a jelentkezés visszautasítására.
A konferencia poszter szekciójában egységes poszter paneleket (B1-es méret, 700x1000 mm) biztosítunk az
anyagok bemutatására.
Az előadások és a poszterek anyagát a Tudományos Bizottság lektoráltatja. A témánként, maximum 8 oldal
terjedelmű, a konferencia kiadvány tartalmi és formai követelményeinek megfelelő cikkeket ISBN számmal
ellátott, könyvnek megszerkesztett, elektronikus konferencia kiadványban jelentetjük meg.
A Tudományos Bizottság ajánlásával a kiemelkedő előadások meghívást kapnak A Falu, a Journal of Central
European Green Innovation és az Acta Carolus Robertus, Ecocycles című folyóiratokban történő publikálásra.
A konferencia előadásainak és posztereinek formai követelményei az alábbi honlapról letölthetők:
https://ntn2018.uni-eszterhazy.hu.
A konferencia nyelve: magyar, angol, szekciók esetében német
A konferencia helyszíne:
ESZTERHÁZY KÁROLY EGYETEM GYÖNGYÖSI KÁROLY RÓBERT CAMPUS
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
A résztvevők által igénybe vehető szolgáltatások díja:
KONFERENCIA RÉSZVÉTEL – 2018. április 12.
Részvétel (előadással, poszterrel): 15.000.- Ft/fő
(A díj tartalmazza: honlapról letölthető konferencia kiadvány és összefoglalók kötete, programfüzet, kávé
jegy, regisztrációs csomag)
Részvétel (előadással, poszterrel), mint PhD hallgató: 10.000.- Ft/fő
(A díj tartalmazza: honlapról letölthető konferencia kiadvány és összefoglalók kötete, programfüzet, kávé
jegy, regisztrációs csomag)
Részvétel (előadással, poszterrel) az EKE munkatársai számára: 4.000.- Ft/fő
(A díj tartalmazza: honlapról letölthető konferencia kiadvány, letölthető összefoglaló kötet, programfüzet,
kávé jegy, Szakember találkozó)
Publikáció megjelenésének díja részvétel nélkül: 7.000.- Ft/fő
(A díj tartalmazza az interneten letölthető konferencia kiadványt.)
Részvétel a konferencián előadás tartása nélkül (társszerzők, kísérők részére): Ingyenes
EBÉD - 2018. április 12. (T-előadó, választó menü): 2.500.- Ft/fő
SZAKEMBER TALÁLKOZÓ - 2018. április 12. 18:30 óra
Részvétel: 6.000.- Ft/fő
Részvétel, mint PhD hallgató: 4.000.- Ft/fő
SZAKMAI PROGRAM (Téma: megújuló energiák hasznosítása Heves megyében): Ingyenes
EBÉD - 2018. április 13. (Étterem, választható menü): 2.500.- Ft/fő
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A szállásigénylés és foglalás egyénileg történik. A választáshoz néhány lehetőség ajánlásával szeretnénk
hozzájárulni (mellette a távolság a konferencia helyszínétől):
Gyöngyös:
Vincellér Panzió: http://www.vincellerpanzio.hu/ - 170 m
Anna Panzió: http://www.anna-hotel.hu/panzio - 350 m
Hotel Opál: http://hotelopal.hu/ - 1 km
Ecohostel Gyöngyös: http://ecohostel.hu/ - 1 km
Kavalkád Panzió: http://www.kavalkadetterem.hu/ - 2,1 km
Károly Róbert Diákhotel: http://www.krhotel.hu/ - 2,9 km
Farkasmály:
Borhotel Sziluett: http://www.hotelsziluett.hu/ - 4 km
Gyöngyössolymos:
Solymos Borozó és Panzió: http://www.solymosborozo.hu – 4,6 km
Mátrafüred:
Feketerigó Panzió: http://feketerigo.hu/ - 5,6 km
Anna Hotel: http://www.anna-hotel.hu/ - 6 km
Kóborló Vendégház: http://koborlovendeglo.hu/ - 8,4 km
Sástó:
Sástó Hotel: http://sastohotel.hu/ - 8,1 km
Mátraháza:
Panoráma Panzió: http://panoramasasto.hu/ – 11,4 km
Lifestyle Hotel Mátra: http://www.hotelmatra.hu/ - 12,6 km
Residence Ózon: http://ozon.hotel-residence.hu/ - 12,8 km
További információ: http://szallas.hu
FONTOS HATÁRIDŐK
Előzetes jelentkezés és az egyoldalas magyar és angol nyelvű összefoglaló
(max. 1000-1500 karakter) elektronikus feltöltés határideje:

!!! 2017. december 31. !!!
Az előadások / poszterek angol, német vagy magyar nyelvű anyagának feltöltése
a https://ntn2018.uni-eszterhazy.hu honlapra, amivel a regisztráció véglegessé válik,
valamint a szolgáltatásigénylő lap kitöltése:

2018. február 12.
Fizetési határidő:
A jelentkezést nemlegesnek tekintjük és a programban, valamint a kiadványban
NEM szerepeltetjük az előadást és a posztert, ha a részvételi díj nem kerül befizetésre!

2018. március 14.
A részletes programot 2018. március 30-ig küldjük ki a résztvevőknek.
Az igényelt szolgáltatások díjának befizetése banki átutalással történik a honlapon megadott számlaszámra.
Gyöngyös, 2017. december 12.

Dr. Dinya László s.k
egyetemi tanár
a Tudományos Bizottság elnöke

Dr. Bujdosó Zoltán s.k.
egyetemi docens, campus főigazgató
mb. campusokért felelős rektorhelyettes

