
A  M a g y a r  T u d o m á n y  Ü n n e p e  

2017. november 3-30. 

 „Emberközpontú tudomány” 

 

A rendezvény címe 
„25 év a Környezetmérnöki és Eljárástechnikai képzésben 

a Miskolci Egyetemen.” 
 

A rendezvény típusa 
(pl. előadás, emlékülés, konferencia, 
kerekasztal-beszélgetés, könyvbemutató, 
kiállítás, szimpózium, tudományos ülés,  
workshop stb.) 

konferencia 
Szakmai rendezvény 

Tudományterület földtudományok, környezettudomány 

A rendezvény időpontja 2017. november 23.  
10. óra 

A rendezvény helyszíne 
MTA MAB Székház, Miskolc 

Szervező intézmény(ek) 

Miskolci Egyetem, Műszaki Földtudományi Kar 
Miskolci Egyetem, Nyersanyagelőkészítési és Környezeti 
Eljárástechnikai Intézet 
Miskolci Egyetem, Környezetgazdálkodási Intézet 
MTA – MAB Bányászati, Föld- és Környezettudományi 
Szakbizottsága 

Kapcsolattartó 
(név, e-mail, telefon) 

Dr. Madarász Tamás egyetemi docens, intézetigazgató, 
hgmt@uni-miskolc.hu,   
+36/46-565-111/ 17-42 

Dr. Gombkötő Imre egyetemi docens, intézetigazgató, 
imre.gombkoto@uni-miskolc.hu,  

+36/46-565-111/ 19-79 
+36203147982 

A rendezvény honlapjának 
elérhetősége 

http://mfk.uni-miskolc.hu/?page_id=389 

Szinopszis, rövid összefoglaló 
(legfeljebb 1000 karakter) 

Az 1992-ben indult két képzési programunk (környezetmérnök 
és előkészítéstechnika) 25 éves jubileumi konferenciáját 
szervezzük, amelyre felkértünk 7 előadót, akik a szakok 
alapításában játszottak fő szerepet, továbbá a képzési program 
folyamatos fejlesztését végzik. A szakokon végzett és végző 
hallgatók kiváló szakmai eredményekkel rendelkeznek ipari és 
közszférában működő cégeknél, amelyek az S3 stratégiával 
szoros összefüggésben vannak. 
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A rendezvény programterve 
(röviden ismertetve vagy  
mellékletként csatolva) 

Program: 
10.00 – 10.05  Prof. Dr. Szűcs Péter dékán: Megnyitó 
10.05 – 10.20  Dr. Bőhm József, címzetes egyetemi 
tanár: Környezetmérnök képzés a Miskolci Egyetemen 
10.20 – 10.35  Prof. Dr. Szabó Imre, professor emeritus 
cím egyeztetés alatt 
10.35 – 10.50  Prof. Dr. Csőke Barnabás, professor 
emeritus: Előkészítéstechnikai mérnökképzés a Miskolci 
Egyetemen  
10.50 – 11.05  Előadó egyeztetés alatt: Kármentesítés --
- cím egyeztetés alatt 
10.05 – 11.20  Előadó egyeztetés alatt:      
Hulladékgazdálkodás --- cím egyeztetés alatt 
11.20 – 11.30  Dr. Gombkötő Imre, intézetigazgató 
egyetemi docens: A készülő Folyamatmérnök képzés 
11.30 – 11.40  Dr. Madarász Tamás, intézetigazgató 
egyetemi docens: A Környezetmérnök képzés átalakítása 
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