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TERVEZETT PROGRAM

2022. május 5. (csütörtök)

8:00 - 10:00 Regisztráció („A” épület, Aula)

Plenáris ülés  („A” épület, „T” előadó)

10:00 - 10:10 Köszöntő
Bujdosó Zoltán
campus főigazgató 
Megnyitó
Gyuricza Csaba
egyetemi tanár, rektor, a rendezvény védnöke

10:10 - 11:20 Plenáris előadások  

10:20 – 10:40 Basic mechanisms of circular business innovation and the circular characteristics of 
the comsumption of biofood
Fogarassy Csaba
egyetemi docens, intézetigazgató
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, AGI, Gödöllő

10:40-11:00 VUCA (Volatile, Uncertain, Complex, Ambiguous) versus WICKED and the SDGs 
Kerekes Sándor
professor emeritus
Budapesti Corvinus Egyetem

11:00-11:20 Global problems of the worlds food economy
Lakner Zoltán
egyetemi tanár, tanszékvezető
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, AGI, Gödöllő

11:20 - 11:30 Zárszó
Dinya László
professor emeritus
Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Károly Róbert Campus, Gyöngyös

11:40 - 11:50 Konferencia fotó 

11:50 - 12:00 Poszter szekció megnyitása  („A” épület, „K” szint)

12:00 - 13:30 Ebéd  („A” épület, Károly Róbert Étterem)

13:30 - 17:30 Szekcióülések („A” épület)

18:30 – 23:00 Szakember találkozó  („A” épület, „T” előadó)

2022. május 6. (péntek)

09:00 - 12:00 Szakmai kirándulás

13:00 - Ebéd  („A” épület, Károly Róbert Étterem)
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A KONFERENCIA CÉLJA

Az egyre növekvő fenntarthatósági kihívások minden társadalmi-gazdasági szereplő számára lépéskényszert je-

lentenek globálisan, országok és ágazatok szintjén egyaránt. Az EU ennek jegyében például elkötelezte magát

amellett, hogy 2050-ig klímasemlegessé váljon. E cél megvalósítása egész Európában gazdasági és társadalmi

átalakulást tesz  szükségessé,  amelynek költséghatékonyan, igazságosan és társadalmilag  kiegyensúlyozott

módon kell  megvalósulnia. Az  Európai  Zöld  Megállapodás (European Green  Deal)  az  EU új  stratégiája,

amelynek célja, hogy elindítsa az Uniót azon az úton, amelynek végén a társadalom igazságossá és virágzóvá, a

gazdaság pedig fenntarthatóvá, korszerűvé, erőforráshatékonnyá és versenyképessé válik.

Ennek érdekében az EU kezdeményezéseket jelentett be számos, egymással szoros összefüggésben álló szakpoli-

tikai területre vonatkozóan, ideértve többek között az éghajlat-politikát, a környezetvédelmet, az energetikát, a

közlekedést, az ipart, a mezőgazdaságot és a fenntartható finanszírozást.

Mindez arra ösztönzi a tagországokat, és az érintett területek kutatóit, szakértőit, döntéshozóit is, hogy a nyí-

ló kihívások és lehetőségek ismeretében átgondolják jövőre vonatkozó stratégiákat.  Ezek a javaslatok ugyanis

például arra irányulnak, hogy az EU összes gazdasági ágazata képes legyen megfelelni ennek a kihívásnak. 

Hagyományos – immár több mint három évtizede megrendezett - nemzetközi konferenciánk ezúttal is fórumot

kínál azoknak a szakértőknek, akik ezekkel a kérdésekkel foglalkoznak, hogy részterületenként és összességében

is próbáljanak választ keresni és választ adni sok nyitott kérdésre.

Reméljük, hogy a konferencia keretében, mint mindig, ezúttal is termékeny eszmecsere bontakozik ki minderről

formálisan és informálisan, amelynek révén hozzájárulhatunk az eligazodáshoz ezen a rendkívül komplex területen.

Örülnénk, ha minél többen élnének a lehetőséggel, megosztanák gondolataikat, tudományos eredményeiket a kon-

ferencián a nyilvánossággal, meg egymással. Az előadások publikáció formájában is hagyományosan megjelennek

a konferencia tanulmánykötetében. Szeretettel várjuk a konferencián az előadókat és az érdeklődő résztvevőket. 

Dinya László
professzor emeritus
a Szervező Bizottság elnöke   
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TERVEZETT SZEKCIÓK

Előadói szekciók:

 Magyar nyelvű szekciók

1. Agárgazdasági kihívások és lehetőségek
2. Társadalmi fenntarthatóság
3. Fenntarthatóság a regionális fejlesztésben
4. Tudásszolgáltatások és tudásmenedzsment
5. Fenntartható és versenyképes gazdaság
6. Fenntartható természeti környezet

 Angol nyelvű szekciók: 

7.   Challenges and opportunities in the agro-business
8.   Social sustainability
9.   Sustainability in the regional development

10. Knowledge services and knowledge management
11. Sustainable and competitive economy
12. Sustainable natural environment

Poszter szekció

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  Tu-
dományos Bizottsága a felkért szekcióelnökökkel együtt tesz javaslatot az előadásra kerülő, illetve a poszter-
szekcióban megjelenő témákra, esetleg a jelentkezés visszautasítására. 

A konferencia poszter szekciójában egységes paneleken kerülnek bemutatása a poszterek, melyeket B1-es méret-
ben, 700x1000 mm) kérünk elküldeni, vagy magukkal hozni.

Az előadások és a poszterek  tanulmánykötetében megjelenő  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://ntn.uni-mate.hu/

A konferencia nyelve: magyar, angol, szekciók esetében német
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A konferencia helyszíne: 

MAGYAR AGRÁR- ÉS ÉLETTUDOMÁNYI EGYETEM 
KÁROLY RÓBERT CAMPUS
3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.

KONFERENCIA RÉSZVÉTELI DÍJAK – 2022. május 05.

Részvétel (előadással, poszterrel): 19.000.- Ft/fő 
(A díj tartalmazza: letölthető konferencia kiadvány és összefoglaló kötetek, programfüzet, kávé jegy, regiszt-
rációs csomag)

Részvétel (előadással, poszterrel), mint PhD hallgató: 15.000.- Ft/fő 
(A díj tartalmazza: letölthető konferencia kiadvány és összefoglaló kötetek, programfüzet, kávé jegy, regiszt-
rációs csomag)

Részvétel (előadással, poszterrel) a MATE munkatársai számára: 9.000.- Ft/fő
(A díj tartalmazza: letölthető konferencia kiadvány és összefoglaló kötetek, programfüzet, kávé jegy, regiszt-
rációs csomag)

Publikáció megjelenésének díja részvétel nélkül: 12.000.- Ft/fő 
(A díj tartalmazza az interneten letölthető konferencia kiadványt.)

Részvétel a konferencián előadás tartása nélkül (társszerzők, kísérők részére): Ingyenes (a szolgáltatá-
sok igénybevételéhez regisztrálni szükséges)

EBÉD - 2022. május 05. (választó menü): 3.500.- Ft/fő 

SZAKEMBER TALÁLKOZÓ - 2022. május 05. (svédasztalos vacsora) 18:30 óra
Részvétel: 6.000.- Ft/fő 

SZAKMAI PROGRAM - 2022. május 06. 
Turisztikai program: MATE KRC Gyöngyös – Parádsasvár (Kastélyhotel Sasvár) – Sástó (Oxygen Adrenalin
Park) – MATE KRC Gyöngyös: 2.000.- Ft/fő

EBÉD - 2022. május 06. (választó menü): 3.500.- Ft/fő

FONTOS HATÁRIDŐK

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

2022. április 15.

Az előadások / poszterek magyar, angol, vagy német nyelvű 8 oldalas anyagának feltöltése?

2022. április 25.

Fizetési határidő:
A regisztrációs és szolgáltatási díjak befizetése FORINTBAN, banki átutalással történik 
a szolgáltatás menüpont kitöltése alapján megküldött díjbekérőn szereplő számlaszámra. 

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

amennyiben a részvételi díj a megadott határidőig nem kerül befizetésre!

2022. április 15.

A konferencia honlapja: https://ntn.uni-mate.hu/
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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

Hotel Opál: http://hotelopal.hu/ - 1 km

Kavalkád Panzió: http://www.kavalkadetterem.hu/ - 2,1 km

Károly Róbert Diákhotel: http://www.krhotel.hu/ - 2,9 km

Farkasmály:

Dominium Pincészet és panzió: https://dominiumwine.com/ - 3,8 km

Borhotel Sziluett: http://www.hotelsziluett.hu/ - 4 km

Gyöngyössolymos:

Vándor Fogadó: http://www.vandor-fogado.hu/ – 6,1 km

Mátrafüred:

Avar Hotel: https://www.avarhotel.hu/ - 5, 7 km 

Feketerigó Panzió: http://feketerigo.hu/ - 5,7 km

Anna Hotel: http://www.anna-hotel.hu/ - 6 km

Tornyos Panzió: https://tornyospanzio.hu/ - 7,2 km

Kóborló Étterem és 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

Gyöngyös, 2022. március 24.

Dr. Dinya László s.k Dr. Bujdosó Zoltán s.k. 
 professor emeritus  egyetemi tanár

a Tudományos Bizottság elnöke            campus főigazgató
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