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TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG 

 
 

Elnök 
Dinya László CSc, egyetemi tanár  
 

Társelnökök 
Kapronczai István PhD, címzetes egyetemi tanár, nyugalmazott főigazgató - AKI  
Lehoczky Éva az MTA doktora, egyetemi tanár, tudományos tanácsadó - ATK TAKI 
Takácsné György Katalin PhD, egyetemi tanár, Óbudai Egyetem, Keletei Károly Gazdasági Kar, Budapest 
 

Tagok  
Bujdosó Zoltán campus főigazgató, campusokért felelős rektorhelyettes  
Csörgő Tamás az Európai Akadémia tagja, kutatóprofesszor  
Fodor László egyetemi docens, dékán  
Baranyi Aranka egyetemi docens, intézetigazgató  
Láposi Réka egyetemi docens, intézetigazgató, dékánhelyettes 
Novák Tamás egyetemi docens, tanszékvezető 
Tóth László főiskolai tanár, intézetigazgató  
 
 

SZERVEZŐ BIZOTTSÁG 
 

Elnök 
Dinya László CSc, egyetemi tanár  
 

Tagok  
Bokrosné Baranyi Tímea irodavezető 
Csernák József adjunktus  
Dupcsák Zsolt mérnöktanár 
Domán Szilvia főiskolai docens, tanszékvezető  
Koncz Gábor egyetemi docens 
Taralik Krisztina egyetemi docens, tanszékvezető  
Pallás Edit Ilona főiskolai docens  
Szabóné Benedek Andrea adjunktus 
Szabó Rozália nyelvtanár 
Szűcs Csaba adjunktus 
Vincze Judit egyetemi docens 
Lakatos Márk mesteroktató  
Fenyvesi György informatikus ügyvivő szakértő  
Hammerné Sándor Krisztina főkönyvi könyvelő 
Zoltánné Miller Gabriella számviteli ügyintéző 
Nagy Réka Emese PR és kommunikációs ügyintéző 
Szöllősi Lénárd műszaki osztályvezető 
 
 

Titkár 
Kovácsné Burunkai E. Patrícia  
 
Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus 
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. 
Telefon: +36 37 518-304 
E-mail: ntn2020@uni-eszterhazy.hu 
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TERVEZETT PROGRAM 
 

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Kormányrendeletben megfogalmazottakra az 
Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus 2020. április 8-9. időpontra tervezett „XVII. 
Nemzetközi Tudományos Napok” című konferenciájának időpontját 2020. június 5.-re módosította és online 
formában tartja. A konferencia online, Zoom programban/alkalmazásban kerül megrendezésre. 
 
A konferencia második napjára tervezett „Nemzetközi Hét” című kísérő rendezvény 2020. szeptember 14-18. 
kerül megrendezésre, ennek megfelelően a konferencia egynapos lesz. 
 
2020. június 5. (péntek) 
 
 10:00 - 10:10 Megnyitó, köszöntő 
  Bujdosó Zoltán campus főigazgató, campusokért felelős rektorhelyettes 
  Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus 
  Plenáris előadások  
 10:10 - 10:35 Entrepreneurship Education – Theory or Practice? 
  (Vállalkozásmenedzsment oktatása – elmélet vagy gyakorlat?) 

 Dunay Anna egyetemi tanár 
  Szent István Egyetem, Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar,  
  Üzleti Tudományok Intézet, Gödöllő 
 10:35 - 11:00  Human geography: building a database for the evaluation of the carrying capacity of 

dryland regions 
   (Térinformatikai adatbázis építése csapadékhiányos területek eltartóképességének 

értékeléséhez) 
  Kőmíves Tamás akadémikus, kutatóprofesszor, professzor emeritus 
  Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus 
 11:00 - 11:25 Sustainable society - delaying social innovations 

 (Fenntartható társadalom – késésben a társadalmi innovációk) 
 Dinya László egyetemi tanár 
 Eszterházy Károly Egyetem Gyöngyösi Károly Róbert Campus 

 13:00 - 18:00 Szekcióülések 
 
A konferencia célja 

 
Már két évtizede élünk a 21. században, és nem úgy tűnik, hogy közelebb kerültünk volna a század- (ezred) fordu-
lón már jól kivehető, nagy kihívásaink megválaszolásához. Pedig a gyorsuló technikai fejlődés (a „negyedik ipari 
forradalom”, IF-4.0), az erősödő globális hálózatok ezzel a reménnyel kecsegetettek. Éppen ellenkezőleg, sok 
szakértő egybehangzó véleménye szerint kritikus fordulóponthoz érkeztünk: ha a következő tíz évben nem te-
szünk döntő lépéseket a válaszok terén, akkor kaotikus világ köszönt ránk, és az utódainkra. Az már bizonyossá 
vált, hogy a nagy környezeti, gazdasági, társadalmi kihívások egymástól nem függetlenek, ráadásul erősödnek is – 
ami azt jelenti, hogy csak az eddiginél jóval szorosabb, és hatékonyabb, globális együttműködéssel kezelhetők. 
Ennek nyilvánvaló példája az eddigi működésünket alapjaiban megrengető globális járvány, amelyben az egész-
ségügyi – gazdasági – társadalmi - politikai válság szorosan összefonódva jelenik meg, és rávilágít: mennyire tö-
rékeny a fenntarthatóságunk. 
 
Többen így fogalmaznak: „legnagyobb problémánk az, hogy 19. századi gondolkodással (elvek mentén), 20. szá-
zadi megoldásokkal (intézményrendszerre támaszkodva) próbáljuk menedzselni a 21. század olyan kihívásait, 
amilyenekkel soha korábban még nem találkozott az emberiség”. A megfogalmazásban benne a válasz is: 21. szá-
zadi megoldásokra van szükség. 
 
Ezt a kérdéskört szeretnénk minél több hazai és külföldi szakértő részvételével körbejárni, erről szeretnénk re-
ményeink szerint előremutató álláspontokat bemutatni. Úgy, ahogyan azt tesszük különféle aktuális kérdések 
kapcsán immár három évtizede Gyöngyösön, a Nemzetközi Tudományos Napok keretében. Ezúttal már 17. alka-
lommal várjuk a környezeti, gazdasági, társadalmi kihívásokkal foglalkozó szakemberek jelentkezését erre a két-
évente sorra kerülő, patinás rendezvényre, és örülnénk, ha minél többen élnének a lehetőséggel, megosztanák 
gondolataikat, tudományos eredményeiket a konferencián az online nyilvánossággal.  Az előadások publikáció 
formájában is hagyományosan megjelennek a konferencia tanulmánykötetében. 
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Tervezett szekciók 

 

Előadói online szekciók:  
1. Fenntartható agrárium, élelmiszergazdaság  
2. Fenntartható társadalom 
3. Fenntartható területfejlesztés 
4. Tudásszolgáltatások és tudásmenedzsment 
5. Innováció és versenyképes vállalkozások 
6. Oktatás, humán erőforrás 
7. Idegen nyelvű szekció(k) 
8. Egyéb (a beérkező anyagok függvényében kerül véglegesítésre) 

Poszter szekció (webes felületen) 
 
 

Előadások és poszterek 
 
Egy részvételi díj befizetése legfeljebb két első szerzős publikációs megjelenést tartalmaz (két előadás, vagy egy 
előadás és egy poszter, vagy két poszter). A regisztrációt és a befizetést MINDEN ESETBEN AZ ELSŐ 
SZERZŐ NEVÉN KELL INDÍTANI! 
 
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 poszter-
szekcióban megjelenő témákra, esetleg a jelentkezés visszautasítására.  
 
A konferencia poszter szekciója a rendezvény honlapján kerül megjelenítésre, melyhez egységes méretben (B1-
es méret, 700x1000 mm), jpg formátumban, a honlapon kérjük feltölteni a posztereket.  
A poszter szekciót 2020. június 5-én jelenítjük meg az esemény honlapján. 
 
Az előadások és poszterek megjelenítéséhez egységes prezentációs hátteret biztosítunk, melyet a konferencia 
honlapján letölthetővé teszünk. 
 
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 nyelve: magyar, angol, szekciók esetében német 
 
A konferencia megrendezésének módja:  
 
A kialakult veszélyhelyzetre való tekintettel a konferencia online kerül megrendezésre, az előadások Zoom prog-
ramban/alkalmazásban kerülnek megtartásra, melynek technikai megvalósításáról a későbbiekben tájékoztatást 
küldünk. A programot/alkalmazást érdemes a konferencia előtt telepíteni a használni kívánt eszközre. A plenáris 
előadásra minden regisztrált résztvevő meghívást kap. A szekciók estében előadókat és társszerzőiket az el-
nök/társelnök hívja meg a konferenciabeszélgetésbe, a regisztrációban megadott e-mail címre kiküldött linken 
keresztül. 
 
A Zoom programban lehetőség van képernyő megosztásával az előadás közben ppt vetítésre. Az előadások és 
poszterek megjelenítéséhez egységes prezentációs hátteret biztosítunk, melyet a konferencia honlapján letölthe-
tővé teszünk. 
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Részvételi díjak: 
 
ONLINE KONFERENCIA RÉSZVÉTEL – 2020. június 05. 
 

Részvétel (előadással, poszterrel): 19.000.- Ft/fő  
(A díj tartalmazza: honlapról letölthető konferencia kiadvány és összefoglalók kötete, programfüzet, regiszt-
rációs csomag) 
 
Részvétel (előadással, poszterrel), mint PhD hallgató: 15.000.- Ft/fő  
(A díj tartalmazza: honlapról letölthető konferencia kiadvány és összefoglalók kötete, programfüzet, regiszt-
rációs csomag) 
 
Részvétel (előadással, poszterrel) az EKE munkatársai számára: 5.000.- Ft/fő 
(A díj tartalmazza: honlapról letölthető konferencia kiadvány, letölthető összefoglaló kötet, programfüzet) 
 
Publikáció megjelenésének díja részvétel/előadás tartás nélkül: 9.000.- Ft/fő  
(A díj tartalmazza: az interneten letölthető konferencia kiadvány, letölthető összefoglaló kötet.) 
 
Részvétel a konferencián előadás tartása nélkül (társszerzők, kísérők részére): Ingyenes  
 

 
 

FONTOS HATÁRIDŐK 
 

Előzetes jelentkezés és az egyoldalas magyar és angol nyelvű összefoglaló  
(max. 1000-1500 karakter) elektronikus feltöltés határideje: 

2020. április 30.  
 

Az előadások / poszterek angol, német vagy magyar nyelvű anyagának feltöltése 
a http://ntn2020.uni-eszterhazy.hu honlapra,  

és a fizetés beérkezése, amivel a regisztráció véglegessé válik: 

2020. május 14. 
 

Fizetési határidő: 
A regisztrációs díjak befizetése forintban, banki átutalással történik a honlapon megadott számlaszámra.  

A jelentkezést nemlegesnek tekintjük és a programban, valamint a kiadványban  
NEM szerepeltetjük az előadást és a posztert,  

amennyiben a részvételi díj a megadott határidőig nem kerül befizetésre! 
2020. május 14. 

 

A részletes programot 2020. május 21-ig küldjük ki a résztvevőknek.  
 
Gyöngyös, 2020. április 15. 
 
 
 
 
 
 
 Dr. Dinya László s.k Dr. Bujdosó Zoltán s.k.  

   egyetemi tanár               főiskolai tanár, campus főigazgató 
 a Tudományos Bizottság elnöke             campusokért felelős rektorhelyettes   
                           


