Konferencia felhívás
A Debreceni Egyetem Műszaki Kar, Környezetmérnöki Tanszéke

2019. október 10-11-én

Környezetmérnöki Konferenciát és Szakmai Napot
szervez.

DEBRECENI EGYETEM, MŰSZAKI KAR
KÖRNYEZETMÉRNÖKI TANSZÉK

A Tudományos Konferencia és Szakmai Nap 2019-ben az általános környezetvédelem témakörben rendezi
meg tanácskozását, melyre tisztelettel várjuk szakmai előadók, PhD és egyetemi hallgatók, valamint cégek
képviselőinek jelentkezését.
A konferencia jó lehetőséget teremt arra, hogy a jelentkezett szakemberek, illetve előadók az alábbi
témakörökben mutassák be tevékenységüket, kutatási eredményeiket, szakmai tapasztalataikat:
 Környezetmenedzsment,
 Környezetgazdálkodás,
 Környezetvédelmi eljárások (víz-, szennyvízkezelés, levegőminőség-védelem, talajgazdálkodás,
hulladékgazdálkodás stb.),
 Környezetvédelmet érintő jogi szabályozás,
 Fenntartható fejlődés,
 Energiagazdálkodás,
 EHS szakember, szakmérnök vagy menedzser szerepe a környezetvédelemben,
 egyéb környezetmérnöki vagy környezetvédelmi témák.
A konferencia nyelve magyar, ahol az előadások mellett poszterek bemutatására, illetve a cégek és vállaltok
számára kiállítási részvételre is van lehetőség. A konferencia és szakmai nap célja, hogy lehetőséget
adjon a fenti témában érdekelt cégek szakemberei számára a cég tevékenységének bemutatására,
valamint szakmai együttműködések kezdeményezésére.
Az előadások anyaga 4-6 oldal terjedelemben, tudományos szakcikk formájában jelenik meg az ISBN
számmal ellátott, elektronikus kiadványban (kétnyelvű Műszaki és Menedzsment Tudományi
Közlemények; http://ijems.lib.unideb.hu/).
Határidők:
Szakkiállításon résztvevő cégeknek:
Regisztráció: 2019. augusztus 30-ig a jelentkezési lap megküldésével
Konferencián résztvevőknek:
Regisztráció: 2019. szeptember 6-ig a jelentkezési lap és az egy oldalas absztrakt megküldésével
A szakcikkek beküldési határideje: 2019. szeptember 27.
Kapcsolattartó:
Izbékiné Szabolcsik Andrea, tanársegéd, szabolcsikandi@eng.unideb.hu
Részvételi díjak:
Szakmai előadóknak és résztvevőknek: Ingyenes
Kiállítóknak: 120.000 Ft + ÁFA, ami magába foglalja 2 fő résztvevő meghívását a rendezvényre.
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Szükség esetén a résztvevők számára kollégiumi és szállodai helyek állnak rendelkezésre. Ennek költségét a
szervezők nem tudják fedezni!
A kiállítási díjat banki átutalással 2019. október 2-ig kell teljesíteni.
A kiállítási díjat a jelentkezés visszaigazolása és a számla kézhezvétele után kérjük majd átutalni.
Adatok a banki átutaláshoz: IBAN: HU 13 szám/BIC kód: 10034002-00282871-00000000; Számlavezető bank:
Magyar Államkincstár Észak-alföldi Regionális Igazgatóság; 4026 Debrecen, Hatvan u. 15. Swift kód: HUST HU HB,
Közösségi adószám: 17782218
Átutaláskor szükséges megjegyzés: DE MK, Környezetmérnöki Tanszék, Környezetmérnöki Szakmai Nap 2019:
5D5UBCBCGKON/247,*név vagy cégnév*

„A Környezetmérnök a jövő biztosítéka!”
Részletes információk
Debreceni Egyetem, Műszaki Kar,
Környezetmérnöki Tanszék
4028 Debrecen, Ótemető u. 2-4.
Telefon: (52) 415-155/77827
web: www.enveng.unideb.hu
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