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A Miniszterelnökség és háttérintézményei Magyar Tudomány Ünnepe 2021-hez kapcsolódó rendezvényei 

Szakterület/tudományte

rület 

Esemény időpontja Esemény neve és rövid 

leírása 

Az esemény szervezője  Esemény 

weboldala 

Egyéb 

 

Nemzetpolitikai események 

Művészettörténet 

- 2021. október 

9-10. 

(Ósvacsákány, 

Felsőkemence, 

Margonya, 

Eperjes) 

- 2021. október 

10. (Szepsi)    - 

- 2021. 

december 5 

(Betlenfalva, 

Korotnok, 

Szepesgörgő, 

Szepesolaszi, 

Lőcse) 

 

Műemlékek sorsa a 

Felvidéken a 20. században 

 

Fábry Zoltán Napok (Csemadok Szepsi 

Alapszervezete) 

Az eseményre 

külön weboldal 

még nem 

készült. 

 

Kutatási-fejlesztési 

terület 

2021. október 11. 

(Pozsony) 

Nemzeti Laboratóriumok 

bemutatkozása Pozsonyban 

 

 

Magyarország Pozsonyi Nagykövetsége 

https://nkfih.gov

.hu/palyazoknak

/innovacios-

okoszisztema/ne

mzeti-

laboratoriumok 

ITM 

Természettudományok 2021.október 21. 

 

 

"Guruló fizika" 

(Horvátországi Magyar 

Horvátországi Magyar Oktatási és 

Művelődési Központ – 3100, Eszék - 

Drinska utca. 12/A 

  

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/innovacios-okoszisztema/nemzeti-laboratoriumok
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/innovacios-okoszisztema/nemzeti-laboratoriumok
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/innovacios-okoszisztema/nemzeti-laboratoriumok
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/innovacios-okoszisztema/nemzeti-laboratoriumok
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/innovacios-okoszisztema/nemzeti-laboratoriumok
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/innovacios-okoszisztema/nemzeti-laboratoriumok
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Oktatási és Művelődési 

Központ)  

 

 

Kisebbségkutatás és 

irodalomtudomány 
2021. október 21.-22. 

 

A minoritás poétikái című 

konferenciasorozat a 

hungarológiai műhelyek 

rendszeres 

véleménycseréjének és 

párbeszédének fóruma, a 

határon innen és túl. Az 

1920 utáni kisebbségi lét – 

annak korlátozó-

stigmatizáló és többletet 

jelentő vonatkozásaival – a 

határon túlra került 

közösségek alapvető 

tapasztalatát dolgozza fel, 

de nem korlátozódik a 

kisebbségi körülmények 

között keletkezett 

irodalmak értelmezésére, 

hanem a kisebbségi 

alkotásokat a másféle minor 

helyzetben létrejött 

alkotásokkal együtt 

vizsgálja. 

 

 

A minoritás poétikái I. című online 

konferencia az Újvidéki Egyetem, 

Bölcsészettudományi Kar, Magyar 

Nyelv és Irodalom Tanszéke 

szervezésében 

Kisebbségkutatá

s és 

irodalomtudomá

ny 

 

Földrajztudományi 
2021. október 22-23. 

(Dunaszerdahely) 

Vámbéry Napok keretén 

belül megrendezett XIX. 

 Az eseményre 

külön weboldal 
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Nemzetközi Vámbéry 

Konferencia (Vámbéry 

Polgári Társulás) 

 

nemzetközi tudományos 

konferencia - szervezés alatt 

nem készült. 

Néprajz 2021. október 30. 

A Vajdasági kincsének őrzői 

című film bemutatása a 

zentai Thurzó Lajos 

Művelődési –Oktatási 

Központ szervezésében 

A dokumentumfilmben két néprajzi 

gyűjtő, dr. Burány Béla és Bodor Anikó 

munkásságát dolgozták fel. Emellett 

bemutatja Szöllősy Vágó házaspár 

életútját is, akik a magyar kultúra, azon 

belül is a magyar néprajzi kultúra 

elkötelezett terjesztői voltak. A filmet az 

egykori adatközlők éneke teszi teljessé. 

 

  

Oktatás, helytörténet 2021. november 3. 

A Történetek a 150 éves 

szabadkai magyar 

tanítóképzésről – Dr. 

Dévaváry Zoltán történész 

előadása a Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Kar 

szervezésében 

A Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 

hagyományosan minden évben előadást 

szervez a Magyar Tudomány Ünnepe 

alkalmából, amelyen az intézmény 

hallgatói és tanárai vesznek részt. 

  

Bölcsészettudomány 
2021. november 3. 

(Komárom) 

Tudomány Hete 2022 - 

Könyvtári szolgáltatások 

(Selye János Egyetem 

Egyetemi Könyvtár) 

Interaktív szeminárium: online 

katalógusok, archívumok használata, 

szakirodalom-kutatás, e-források 

használata, hivatkozások készítése. 

Előadók: a SJE EK könyvtárosai 

www.uk.ujs.sk  

Az eseményre 

külön weboldal 

nem készült. 

 

Bölcsészettudomány 2021.november.03 

Ünnepi előadás a 

horvátországi magyarság 

nyelvhasználatáról, 

kultúrájáról és irodalmáról 

(J. J. Strossmayer Egyetem) 

J.J.Strossmayer Egyetem-Magyar Nyelv 

és Irodalom Tanszék-

Bölcsészettudományi Kar épülete-3100, 

Eszék-Trg Svetog Trojstva 3 

Dr. Lehocki-

Samardzic Anna 

és Dr. Dobsai 

Gabriella 

előadásai 

 

http://www.uk.ujs.sk/
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Nyelvtudomány és 

hivatalos nyelvhasználat 
2021. november 4. 

Nyelvi határtalanítás és 

„szónemesítés” – A 

fordítástechnikák XXI. 

századi kihívásai és 

lehetőségei című 

tanácskozás a Magyar 

Nemzeti Tanács 

szervezésében 

A szakmai találkozó célja egyrészt a 

magyar–szerb, illetve szerb–magyar jogi 

terminológia és annak – nemzetközi 

kitekintéssel kiegészített – terminológiai 

szemléletű bemutatása, gyakorlati és 

oktatói tapasztalatokra építve; másrészt a 

szerb nyelv cirill betűs írásmódjával 

kapcsolatos, nemrég elfogadott törvény 

megismertetése kisebbségi 

nyelvhasználati szempontból; 

harmadrészt pedig a nemi 

egyenjogúságról szóló szerbiai törvény 

ismertetése, amely az elmúlt hónapokban 

nagy vihart kavart mind a nyelvészek 

körében, mind pedig a média világában, 

amely az országban hivatalos 

használatban lévő és a nyelvi nem 

szempontjából „érzékeny” nyelvekben 

nemi nézőpontból is fontosnak tartja a 

női–férfi szerepek kötelező használatát, 

és amely a magyar nyelv szempontjából 

azért érdekes, mert annak egyik 

közismert sajátossága a nyelvtani nem 

hiánya, azaz ha van valami, amiben a 

magyar nyelv kezdettől fogva őrzi 

önazonosságát, az a nyelvtani nemek 

teljes mellőzése. 

A szakmai tanácskozás kerekasztal-

beszélgetéssel zárul, amelynek 

keretében a Magyar Nemzeti Tanács 
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2021–2026 közötti időszakra szóló 

hivatalos nyelv- és íráshasználati 

stratégiájának fordítástudományi 

feladatai kerülnek bemutatásra. 

Társadalomkutatás 2021. november 4. 

Tóth Eszter Zsófia: 

Trianoni történetek 

Szabadkától Budapestig 

című könyvének bemutatója 

a Vajdasági Magyar Képző-

, Kutató- és Kulturális 

Központ szervezésében 

A könyv témája a történelmi (trianoni) 

trauma feldolgozásának elősegítése 

széles körű levéltári kutatások 

segítségével, egyéni 

megéléstörténetekre alapozva. 

  

Társadalomtudomány 2021. november 4. 
Ifjúságkutatási 

műhelykonferencia 

Az esemény a 2020-as magyar 

ifjúságkutatás külhoni adatait feldolgozó 

kutatócsoport munkakonferenciája, célja 

az előzetes kutatási eredmények 

bemutatása és a kutatócsoport 

munkájának összehangolása 

  

Bölcsészettudomány 2021.november.04 

A kétnyelvű 1956-os 

antológia könyvbemutatója 

(J. J. Strossmayer Egyetem) 

 

 

J.J.Strossmayer Egyetem-Magyar Nyelv 

és Irodalom Tanszék-

Bölcsészettudományi Kar épülete-3100, 

Eszék-Trg Svetog Trojstva 3 

Az Eszék Város 

Magyar 

Kisebbségi 

Tanácsa 

támogatásával 

megjelent 

tanszéki 

kiadvány 

ismertetése 

 

Nyelvészet 2021. november 4–5. 21. Élőnyelvi Konferencia: 

A határ, mint konvergáló és 

divergáló tényező a 

nyelvben. (Hodinka Antal 

Nyelvészeti Kutatóközpont) 

 

Az Élőnyelvi Konferencia sorozat ÉK 

kétévente megrendezésre kerülő 

nyelvészeti konferencia, a Kárpát-

medencei és magyar nyelvű 

szociolingvisztikai kutatások 

legnagyobb fóruma. A magyarországi és 

https://hodinkain

tezet.uz.ua/lezar

ult-a-

jelentkezes-a-

21-elonyelvi-

konferenciara/  

Fő 

szervezője: 

Márku Anita: 

marku.anita

@kmf.org.ua  

https://hodinkaintezet.uz.ua/lezarult-a-jelentkezes-a-21-elonyelvi-konferenciara/
https://hodinkaintezet.uz.ua/lezarult-a-jelentkezes-a-21-elonyelvi-konferenciara/
https://hodinkaintezet.uz.ua/lezarult-a-jelentkezes-a-21-elonyelvi-konferenciara/
https://hodinkaintezet.uz.ua/lezarult-a-jelentkezes-a-21-elonyelvi-konferenciara/
https://hodinkaintezet.uz.ua/lezarult-a-jelentkezes-a-21-elonyelvi-konferenciara/
https://hodinkaintezet.uz.ua/lezarult-a-jelentkezes-a-21-elonyelvi-konferenciara/
mailto:marku.anita@kmf.org.ua
mailto:marku.anita@kmf.org.ua
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határon túli magyar nyelvészek közötti 

szervezett és rendszeres kapcsolattartás 

fórumát az 1988-ban kezdődött 

Élőnyelvi Konferenciák sorozata 

indította; a tanácskozások többségén 

elhangzott előadásokból kötetek sora 

jelent meg. A 2020-ban elhalasztott, 

2021. november 4–5-re meghirdetett 

konferencia már a 21. lesz a sorban. 

Történelem 2021. november 4–5. 

 

 

Forradalmak és 

szabadságharcok Erdélyben 

és Székelyföldön 

 

 

 

EME Gyergyószentmiklósi 

Fiókegyesülete 
  

Tudomány- és 

művészettörténet 
2021. november 5. 

A nemzeti tudományosság 

és művészetek erdélyi-

székelyföldi kiválóságai 

EME Csíkszeredai Fiókegyesülete  

 

 

 

 

Néprajz 2021. november 5. 

Népmeseműhelyek 

tanácskozása és az …oda 

kűjjel, Andrásfalván című 

könyv bemutatója a 

Hagyományok Háza 

Hálózat Vajdaság 

szervezésében és a Thurzó 

Lajos Művelődési –Oktatási 

Központ társszervezésében 

A könyvet Fábián Éva mesemondó 

mutatja be. A program egyben 

akkreditált ismeretterjesztő alkalom 

pedagógusok számára. 

  

Nyelvtudományi 
2021. november 8. 

(Komárom) 

Tudomány Hete 2022 - 

Komorner Germanistentag 
szervezés alatt 

germanistik-

komorn.sk  
 



7 
 

2021 (Német Nyelv és 

Irodalom Tanszék, 

Tanárképző Kar, Selye 

János Egyetem) 

Az eseményre 

külön weboldal 

nem készült. 

Nyelvtudományi 
2021. november 8. 

(Komárom) 

Tudomány Hete 2022 - 

Erasmus! (Német Nyelv és 

Irodalom Tanszék, 

Tanárképző Kar, Selye 

János Egyetem) 

szervezés alatt (Az Erasmus+ hallgatói 

csereprogram lehetőségei) 

pf.ujs.sk  

Az eseményre 

külön weboldal 

nem készült. 

 

Politikatudomány 
2021. november 8. 

(Komárom) 

Tudomány Hete 2022 - Dr. 

Pintér István miniszteri 

biztos előadása                                       

Tisztelet a tiszteletbeli 

konzuloknak – kiállítás 

(Selye János Egyetem) 

előadás és kiállítás 

Az eseményre 

külön weboldal 

nem készült. 

 

Természettudományi 

2021. november 8.-14. 

(még pontosítva lesz) - 

Komárom 

Tudomány Hete 2022 - 

Lábnyomok és az oda 

vezető út (Biológia 

Tanszék, Tanárképző Kar, 

Selye János Egyetem) 

Előadás, előadó: Dr. Patocskai Mária, 

PhD. Eötvös József Főiskola - Baja 

(HU) 

http://pf.ujs.sk/s

k  

Az eseményre 

külön weboldal 

nem készült. 

 

Történelem és 

társadalomtudomány 
2021. november 9. 

Pódiumbeszélgetés a 

Trianon 100 Kutatócsoport 

tagjaival (Lehoczky Tivadar 

Társadalomtudományi 

Kutatóközpont / 

II. RF KMF Történelem és 

Társadalomtudományi 

Tanszék) 

A pódiumbeszélgetés során a Trianon 

100 Kutatócsoport tagjai – Ablonczy 

Balázs és Romsics Gergely – osztják 

meg gondolataikat, kutatási 

eredményeiket a hallgatósággal. A 

beszélgetést Szakál Imre történész, a 

Rákóczi Főiskola oktatója moderálja. A 

rendezvény egyaránt szól a történész 

szakma képviselőinek és a téma iránt 

érdeklődő nagyközönségnek. 

 

Fő 

szervezője: 

Márku Anita: 

marku.anita

@kmf.org.ua 

Történelem és 

társadalomtudomány 
2021. november 9. 

A Kárpátalja-monográfia 

bemutatása 

A Történelem- és Társadalomtudományi 

Tanszék, illetve a Lehoczky Tivadar 
 

Fő 

szervezője: 

http://pf.ujs.sk/sk
http://pf.ujs.sk/sk
mailto:marku.anita@kmf.org.ua
mailto:marku.anita@kmf.org.ua
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(könyvbemutató) 

(Történelem- és 

Társadalomtudományi 

Tanszék, Lehoczky Tivadar 

Társadalomtudományi 

Kutatóközpont) 

Társadalomtudományi Kutatóközpont 

munkatársainak tollából származó 

monográfia a mai Kárpátalja történetét 

mutatja be az őskortól napjainkig. A 

könyvbemutatót mindazoknak ajánljuk, 

akik érdeklődnek Kárpátalja és 

történelme iránt. 

Csatáry 

György 

(csatary.gyor

gy@kmf.org.

ua), Molnár 

D. Erzsébet 

(molnar.d.erz

sebet@kmf.o

rg.ua) 

Gazdaságtudomány 
2021. november 9. 

(Komárom) 

Tudomány Hete 2022 - 

Prof. Dr. Bencsik Andrea, 

CSc.: A szervezeti 

bizalomtól a munkahelyi 

pletykáig…. (SJE GIK 

Menedzsment Tanszék) 

Előadás - A szervezeti bizalomtól a 

munkahelyi pletykáig…. ( A 

tudásmenedzsment vállalati 

gyakorlatából vett példák és kutatási 

eredmények bemutatása) 

gik.ujs.sk 

Az eseményre 

külön weboldal 

nem készült. 

 

Robotika 
2021. november 9. 

(Komárom) 

Tudomány Hete 2022 -Kiss 

Gábor, PhD.: Megelőzhető-

e az autonóm autók külső 

manipulációja? (SJE 

Informatika Tanszék) 

Az autonóm autókkal kapcsolatos hírek 

manapság egyre gyakoribbak. Vannak 

olyan felvételek, amelyeken önvezető 

üzemmódban közlekedő járművek 

balesetet szenvednek, és olyanok is, 

amelyeken megfelelően, hibátlanul 

működnek. Mi okozhatja ezt az alapvető 

különbséget? Vagy szoftveres probléma, 

vagy az érzékelők által kibocsátott 

adatok pontatlansága, vagy a központi 

egység által kiadott hibás döntés. Ebben 

a cikkben bemutatjuk, hogy milyen 

különböző módon befolyásolhatók a 

központi egység döntései, és így 

veszélyeztethetők a jármű utasai és 

környezete. A cél nem az autonóm 

autók kereskedelmének negatív 

gik.ujs.sk 

Az eseményre 

külön weboldal 

nem készült. 

 

mailto:csatary.gyorgy@kmf.org.ua
mailto:csatary.gyorgy@kmf.org.ua
mailto:csatary.gyorgy@kmf.org.ua
mailto:molnar.d.erzsebet@kmf.org.ua
mailto:molnar.d.erzsebet@kmf.org.ua
mailto:molnar.d.erzsebet@kmf.org.ua
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befolyásolása, hanem éppen 

ellenkezőleg, a gyártók figyelmének 

felhívása, hogy felkészüljenek és 

megvédjék autóikat ezektől a 

veszélyektől. 

Hittudományi 
2021. november 9. 

(Komárom) 

Tudomány Hete 2022 - Az 

új Magyar Református 

Énekeskönyv bemutatása 

(Református Teológiai Kar, 

Selye János Egyetem) 

előadás 

rtf.ujs.sk 

Az eseményre 

külön weboldal 

nem készült. 

 

Nyelvészet 2021. november 10. 

Egyetemi Nyelvészeti 

Napok, Papp György-

emlékkonferencia az 

Újvidéki Egyetem, 

Bölcsészettudományi Kar, 

Magyar Nyelv és Irodalom 

Tanszéke szervezésében 

A konferencia célja egyrészt mai 

perspektívából szemügyre venni Papp 

György munkásságának eredményeit, 

másrészt megismerni a mai rokon és 

interdiszciplináris kutatásokat, melyek 

az általa vizsgált, valamint egyéb 

nyelvészeti ágak keretében folynak. Az 

előadások a fordítást, a kontrasztív 

nyelvészetet, a frazeológiát érintik, 

továbbá a nyelvhasználat társadalmi 

változataival, a földrajzi nevekkel, 

helytörténettel foglalkoznak, valamint 

mindezeknek az irodalmi művekben 

fellelhető megnyilvánulásait vizsgálják. 

 

 

Nyelvtudományi 2021. november 10. 

Tudomány Hete 2022  -

Elmélet és gyakorlat az 

angol mint idegen nyelv 

tanításában (Angol Nyelv és 

Irodalom Tanszék, 

Tanárképző Kar, Selye 

János Egyetem) 

Nemzetközi szimpózium - angol nyelvű, 

online rendezvény 

http://www.ujs.s

k/pf/kmf  

Az eseményre 

külön weboldal 

nem készült. 

 

Nyelvtudományi 2021. november. 10. Tudomány Hete 2022 - online – magyar és szlovák nyelven pf.ujs.sk  

http://www.ujs.sk/pf/kmf
http://www.ujs.sk/pf/kmf
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Romani Digitális Tudástér - 

Az SJE TKK Magyar Nyelv 

és Irodalom Tanszéke 

mellett működő Variológiai 

Kutatócsoport XI. 

nemzetközi tudományos 

szimpóziuma (az SJE TKK 

Magyar Nyelv és Irodalom 

Tanszéke mellett működő 

Variológiai Kutatócsoport, 

Tanárképző Kar, Selye 

János Egyetem) 

Az eseményre 

külön weboldal 

nem készült. 

Neveléstudomány 
2021. november 10. 

(Komárom) 

Tudomány Hete 2022 - 

Szakszeminárium (Óvó- és 

Tanítóképző Tanszék, 

Tanárképző Kar, Selye 

János Egyetem) 

Pedagógiai diagnosztikai 

szakszeminárium pedagógusok és 

hallgatók részére 

pf.ujs.sk 

Az eseményre 

külön weboldal 

nem készült. 

 

Nyelvtudományi 
2021. november 10. 

(Komárom) 

Tudomány Hete 2022 - 

Innovatív tansegédeszközök 

a szlovák nyelv és szlovák 

irodalom tanításához- 

SLOVENČINAK 

(Neveléstudományi 

Tanszék ill. Óvó-és 

Tanítóképző Tanszék, 

Tanárképző Kar, Selye 

János Egyetem) 

szakszeminárium 

pf.ujs.sk 

Az eseményre 

külön weboldal 

nem készült. 

 

Hittudományi 
2021. november 10. 

(Komárom) 

Tudomány Hete 2022 - 

Mítosz, hagyomány, 

történelem. Egy gyülekezet-

történeti kutatás tanulságai 

(Református Teológiai Kar, 

előadás 

rtf.ujs.sk 

Az eseményre 

külön weboldal 

nem készült. 
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Selye János Egyetem) 

Technológia 

2021. november 10 

vagy 11.  - /pontosítás 

alatt/ (Komárom) 

Tudomány Hete 2022 -

Marák László, PhD.: 

Sebészi maszkok 

minőségbiztosítása Haar 

leírók és SVM 

alkalmazásával (SJE GIK 

Informatika Tanszék) 

Napjainkban egyre nagyobb az igény a 

sebészi maszkok gyártására. Az egyre 

hatékonyabb és olcsóbb gyártósorok 

fejlesztése nagy kihívásokat jelent. Ezek 

a gyártósorok olcsó és jó minőségű 

termékeket kell gyártsanak. Mivel a 

gyártás közben hibás darabok is 

keletkeznek, fontos a hibás darabok 

kiszűrése, így biztosítva a végtermékek 

állandó jó minőségét. Az emberi 

ellenőrzés fárasztó munka, ráadásul az 

emberi szakértő nem minden esetben 

szűr ki minden hibás darabot. Ebben a 

munkában egy olyan osztályozó 

algoritmust készítettek el, amely 

segítségével egy kereskedelmi 

forgalomban kapható ipari kamera 

segítségével szűrik ki a gyártósorról 

érkező hibás darabokat. Az algoritmus 

Haar leírókat használ melyekből MRMR 

algoritmus segítségével választja ki a 

leghatékonyabbakat. A kiválasztott 

leírókat SVM tanulóalgoritmus 

segítségével tanítják be. Az elkészült 

algoritmust egy 150 ezer képet 

tartalmazó adatbázison tesztelték. 

gik.ujs.sk 

Az eseményre 

külön weboldal 

nem készült. 

 

Bölcsészettudomány 2021. november.10 

J.J.Strossmayer Egyetem-

Magyar Nyelv és Irodalom 

Tanszék-

Bölcsészettudományi Kar 

épülete-3100, Eszék-Trg 

5 éves a Glotta (Glotta Nyelvi Intézet) 

"Öt éve a 

horvátországi 

magyar 

tudomány 

szolgálatában" 
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Svetog Trojstva 3 című előadás és 

kerekasztal 

Történelem és 

társadalomtudomány 
2021. november 11. 

Tudományos konferencia az 

ungvári unió 375. és a 

Munkácsi Görögkatolikus 

Egyházmegye felállításának 

250. évfordulójára 

(Történelem- és 

Társadalomtudományi 

Tanszék, Lehoczky Tivadar 

Társadalomtudományi 

Kutatóközpont) 

A Történelem- és Társadalomtudományi 

Tanszék, illetve a Lehoczky Tivadar 

Társadalomtudományi Kutatóközpont 

által szervezendő tudományos 

konferencián az ungvári unió és a 

Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye 

történetének különböző aspektusai 

kerülnek bemutatásra a téma avatott 

szakértői által. A konferenciát 

mindazoknak ajánljuk, akik érdeklődnek 

az egyháztörténelem, a görögkatolikus 

egyház történelme vagy a helytörténet 

iránt. 

 

Fő 

szervezője: 

Dancs 

György 

(dancs.gyorg

y@kmf.org.u

a), Molnár 

Ferenc 

(molnar.feren

c@kmf.org.u

a) 

Természettudományi 
2021. november 11. 

(Nyitra) 

Iskolakertek a gyakorlatban 

(Konstantin Filozófus 

Egyetem, Közép-európai 

Tanulmányok Kara) 

Előadás és kiállítás 

Előadó: Dr. Halbritter András, egyetemi 

docens, 

Széchenyi István Egyetem, 

Apáczai Csere János Kar, Győr 

Az eseményre 

külön weboldal 

nem készült. 

 

Természettudományi 
2021. november 11. 

(Komárom) 

Tudomány Hete 2022 - 

Játékos természettudomány 

(Kémia Tanszék, 

Tanárképző Kar, Selye 

János Egyetem) 

Egyszerű látványos kísérletek 

http://pf.ujs.sk/s

k  

Az eseményre 

külön weboldal 

nem készült. 

 

Nyelvtudományi 
2021. november. 11. 

(11:30 – 12:30) 

Tudomány Hete 2022 - Az 

angol járványnyelvről 

magyarul. Beszélgetés 

Uricska Ernával, a 

COVIDictionary 

szerzőjével (Magyar Nyelv 

és Irodalom Tanszék, 

online könyvbemutató és beszélgetés 

pf.ujs.sk 

Az eseményre 

külön weboldal 

nem készült. 

 

mailto:dancs.gyorgy@kmf.org.ua
mailto:dancs.gyorgy@kmf.org.ua
mailto:dancs.gyorgy@kmf.org.ua
mailto:molnar.ferenc@kmf.org.ua
mailto:molnar.ferenc@kmf.org.ua
mailto:molnar.ferenc@kmf.org.ua
http://pf.ujs.sk/sk
http://pf.ujs.sk/sk
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Tanárképző Kar, Selye 

János Egyetem) 

Nyelvtudományi 
2021. november 11. 

(Komárom) 

Tudomány Hete 2022 - A 

kiválasztott antroponímiák 

szemantikai jellemzői és 

funkciói (Szlovák Nyelv- és 

Irodalom Tanszék, 

Tanárképző Kar, Selye 

János Egyetem) 

előadás 

pf.ujs.sk 

Az eseményre 

külön weboldal 

nem készült. 

 

Bölcsészettudomány, 

földrajztudomány, 

társadalomtudomány 

2021. november 11-

12. 

Kolozsvári Akadémiai 

Bizottság 

1.Balázs Imre József, egyetemi docens, 

BTK, BBTE Kolozsvár előadásának 

címe: 

Címtelen Föld: az irodalom plurális 

válaszai kortárs válságokra (2020-ban 

megjelent Kolozsváron egy metamodern 

lírai versantológia Címtelen Föld 

címen.) 

2. Lányi András, ny. egyetemi docens, 

ELTE TTK, előadásának címe: Válság 

és átalakulás 

3. Kocsis Károly, akadémikus, 

intézetigazgató (Eötvös Lóránd Kutatási 

Hálózat, Csillagászati és Földtudományi 

Kutatóközpont, Földrajztudományi 

Intézet), az MTA Magyar 

Tudományosság Külföldön Elnöki 

Bizottság elnöke, előadásának címe: A 

Kárpát-medence társadalmának jelen 

térszerkezete. 

1.   

https://kab.ro/hir

ek/hir/magyar-

tudomany-

unnepe-

konferencia-

2021-1292 

 

 

 

 

 

2. 

https://kab.ro/hir

ek/hir/magyar-

tudomany-

unnepe-

konferencia-

2021-1290 

 

3. 

https://kab.ro/hir

ek/hir/magyar-

 

https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1292
https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1292
https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1292
https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1292
https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1292
https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1292
https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1290
https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1290
https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1290
https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1290
https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1290
https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1290
https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1290
https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1290
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tudomany-

unnepe-

konferencia-

2021-1290  

Hittudományi 
2021. november 12. 

(Komárom) 

Tudomány Hete 2022 - A 

hittan tanításának szerepe és 

gyakorlata a Kárpát-

medencében (Református 

Teológiai Kar, Selye János 

Egyetem) 

konferencia 

rtf.ujs.sk 

Az eseményre 

külön weboldal 

nem készült. 

 

Közgazdaság-tudomány 2021. november 12. 
EME Közgazdaság-

tudományi szekciója 

V. Nemzetközi Közgazdaság- és 

Gazdálkodástudományi Konferencia - 

ICEBM 2021 

videókonferencia 

 

 

Matematika és 

informatika 

2021. november 12-

14. 

 

12. Matematika és 

informatika 

alkalmazásokkal 

konferencia 

videókonferencia 

 

EME Matematikai és Informatikai 

Szakosztálya 
 

 

Néprajz 2021. november 13. 

Kisebbség a kisebbségben 

című tudományos 

tanácskozás a 

Kiss Lajos Néprajzi 

Társaság szervezésében 

A tanácskozáson a cservenkai, kúlai, 

veprődi és kucorai magyarság körében 

végzett kutatás eredményeit mutatják be 

www.klnt.info  

 

 

Társadalomtudományok 2021. november 13. 

Jog, erkölcs, jogállamiság 

és társadalom című 

tudományos tanácskozás a 

Vajdasági Magyar 

Tudományos Társaság 

szervezésében 

A tanácskozás alkalmat ad a kutatóknak 

időszerű csoportos és egyéni kutatásaik 

és azok eredményeinek bemutatására. A 

tanulmányoknak nem szükségszerűen a 

megadott kerettémához kapcsolódnak. A 

tanulmányok témái érinthetik 

http://www.vmtt

.org.rs  

 

https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1290
https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1290
https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1290
https://kab.ro/hirek/hir/magyar-tudomany-unnepe-konferencia-2021-1290
http://www.klnt.info/
http://www.vmtt.org.rs/
http://www.vmtt.org.rs/


15 
 

közösségünk sorsát és sorskérdéseit, 

délvidéki magyar tudományosságunkat 

és kutatásainkat, népünk itthoni 

helyzetét a múltban és jelenben, 

jövőképünket, lehetőségeinket, 

anyaországi és nemzetközi tudományos 

és társadalmi kapcsolataink ápolását, 

illetve a természet- és műszaki 

tudományok bármely területét. 

Bölcsészettudomány 2021. november.17 

J.J.Strossmayer Egyetem-

Magyar Nyelv és Irodalom 

Tanszék-

Bölcsészettudományi Kar 

épülete-3100, Eszék-Trg 

Svetog Trojstva 3 

A horvátországi magyar népmese 

képben és szóban (Glotta Nyelvi 

Intézet) 

előadás, jelenet, 

kiállítás 
 

Jog-, Közgazdaság- és 

Társadalomtudomány 
2021. november 18 

EME  Jog-, Közgazdaság- 

és Társadalomtudományi 

Szakosztálya 

A romániai magyar jogi terminológia 

revitalizációja 
 

 

Orvos- és 

Gyógyszerésztudomány 
2021. november 19. 

Erdélyi Múzeum Egyesület 

(EME) 

A Magyar Tudomány Napja Erdélyben 

2021 - megnyitó, plenáris előadások, 

Tudomány: iránytű az élhető jövőhöz 

címen. Fiatal kutatók a tudomány 

szolgálatában - plenáris előadássorozat 

veszi kezdetét. 

Plenáris előadóik révén – különböző 

szakterületek és intézmények 

képviseletében – a hallgatóság a fiatal 

generáció változatos kutatási témáiba és 

ezek eredményeibe láthat bele, melyek 

tükrözik tudományos törekvéseik 

irányát és a jövőbeni lehetőségeket. 

 

https://www.em

e.ro/esemeny/-

/tartalom/a-

magyar-

tudomany-

napja-erdelyben-

2021--megnyito-

plenaris-

eloadasok-

321650  

 Orvos- és 

Gyógyszerés

ztudomány 

https://www.eme.ro/esemeny/-/tartalom/a-magyar-tudomany-napja-erdelyben-2021--megnyito-plenaris-eloadasok-321650
https://www.eme.ro/esemeny/-/tartalom/a-magyar-tudomany-napja-erdelyben-2021--megnyito-plenaris-eloadasok-321650
https://www.eme.ro/esemeny/-/tartalom/a-magyar-tudomany-napja-erdelyben-2021--megnyito-plenaris-eloadasok-321650
https://www.eme.ro/esemeny/-/tartalom/a-magyar-tudomany-napja-erdelyben-2021--megnyito-plenaris-eloadasok-321650
https://www.eme.ro/esemeny/-/tartalom/a-magyar-tudomany-napja-erdelyben-2021--megnyito-plenaris-eloadasok-321650
https://www.eme.ro/esemeny/-/tartalom/a-magyar-tudomany-napja-erdelyben-2021--megnyito-plenaris-eloadasok-321650
https://www.eme.ro/esemeny/-/tartalom/a-magyar-tudomany-napja-erdelyben-2021--megnyito-plenaris-eloadasok-321650
https://www.eme.ro/esemeny/-/tartalom/a-magyar-tudomany-napja-erdelyben-2021--megnyito-plenaris-eloadasok-321650
https://www.eme.ro/esemeny/-/tartalom/a-magyar-tudomany-napja-erdelyben-2021--megnyito-plenaris-eloadasok-321650
https://www.eme.ro/esemeny/-/tartalom/a-magyar-tudomany-napja-erdelyben-2021--megnyito-plenaris-eloadasok-321650
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Nyelvészet, irodalom, 

néprajz és 

színháztudomány 

2021. november 20. 

EME Bölcsészet-, nyelv- és 

történettudományi  

szakosztálya 

Jövőbe mutató nyelvészeti-, irodalom-, 

néprajz- és színháztudományi kutatások 

videókonferencia 

 

 

Zenetudomány 2021. november 20 
EME Zenetudományi 

szekciója 

Népzene Erdélyben. Konferencia Pávai 

István tiszteletére 

videókonferencia 

 

 

Természettudományi 2021. november 20. 
EME  Természettudományi 

Szakosztálya 

Erdélyi Természettudományi 

Konferencia (ETK-20) 

videókonferencia 

 

 

Turizmus 2021. november 20. 
EME Turisztikai szekciója 

 

A kereskedelmi kamarák kapcsolata a 

vendéglátási és turisztikai 

vállalkozásokkal a Kárpát-medencében 

 

 

Műszaki tudományok 2021. november 20 

EME  Műszaki 

Tudományok Szakosztálya 

 

XXII. Műszaki Tudományos Ülésszak 

hibrid konferencia 
 

 

Történelemtudomány 2021. november 20. 
EME Aranyos-vidéki 

Fiókegyesülete 

Mindennapi élet Aranyos-vidéken a 

kommunizmus korában 
 

 

 

 

Sporttudományi 
2021. november 21. 

(Komárom) 

Tudomány Hete 2022 - A 

sítanfolyamok megjelenése 

a szlovák oktatásban - 

történelmi áttekintés 

(Testnevelés Tanszék, 

Tanárképző Kar, Selye 

János Egyetem 

előadás 

pf.ujs.sk    

Az eseményre 

külön weboldal 

nem készült. 

 

Bölcsészettudomány 2021. november.24 

J.J.Strossmayer Egyetem-

Magyar Nyelv és Irodalom 

Tanszék-

Bölcsészettudományi Kar 

épülete-3100, Eszék-Trg 

Svetog Trojstva 3 

A Mađarska sastavnica hrvatske 

gramatikografije 19. stoljeća (Termini 

Magyar Nyelvi Kutatóhálózat) 

A 19. századi 

horvát 

grammatikográfi

a magyar 

összetevője című 

monográfia 

könyvbemutatój
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a 

 
2021. november 25. 

(Kassa) 

Szlovákiai Magyar 

Akadémiai Tanács 

szimpóziuma (Szlovákiai 

Magyar Akadémiai Tanács) 

szervezés alatt                                              
A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács 

civil egyesület a szlovákiai magyar 

tudományosság és művészetek 

fejlesztése érdekében. 

Az eseményre 

külön weboldal 

nem készült. 

 

Agrártudomány 2021. november 26. 

EME Agrártudományi 

Szakosztálya és 

Sepsiszentgyörgyi 

Fiókegyesülete 

XVII. Agrártudományi Konferencia 

Agrártudomány az élhető jövőhöz 
 

 

Biológiai, 

humántudományi, 

informatika tudományi, 

kémia és vegyipari, 

közgazdaságtudományi, 

műszaki tudományi, 

pedagógiai és 

pszichológiai, 

társadalomtudományi 

2021. november 26-

27. (Nyitra) 

Felvidéki Tudományos 

Diákköri Konferenciát – 

FTDK (Konstantin 

Filozófus Egyetem, Közép-

európai Tanulmányok Kara) 

A felvidéki tudományos diákköri 

konferencia kitűnő lehetőség a nem 

anyanyelvükön tanuló diákok számára, 

hogy a szakterületük szakkifejezéseit 

magyarul is elsajátítsák. A konferencián 

a versenyzőket a szekciózsűrik ajánlása 

alapján díjazzák, a beküldött munkák 

publikálásra kerülnek. A zsűri döntése 

alapján helyezést elérő diákok 

ösztöndíjban és tárgyjutalomban 

részesülnek, a legszínvonalasabb 

munkák ajánlást kapnak a 2022 tavaszán 

megrendezendő magyarországi XXXVI. 

Országos Tudományos Diákköri 

Konferencián (OTDK) való részvételre. 

http://ftdk.ujs.sk  

EMMI 

támogatja 

Történelem 2021.november 27. EME Történelem szekciója 

Misszió, szentség, megtelepedés. A 800 

éves magyar domonkos rendtartomány a 

középkorban 

2. alszekció: Erdély kora újkori 

történetéből 

 

 

Történelem 

 
2021. november 27. 

EME Marosvásárhelyi 

Fiókegyesülete 

Részletek Maros megye és 

Marosvásárhely történetéből 
 

 

http://ftdk.ujs.sk/
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Történelem 2021. november 27. 

EME Zilah és vidéke 

fiókszervezete és 

Szilágysomlyói 

fiókszervezete 

 

XVIII. Szilágyság-kutatás napja. 

Emlékezés Bajusz Istvánra 
 

 

Irodalomtudomány, 

Történelemtudomány 

2021 november utolsó 

hete 

Horvát Egyesület udvara, 

Lendva és Lendai 

Városháza 

Zrínyi Miklós emlék-tábla avatása és 

Zrínyi Miklós emlék-konferencia 

szervezése Lendván a Városházán 

(Muravidéki Magyar Tudományos 

Társaság) 

Zrínyi Miklós 

költő és 

hadvezér 

születésének 

400. éve 

alkalmával 

Zrínyi Miklós 

tiszteletére 

emléktáblát avat 

a Muravidéki 

Magyar 

Tudományos 

Társaság és 

háromnyelvű 

(magyar, 

szlovén, horvát) 

emlék-

konferenciát 

szervez a költő 

és hadvezér 

tiszteletére 

Lendván. A 

tábla felirata: A 

Bánffy és a 

Zrínyi főúri 

családok 
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hagyományosan 

jó 

kapcsolatának, 

valamint a költő 

és hadvezér 

Zrínyi Miklós és 

öccse, Péter 

1637. november 

6-án tett 

„váratlan 

látogatásának” 

emlékére, 

amikor a 

törökök elől 

menekülve 

Bánffy Kristóf 

atyai oltalmat 

biztosított 

számukra a 

lendvai várban. 
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Szakterület/tudományterület Esemény 

időpontja 

Esemény neve és 

rövid leírása 

Az esemény 

szervezője  

Esemény weboldala Egyéb 

 

 

Civil szféra 

 

 

városfejlődés: környezeti 

fenntarthatóság, élhető környezet 

2021. november 

4. 

Növények városi 

élete  

 

Fiatalok 

bevonásával 

vizsgáljuk meg a 

környezeti 

fenntarthatóságát a 

növényeknek. 

Ehhez vidéki és 

városi növényeket 

hasonlítunk össze 

mikroszkóp alatt. 

Echo Innovációs 

Műhely 
www.echoinn.hu  

 

környezetünkben zajló folyamatok 

megértése, azok várható 

következményeinek 

felmérése,befolyásolása 

 

anyagmozgató gépek, logisztikai 

rendszerek, logisztikai hálózatok 

 

szőlőtermesztés Balatonbogláron, 

valamint Brazíliában a folyamatos 

szőlőtermesztés kialakítása 

2021. november 

26 

AGTECO 

KONFERENCIA 

2021.  

(a mezőgazdaság, a 

műszaki és a 

gazdaságtudomány 

területek latin 

neveiből képzett 

elnevezéssel) 

 

Kecskeméti  

Neumann János 

Egyetem 

6000 Kecskemét, 

1./ 

Prof. Dr. Kovács 

Árpád, mérnök, 

közgazdász. 

Szakterülete: 

környezetünkben zajló 

folyamatok megértése, 

azok várható  

következményeinek 

felmérése,befolyásolása 

. 

Előadásának címe: 

„Helyreálló gazdaság-

fenntartható 

www.gtk.uni-

neumann.hu/agteco-

konferencia-2021    

Ingyenesen látogatható 

előadás regisztrációhoz 

kötött. 

 

Regisztrálni az 

„agteco.uni-

neumann.hu/regisztraco " 

http://www.echoinn.hu/
http://www.gtk.uni-neumann.hu/agteco-konferencia-2021
http://www.gtk.uni-neumann.hu/agteco-konferencia-2021
http://www.gtk.uni-neumann.hu/agteco-konferencia-2021
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izsáki út 5.szám költségvetés” 

 

2./  

Prof. Dr. Illés Béla  

 professzor 

Szakterülete:  

anyagmozgató gépek, 

logisztikai rendszerek, 

logisztikai hálózatok 

Előadásának címe: 

„Digitalizáció és 

logisztika „ 

„Évente kétszer szüret 

Brazíliában „ 

klímavédelem megvalósítása 
2021. november 

5. 

Zöld Kaland 

hegyen-völgyön 

 

Természeti 

kincseink 

felfedezése, 

környezeti 

értékeink 

felfedezése, 

megóvása 

Echo Innovációs 

Műhely 
www.echoinn.hu  

 

klímavédelem megvalósítása 
2021. november 

9. 

Méhek és 

környezetünk – 

fenntartható 

megoldások 

környezeünk 

védelme érdekében 

Fejér Megyei 

Méhészek Egyesülete 
www.echoinn.hu  

 

http://www.echoinn.hu/
http://www.echoinn.hu/
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Szakterület/tudományterület 
Esemény 
időpontja 

Esemény neve (és 
szervezője) 

Esemény rövid leírása 
Esemény 

weboldala 
Egyéb 

 
Felsőbbfokú Tanulmányok Intézete (IASK) 

 

Természeti és társadalmi 

komplexitás 

2021. november 

03. 
FTI-iASK Videó-könyvajánló 

https://iask.hu/hu/a-

konyv-az-emlekezet-

meghosszabbitasa-es-

a-tudas-forrasa/  

időzített feltöltés 

A globális gazdasági hálózat és 

tanulságai 

2021. november 

10. 
FTI-iASK Videó-könyvajánló 

https://iask.hu/hu/a-

konyv-az-emlekezet-

meghosszabbitasa-es-

a-tudas-forrasa/  

időzített feltöltés 

Épített Kulturális Örökség 

megőrzése 

2021. november 

17. 
FTI-iASK Videó-könyvajánló 

https://iask.hu/hu/a-

konyv-az-emlekezet-

meghosszabbitasa-es-

a-tudas-forrasa/  

időzített feltöltés 

Kreatív Város és fenntarthatóság 
2021. november 

23. 
FTI-iASK Videó-könyvajánló 

https://iask.hu/hu/a-

konyv-az-emlekezet-

meghosszabbitasa-es-

a-tudas-forrasa/  

időzített feltöltés 

Történelem és emlékezetpolitika 
2021. novem ber 

30. 
FTI-iASK Videó-könyvajánló 

https://iask.hu/hu/a-

konyv-az-emlekezet-

meghosszabbitasa-es-

a-tudas-forrasa/  

időzített feltöltés 

 

 

https://iask.hu/hu/a-konyv-az-emlekezet-meghosszabbitasa-es-a-tudas-forrasa/
https://iask.hu/hu/a-konyv-az-emlekezet-meghosszabbitasa-es-a-tudas-forrasa/
https://iask.hu/hu/a-konyv-az-emlekezet-meghosszabbitasa-es-a-tudas-forrasa/
https://iask.hu/hu/a-konyv-az-emlekezet-meghosszabbitasa-es-a-tudas-forrasa/
https://iask.hu/hu/a-konyv-az-emlekezet-meghosszabbitasa-es-a-tudas-forrasa/
https://iask.hu/hu/a-konyv-az-emlekezet-meghosszabbitasa-es-a-tudas-forrasa/
https://iask.hu/hu/a-konyv-az-emlekezet-meghosszabbitasa-es-a-tudas-forrasa/
https://iask.hu/hu/a-konyv-az-emlekezet-meghosszabbitasa-es-a-tudas-forrasa/
https://iask.hu/hu/a-konyv-az-emlekezet-meghosszabbitasa-es-a-tudas-forrasa/
https://iask.hu/hu/a-konyv-az-emlekezet-meghosszabbitasa-es-a-tudas-forrasa/
https://iask.hu/hu/a-konyv-az-emlekezet-meghosszabbitasa-es-a-tudas-forrasa/
https://iask.hu/hu/a-konyv-az-emlekezet-meghosszabbitasa-es-a-tudas-forrasa/
https://iask.hu/hu/a-konyv-az-emlekezet-meghosszabbitasa-es-a-tudas-forrasa/
https://iask.hu/hu/a-konyv-az-emlekezet-meghosszabbitasa-es-a-tudas-forrasa/
https://iask.hu/hu/a-konyv-az-emlekezet-meghosszabbitasa-es-a-tudas-forrasa/
https://iask.hu/hu/a-konyv-az-emlekezet-meghosszabbitasa-es-a-tudas-forrasa/
https://iask.hu/hu/a-konyv-az-emlekezet-meghosszabbitasa-es-a-tudas-forrasa/
https://iask.hu/hu/a-konyv-az-emlekezet-meghosszabbitasa-es-a-tudas-forrasa/
https://iask.hu/hu/a-konyv-az-emlekezet-meghosszabbitasa-es-a-tudas-forrasa/
https://iask.hu/hu/a-konyv-az-emlekezet-meghosszabbitasa-es-a-tudas-forrasa/
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Szakterület/tudomány
terület 

Esemény időpontja Esemény neve (és 
szervezője) 

Esemény rövid leírása Esemény weboldala Egyéb 

 
Nemzeti Örökség Intézete 

 

Emlékezetpedagógia és 

térinformatika 
2021. november 25 

Pedagógia és informatika a 

nemzeti emlékezet 

szolgálatában. 

(munkacím). Szervező: 

Nemzeti Örökség Intézete 

A Nemzeti Örökség Intézete 

a megújult 

emlékezetpedagógiai 

célkitűzései mentén idén 

útjára bocsátotta az 

emlékezetpedagógiai 

stratégiaalkotást, melyben 

mérföldkő lesz az őszi 

szakmai konferencia. A 

résztvevők az 

emlékezetpedagógiai 

jógyakorlatok mellett 

megismerkedhetnek az 

emlékhelyeket az 

emlékezetpedagógiai 

vérkeringésbe bekapcsoló 

térinformatikai újításokkal is 

a NÖRI és a Lechner 

Tudásközpont 

együttműködésének 

megismerése által. 
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Szakterület/tudo
mányterület 

Esemény időpontja Esemény neve (és 
szervezője) 

Esemény rövid leírása Esemény weboldala Egyéb 

 
Lechner Tudásközpont  

 

Geodézia, 

ingatlan-

nyilvántartás, 

kulturális 

örökségvédelem, 

távérzékelés, 

térinformatika, 

IT fejlesztés 

2021. november 10. 

vagy 

2021. november 17. 

Új korszak a térbeli 

adatkezelésben 

(Lechner 

Tudásközpont 

Nonprofit Kft.) 

A Lechner Tudásközpont, mint földmérési és 

térinformatikai államigazgatási szerv, 

Magyarország legnagyobb téradat készletével 

rendelkező szakmai szervezete. Szaktudásával 

támogatja a Kormány épített környezettel és 

épített örökséggel összefüggő szakpolitikáját, 

a kulturális örökség védelmével kapcsolatos 

állami alapfeladatok ellátását, hozzájárulva a 

nemzet épített kulturális értékeinek 

megőrzéséhez, a magyar építészeti kultúra és 

építészeti értékek megóvásához, az épített 

környezet minőségének javításához és az 

építészeti minőséget javító 

szemléletformálásához. 

 

Az előadás-sorozaton az aktuális kulturális 

örökségvédelmi, geodéziai, ingatlan-

nyilvántartási, távérzékelési és 

térinformatikai, IT fejlesztési szakmai 

újdonságokkal ismerkedhetnek meg a 

részvevők. 

 

Kiemelt programok: 

- Helyszíni séta az Országos Központi 

Tervtárban, avagy az állomány 

települési, térségi, építészeti tervei 

(Budafoki út) 

www.lechnerkozpont.hu   

http://www.lechnerkozpont.hu/
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- Légi filmtári és térképtári séta 

(Bosnyák tér) 

 

Előadás címek: 

- Megújuló vidéki örökségünk – 

Zsúpfedél és designkonyha. A Népi. 

Építészeti Program első két éve 

- Örökségvédelmi szakértői és 

lebonyolító feladatai 

- A földmérés megújítása az űrkutatás 

eredményeinek felhasználásával 

- Kataszter és BIM szerepe a jövő 

társadalmi, gazdasági átalakulásában 

- Földmérési alapponthálózatok, mint a 

hazai téradatok alapja 

- A Nemzeti Térinformatikai 

Alaptérkép a Nemzeti Téradat 

Infrastruktúra jövőbeli geometriai 

alapja 

- Gépi tanulási módszerek alkalmazása 

az űrtávérzékelésben 

- Légi távérzékelés, ortofotók, 3D… de 

mi az a fotogrammetria? 

- 3D pontfelhő, épületmodellezés, BIM 

– a településtervezés korszerű 

téradatai 

- Téradatok aranybányája – a TeIR 

rendszer 

- BI eszközök alkalmazása a Lechner 

adatainak elemzése során 

- Agilitás az összetett problémák 

megoldásának segítésére 
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Szakterület/tudományte

rület 
Esemény időpontja 

Esemény neve (és 

szervezője) 
Esemény rövid leírása Esemény weboldala Egyéb 

 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet 

 

interdiszciplináris 

(társadalomtudomány) 
2021. november 25-26. 

Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet 

III. Interdiszciplináris 

Konferencia a Kárpát-

medencei magyarság 

társadalmi és gazdasági 

helyzetéről 

Az idei esemény kiemelt 

témáiból: Régiók, városok, 

nyelvhasználat 

http://nski.hu/iii-

interdiszciplinaris-

konferencia-a-karpat-

medencei-magyarsag-

tarsadalmi-es-gazdasagi-

helyzeterol.html   

E 

multidiszciplinár

is nagyesemény 

a Magyar 

Tudomány 

Ünnepe 

rendezvénysoroz

at több kiemelt 

témáját is érintI 

(pl. 

városfejlődés, 

klímavédelem, 

járványhelyzet 

hatása). 

interdiszciplináris 

(természet- és 

társadalomtudomány) 

2021. november 26. 
Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet 

Konferencia a Kárpát-

medencei klímaadaptációs 

kihívásokról és a Nemzeti 

Klímaalkalmazkodási 

Térinformatikai Rendszer 

Kárpát-medencei 

kiterjesztéséről 

http://nski.hu/iii-

interdiszciplinaris-

konferencia-a-karpat-

medencei-magyarsag-

tarsadalmi-es-gazdasagi-

helyzeterol.html 

Az esemény a 

Magyar 

Tudomány 

Ünnepe 

rendezvénysoroz

at klímavédelmi 

kiemelt témáját 

érintI 

neveléstudomány 2021. december 2. 
Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet 

Magyar jövő csak magyar 

gyermekkel lehetséges – 

oktatáskutatási záró 

rendezvény 

Az NSKI oktatásmódszertani, 

www.nski.hu  

Az esemény 

érinti a 

járványhelyzet 

hatása kiemelt 

témát (digitális 

http://nski.hu/iii-interdiszciplinaris-konferencia-a-karpat-medencei-magyarsag-tarsadalmi-es-gazdasagi-helyzeterol.html
http://nski.hu/iii-interdiszciplinaris-konferencia-a-karpat-medencei-magyarsag-tarsadalmi-es-gazdasagi-helyzeterol.html
http://nski.hu/iii-interdiszciplinaris-konferencia-a-karpat-medencei-magyarsag-tarsadalmi-es-gazdasagi-helyzeterol.html
http://nski.hu/iii-interdiszciplinaris-konferencia-a-karpat-medencei-magyarsag-tarsadalmi-es-gazdasagi-helyzeterol.html
http://nski.hu/iii-interdiszciplinaris-konferencia-a-karpat-medencei-magyarsag-tarsadalmi-es-gazdasagi-helyzeterol.html
http://nski.hu/iii-interdiszciplinaris-konferencia-a-karpat-medencei-magyarsag-tarsadalmi-es-gazdasagi-helyzeterol.html
http://nski.hu/iii-interdiszciplinaris-konferencia-a-karpat-medencei-magyarsag-tarsadalmi-es-gazdasagi-helyzeterol.html
http://nski.hu/iii-interdiszciplinaris-konferencia-a-karpat-medencei-magyarsag-tarsadalmi-es-gazdasagi-helyzeterol.html
http://nski.hu/iii-interdiszciplinaris-konferencia-a-karpat-medencei-magyarsag-tarsadalmi-es-gazdasagi-helyzeterol.html
http://nski.hu/iii-interdiszciplinaris-konferencia-a-karpat-medencei-magyarsag-tarsadalmi-es-gazdasagi-helyzeterol.html
http://nski.hu/iii-interdiszciplinaris-konferencia-a-karpat-medencei-magyarsag-tarsadalmi-es-gazdasagi-helyzeterol.html
http://nski.hu/iii-interdiszciplinaris-konferencia-a-karpat-medencei-magyarsag-tarsadalmi-es-gazdasagi-helyzeterol.html
http://www.nski.hu/
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szórvány minta oktatási és 

kutatási projektjeinek 

bemutatása erdélyi 

partnerekkel közösen 

oktatás). 

néprajz 
2021. november 18. 

10:00-16:00 

Nemzetstratégiai 

Kutatóintézet 

Magyarságszimbólumoktól a 

hungarikumokig: a kulturális 

örökség helyzete a Kárpát-

medencében 

www.nski.hu   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.nski.hu/
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Szakterület/tudomá
nyterület 

Esemény időpontja Esemény neve (és 
szervezője) 

Esemény rövid leírása Esemény weboldala Egyéb 

 

környezetünkben zajló 

folyamatok megértése, 

azok várható 

következményeinek 

felmérése, 

befolyásolása 

 

anyagmozgató gépek, 

logisztikai rendszerek, 

logisztikai hálózatok 

 

szőlőtermesztés 

Balatonbogláron, 

valamint Brazíliában a 

folyamatos 

szőlőtermesztés 

kialakítása 

2021. november 26. 

AGTECO 

KONFERENCIA 2021. 

 

(a mezőgazdaság, a 

műszaki és a 

gazdaságtudomány 

területek latin neveiből 

képzett elnevezéssel) 

 

Kecskeméti 

Neumann János Egyetem 

 

6000 Kecskemét, Izsáki út 

5.szám 

1./ 

Prof. Dr. Kovács Árpád, 

mérnök, közgazdász. 

 

Szakterülete: 

környezetünkben zajló 

folyamatok megértése, azok 

várható következményeinek 

felmérése, befolyásolása 

 

Előadásának címe: 

 

„Helyreálló gazdaság-

fenntartható költségvetés” 

 

2./ 

Prof. Dr. Illés Béla 

professzor 

 

Szakterülete: 

anyagmozgató gépek, 

logisztikai rendszerek, 

logisztikai hálózatok 

 

Előadásának címe: 

„Digitalizáció és logisztika „ 

„Évente kétszer szüret 

Brazíliában „ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gtk.uni-

neumann.hu/agteco-

konferencia-2021 

 

 

 

 

Ingyenesen 

látogatható 

előadás 

regisztrációhoz 

kötött. 

 

Regisztrálni az 

 

„agteco.uni-

neumann.hu/re

gisztraco "  

 

http://agteco.uni-neumann.hu/regisztraco
http://agteco.uni-neumann.hu/regisztraco
http://agteco.uni-neumann.hu/regisztraco
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Természettudomány 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.11.03-2021.11.30. 

 

 

 

 

 

 

Új irányok és eredmények 

a természettudományban 

 

(CONTACT MKSZ- Jász-

Nagykun-Szolnok Megyei 

Civil Közösségi 

Szolgáltató Központ) 

A CONTACT 

Mentálhigiénés Konzultációs 

Szolgálat, mint a Jász-

Nagykun-Szolnok 

 

Megyei Civil Közösségi 

Szolgáltató 

 

Központ cím birtokosa 

második alkalommal 

csatlakozik a Magyar 

Tudomány 

 

Ünnepe 2021. évi 

rendezvénysorozathoz. 

Ennek keretében egy online 

térbe helyezett 

természettudomány területén 

előadást 

szervezünk. 

 

Előadó: Urbán Sándor, a 

Jászkun Természetvédelmi 

Szervezet elnöke, ornitológus 

 

 

 

https://www.facebook.c

om/CivilInformaciosCe

ntrumSzolnok 

 

 

https://www.facebook.c

om/onkentescentrum.jn

szm; 

 

https://www.facebook.c

om/UFI-

105035297662290 

 

https://youtu.be/yLpd22

pjIFo 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/CivilInformaciosCentrumSzolnok
https://www.facebook.com/CivilInformaciosCentrumSzolnok
https://www.facebook.com/CivilInformaciosCentrumSzolnok
https://www.facebook.com/onkentescentrum.jnszm
https://www.facebook.com/onkentescentrum.jnszm
https://www.facebook.com/onkentescentrum.jnszm
https://www.facebook.com/UFI-105035297662290
https://www.facebook.com/UFI-105035297662290
https://www.facebook.com/UFI-105035297662290
https://youtu.be/yLpd22pjIFo
https://youtu.be/yLpd22pjIFo
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gazdasági és műszaki 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021.11.18. 9 óra 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

Magyar Tudomány 

Ünnepe az Edutus 

Egyetemen 

 

 

 

 

A konferencia 

hagyományosan kapcsolódik 

a Magyar Tudományos 

Akadémia programjához. 

Délelőtt plenáris ülésen 

meghívott előadók tartanak 

35-40 perces előadásokat, 

délután több szekcióban 

(műszaki, gazdaságpolitikai, 

turisztikai) 20 perces 

prezentációkban mutatják be 

kutatási eredményeiket főleg 

az Edutus Egyetem oktatói. A 

bemutatott információkból 

jelentős számú publikáció 

születik, az Egyetem Acta 

Periodica lapjának 2021 

decemberi és 2022 februári 

számában. 

 

 

 

 

 

 

 

Helyszín: 

Edutus 

Egyetem, 

Tatabánya 

 

Szervező: Dr. 

Vigh László 

tudományos és 

nemzetközi 

rektorhelyettes 
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Pest Megyei Civil 

Közösségi Szolgáltató 

Központ 

 

Előadó: Dr. Békássy 

Szabolcs 

 

Az egészségügyi 

ellátáshoz való hozzáférés 

átalakulása a COVID 

Az egészségügyi 

ellátórendszer egyes 

szintjeihez való 

hozzáférhetőség, a hozzáférés 

módja nagy mértékben 

megváltozott a koronavírus 

járvány kitörése során. 

Számos olyan eleme van az 

átalakulásnak, ami 

valószínűsíthetően a járványt 

követő időszakban is 

 

 

 

 

www.ckszkpestmegye.c

om 

 

 

Az előadó dr. 

Békássy 

Szabolcs 

háziorvos, a 

Kis-Duna Menti 

Praxis Közösség 

szakmai 

vezetője, 

valamint az 

országos 

http://www.ckszkpestmegye.com/
http://www.ckszkpestmegye.com/
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pandémia idején 

 

meghatározza az orvos-beteg 

találkozások mikéntjét, az 

egyes egészségügyi 

szolgáltatások 

igénybevételének lehetőségét. 

háziorvosi 

kollegiális 

vezetője. 

 

 

 

 

 

Egészségügy 
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Pest Megyei Civil 

Közösségi Szolgáltató 

Központ 

 

Előadó: Prof.Dr. Dinnyés 

András 

 

Mesterségesen létrehozott 

szövetek és szervek 

őssejtekből - A 

regenerációs orvoslás 

lehetőségei 

 

 

 

 

 

www.ckszkpestmegye.c

om 

 

 

Az előadóról: 
https://doktori.h
u/index.php?men
uid=192&lang=H

U&sz_ID=961 
 

Továbbá 

számtalan 

helyen tanít 

(MATE, 

Szegedi 

Egyetem, 

Sichuani 

Egyetem - 

Kína), a 

BioTalentum 

Tudásfejlesztő 

Kft. (Gödöllő) 

vezetője és 

tulajdonosa, 

illetve több futó 

tudományos 

EU-projektben 

résztvevő, 

koordináló. 

http://www.ckszkpestmegye.com/
http://www.ckszkpestmegye.com/
https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=961
https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=961
https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=961
https://doktori.hu/index.php?menuid=192&lang=HU&sz_ID=961
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Központ 

 

Előadó: Szabó Csaba 

 

A táplálkozás új trendje: 

fenntarthatóság 
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Az előadó a 

Mate tanára 

 

 

 

Környezetvédelem 

 

Pest Megyei Civil 

Közösségi Központ 

 

Előadó: Dr. Seress Zoltán 

 

Pozitív fejlemények a 

környezetvédelemben 
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interaktív 

előadás 
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