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1. KÖRLEVÉL 

http://www.nye.hu/otoev


A Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézete tisztelettel meghívja Önt az 

2018. október 03-05. között második alkalommal megrendezésre kerülő „Őshonos- és 

Tájfajták – Ökotermékek – Egészséges táplálkozás – Vidékfejlesztés” című konferenciára, 

melynek témája „Minőségi élelmiszerek – Egészséges környezet: Az agrártudományok és 

vidékfejlesztés kihívásai a XXI. században”. 

A Konferencia célja:  

      A minőségi élelmiszerek előállítása az agrártudományok legfontosabb perspektivikus 

feladata a XXI. században a fenntartható élelmiszertermelést lehetővé tevő és egészséges 

vidéki környezetet biztosító vidékfejlesztéssel karöltve. 

      A minőségi élelmiszerek előállításának fontos tényezői a magas értékű genetikai 

alapanyagot biztosító őshonos- és tájfajták, az ökológiai gazdálkodás folyamatosan fejlődő 

agrotechnikája, az élelmiszerek magas beltartalmi értékét és terápiás hatását biztosító 

tradicionális és innovatív élelmiszer-feldogozási technológiák, valamint az egészséges 

élelmiszereknek a fogyasztóhoz való eljutását biztosító gazdálkodási modellek és marketing 

koncepciók. Természetesen a fenti tényezők érvényesülését alapjaiban befolyásolják a hazai 

és európai szakpolitika meghatározó törekvései és gyakorlati lépései. 

 

TERVEZETT SZEKCIÓK: 

1. Tájfajták, őshonos magyar állatfajták      

  - genetikai „aranytartalék” a minőségi élelmiszer-előállításban 

2. Ökológiai gazdálkodás        

  - minőségi élelmiszer-alapanyagot biztosító agrotechnológiák 

3. Élelmiszer-feldolgozás        

  - tradíció és innováció a minőségi termék-előállításban 

4. Élelmiszer-gazdaság és agrárpolitika      

   - gazdaság és szabályozás a minőségi élelmiszerekért 

5. Egészséges táplálkozás        

  - funkcionális és terápiás élelmiszerek 

6. Vidékfejlesztés         

  - kapcsolódó területek a falusi turizmustól a megújuló energiáig 

 

  



Tervezett program 

 

Időpont 2018. október 03. (szerda) 

08.00 - 10.20 Regisztráció 

10.20 - 10.40 Megnyitó és köszöntők 

10.40 - 12.00 Plenáris ülés 

12.00 - 12.15 Poszter szekció megnyitása 

12.15 - 13.45 Ebédszünet 

13.45 - 15.15 Szekcióülések/I. 

15.15 – 15.30 Kávészünet 

15.30 - 17.00 Szekcióülések/II. 

18.30 - Pálinkakóstolóval egybekötött szakember találkozó 

Helyszín: Nyírségi Kiskakas Vendéglő és Panzió 
 

 

 

Időpont 2018. október 04. (csütörtök) 

09.00 - 10.20 Regisztráció 

10.20 – 11.40 Plenáris ülés 

11.40 - 13.10 Ebédszünet  

13.10 - 14.40 Szekcióülések/III. 

14.40 - 15.00 Kávészünet  

15.00 - 15.30 Poszter szekció 

15.30 - 17.00 Szekcióülések/IV. 

  
 

Időpont 2018. október 05. (péntek) 

08.00-16.00 

 

Szakmai nap 

 

13.00-14.00 Ebéd 

 

 

  



A konferencia Szervező Bizottsága: 

A Szervező Bizottság elnöke: 

 Dr. Tóth Csilla 

A Szervező Bizottság tagjai: 

 Irinyiné Dr. Oláh Katalin 

 Dr. Kovács Zoltán 

 Dr. Csabai Judit 

 Kosztyuné Krajnyák Edit 

 Dr. Lenti István 

 Dr. Szabó Béla 

 Dr. Szabó Miklós 

 Dr. Uri Zsuzsanna 

 Dr. Vágvölgyi Sándor 

 Dr. Vigh Szabolcs 

 Dr. Vincze György 

 

A konferencia Tudományos Tanácsának elnöke: 

 Prof. Dr. habil. Simon László  

 

A konferencia titkára: 

 Pelachné Erdősi Marianna  

  



Konferencia díjak és költségek: 

I. A konferencia első két napján (október 03-04.) való részvétel regisztrációs díja 

25.000 Ft, PhD hallgatók esetében 20.000 Ft. A regisztrációs díj magába foglalja a 

konferenciakötetet, az angol nyelvű absztrakt gyűjteményt, a regisztrációs 

csomagot, a szünetekben fogyasztható frissítőket, valamint az ebédeket.  

II. A konferencia egy napján (október 03., vagy október 04. – az előadás szerint 

érintett szekció napján) való részvétel regisztrációs díja 18.000 Ft, PhD hallgatók 

esetében 13.000 Ft. A regisztrációs díj magába foglalja a konferenciakötetet, az 

angol nyelvű absztrakt gyűjteményt, a regisztrációs csomagot, a szünetekben 

fogyasztható frissítőket, valamint az ebédet.  

III. Szakember találkozó (október 03.): 6.500 Ft  

IV. Szakmai napon (október 05.) való részvétel regisztrációs díja 8.000 Ft. A 

regisztrációs díj magába foglalja az utazás költségeit, valamint az ebédet. 

 

Egy részvételi díj befizetésével legfeljebb két előadás, vagy egy előadás és egy 

poszter, vagy két poszter szerzőjeként lehet szerepelni. Az előadások és a poszterek 

anyagát a Tudományos Bizottság lektoráltatja. A konferencián elhangzó előadások, és 

szereplő poszterek tudományos cikk formátumú publikációi nyomtatott, lektorált, 

ISBN számmal ellátott konferenciakötetben jelennek meg. A konferenciakötet 

elektronikus anyaga permanens kihelyezésre kerül a Nyíregyházi Egyetem honlapján, 

így hosszú távon és széles körben is elérhető lesz. 

 

 

A regisztráció határideje: 2018. május 02. 

 

Regisztrációs díj befizetése: 

A regisztrációs díj befizetésének határideje: 2018. június 29. 

A résztvevőket kérjük, hogy a regisztrációs díjat az alábbi számlára utalják: 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank (4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 1.) 

Számlatulajdonos neve: NYÍR-INNO-SPIN Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 Számlatulajdonos székhelye, címe: H-4400 NYÍREGYHÁZA, Sóstói u. 31/b. 

 Bankszámlaszám: 11744003-29912333 

 

Átutaláskor a megjegyzés rovatba kérjük feltűntetni a Konferencia rövidített nevét: 

ÖTÖEVkonferencia+AZ ÖN NEVÉT. 



A magyar és angol nyelvű összefoglalók (absztraktok) leadási határideje: a 

jelentkezéssel/regisztrációval párhuzamosan, de legkésőbb 2018. május 02-ig. 

A dolgozatok leadási határideje: 2018. június 29. 

 

A konferenciára való részvétel elfogadása, valamint a dolgozatok 

megjelentetése csak a regisztrációs díj időben történő befizetése esetén 

történik meg! 

 

Az összefoglalókat és a dolgozatokat a következő e-mail címre várjuk:   

erdosi.marianna@nye.hu 

 

 

A lektorált, ISBN számmal ellátott konferenciakötet tervezett megjelenése: 2018. október 

03. 

 

 

Konferencia előadások és publikációk 

Az egyes szekciók előadásai 15 percesek, amelyeket 5 perc vita követ. A poszterek számára 

90 cm x 100 cm terület biztosított. 

Formai követelmények: 

 Absztrakt: az előadások, valamint a poszterek magyar és angol nyelvű 

összefoglalója 1200-1200 karakternél ne legyen több, a sablon elérhető: 

www.nye.hu/otoev2018 - Formai követelmények - Absztrakt. 

 Publikáció: az előadásokról, valamint a poszterekről egyaránt maximum 8 

oldalas (összefoglalóval, táblázattal, ábrával együtt) anyagokat várunk, a 

mellékelt, részletes formai követelményeket tartalmazó minta/sablon alapján 

elkészítve: www.nye.hu/otoev2018 - Formai követelmények - Dolgozat. 

Kérjük a Szerzőket, hogy a mellékelt sablonba dolgozva készítsék el 

dolgozatukat!  

  

http://www.nye.hu/otoev
http://www.nye.hu/otoev2018%20-


A szállásigénylés és foglalás egyénileg történik. A választáshoz néhány lehetőség 

ajánlásával szeretnénk hozzájárulni:  

A Nyíregyházi Egyetem területén kellemes környezetben, kitűnő infrastruktúrával az alábbi 

szálláslehetőségeket ajánljuk:  

 

 

Bessenyei Hotel - Nyíregyházi Egyetem 

4401 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. 

 

Telefon 

+36 (42) 599-427 

+36 (30) 836-2110 

 

            E-mail cím    

bessenyeihotel@nye.hu 

  

 

 

Díjszabás 

2 ágyas apartman szoba IFA Szobaár 

1 fő részére 4.500,- Ft 400,- Ft 4.900,- Ft / éj 

2 fő részére 7.000,- Ft 800,- Ft 7.800,- Ft / éj 

2x2 ágyas apartman zuhanyzóval, toalettel IFA Apartman ár 

1 fő részére (teljes apartman használattal) 9.000,- Ft 400,- Ft 9.400,- Ft / éj 

2 fő részére (külön hálószoba használat esetén) 9.000,- Ft 800,- Ft 9.800,- Ft / éj 

4 fő részére 14.000,-Ft 1.600,-Ft 15.600,- Ft / éj 

        

Az árak általános forgalmi adót és 400,- Ft/ fő/ éj idegenforgalmi adót tartalmaznak. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Hotel Sandra Ifjúsági Szálló 

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B 

 

Telefon 
Központ: 06-42/ 440-031 

Fax: 06-42/ 310-469 

Iroda: 06-42 /440-013 

06 20 265 0697 

06 30 349 3746 

E-mail cím 

info@hotelsandra.hu 
 

Díjszabás 

  Nettó Bruttó 

1 db 2 ágyas szoba 1 fő részére: 

Idegenforgalmi adó fő / éj: 400 Ft 
5.000.- Ft 5.900.- Ft + IFA 

1 db 2 ágyas szoba 2 fő részére: 

Idegenforgalmi adó fő / éj: 400 Ft 
6.000.- Ft 7.080.- Ft + IFA 

1 db 3 ágyas szoba: 

Idegenforgalmi adó fő / éj: 400 Ft 
9.000.- Ft 10.620.- Ft + IFA 

Légkondicionáló használat   1.905.- Ft / éj 

 

Egyéb javasolt szálláslehetőségek a közelben 
 

 

Nyírségi Kiskakas Vendéglő és 

Panzió 

4400 Nyíregyháza Egyház út 1. 

 

Telefon 

+36 42 797-474 

+36 42-797-470 

 

E-mail cím 

nyirsegikiskakas@gmail.com 

 

 

10 szobás, 26 férőhelyes panzió:  

6 db kettő ágyas standard szoba 

2 db négy ágyas standard szoba 

2 db három ágyas standard szoba  

A szobák fenyőbútorokkal,masszázs zuhanypaneles zuhanyzóval ellátottak. Felszereltségük: 

légkondicionáló, LED tv, ingyenes wifi, minihűtő.   

  

Szoba árak:   

1  fő  részére:  9000 Ft   + IFA /400 Ft/fő/éj 

2 fő  részére: 6000 Ft /fő+ IFA /400 Ft/fő/éj 
3 -4 fő   részére: 5500 Ft/fő + IFA /400 Ft/fő/éj 

 

mailto:info@hotelsandra.hu


 

 

Hotel Continent Szálloda és Étterem 

4400 Nyíregyháza, Sóstói út 52. 

 

Telefon 

Tel: 42/501-500 

Tel/fax: 42/501-500 

 

E-mail cím 

www.hotelcontinent.hu 

recepcio@hotelcontinent.hu 

 

 
Díjszabás 
Tetőtéri franciaágyas vagy kétágyas szoba 2 fő részére - 10.900 Ft/éj 

Tetőtéri franciaágyas vagy kétágyas szoba 1 fő részére - 9.000 Ft/éj 

Standard franciaágyas vagy kétágyas szoba 2 fő részére - 14.900 Ft/éj                                

Standard franciaágyas vagy kétágyas szoba 1 fő részére - 11.900 Ft/éj 

Superior franciaágyas szoba - 16.900 Ft/éj 

Lakosztály - 18.900 Ft/éj  

Idegenforgalmi adó :  ( 18 év felett fizetendő)          400 - Ft/éj/fő 

 

Fontosabb határidők: 

A regisztráció határideje: 2018. május 02. 

A magyar és angol nyelvű összefoglalók 

(absztraktok) leadási határideje: 
2018. május 02. 

A dolgozatok leadási határideje: 2018. június 29. 

A regisztrációs díj befizetésének határideje: 2018. június 29. 

A lektorált konferenciakötet megjelenésének 

határideje: 
2018. október 03. 

 

A részletes programot 2018. szeptember 19-ig küldjük ki a résztvevőknek.   

 

Szeretettel várunk minden kedves Kollégát a konferenciára! 

 

Nyíregyháza, 2018. március 01. 

 

Üdvözlettel:  

 

 

Dr. Kovács Zoltán, PhD 

Intézetigazgató 

 

 

Dr. Tóth Csilla, PhD 

A konferencia Szervező Bizottságának Elnöke 

 

mailto:recepcio@hotelcontinent.hu

