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Természet-, Műszaki és 
Gazdaságtudományok Alkalmazása

11. nemzetközi konferencia
a Nyugat-magyarországi Egyetem Savaria Egyetemi Központ,

az MTA Vas Megyei Tudományos Testülete,
a Szombathelyi Tudományos Társaság és

a Magyar Meteorológiai Társaság Szombathelyi Csoportja
támogatásával és szervezésében

Tudományos Rendezőbizottság:
Dr. Péntek Kálmán főiskolai tanár, intézetigazgató (pentek@ttk.nyme.hu), Dr. Szőcs Huba László egyetemi 
docens (szh@uranos.kodolanyi.hu), Dr. Puskás János főiskolai tanár, intézetigazgató (pjanos@gmail.com), 
Dr. Tóth Gábor egyetemi docens (tgabor@ttk.nyme.hu), Füzesi István adjunktus (fi stvan@ttk.nyme.hu)

Technikai rendező: Mesterházy Beáta (mbeata@ttk.nyme.hu) 

Kapcsolat: 9700 Szombathely, Károlyi G. tér 4. Matematika és Fizikai Intézet,
Tel.: 94/504-332; konf.szhely@gmail.com

A konferencia helye:
Nyugat-magyarországi Egyetem, Savaria Egyetemi Központ
Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4. C épület (a szokott helyszínen)

A konferencia ideje: 2012. május 19., szombat 10.00 h

Javasolt témák:
1. Csillagvizsgálónk és épülő planetáriumunk névadója, Kövesligethy Radó (1862–1934) csillagász, geofi zi-

kus, szeizmológus. Születésének 150. évfordulója tiszteletére önálló szekciót szervezve, a magyar geo-
lógus-, geofi zikus-, csillagásztársadalom sok képviselőjére számítunk, az ország egész területéről és a hatá-
ron túlról egyaránt.

2. Matematika: alap- és alkalmazott kutatási eredmények, matematikai statisztika és alkalmazásai a gazdaság-
tanban, műszaki tudományban stb.

3. Természetföldrajz, környezetvédelem, meteorológia, klimatológia
4. A fi zika és matematikai fi zika alapjai: relativitás, kvantumelmélet, gravitáció, termodinamika, kozmikus 

sugárzás
5. Tudomány-, technika- és kultúrtörténet
6. A humánbiológia aktuális problémái
7. Megújuló energia (nap-, szél-, geotermikus, biomassza stb.)

Regisztrációs díj: 6000 Ft, mely magában foglalja a részvételt a konferencián, a konferencia programját a dol-
gozatok tartalmával, a konferenciakiadványt a dolgozatokkal, frissítőket a kávészünetben és hideg büfét. Nyug-
díjasoknak, PhD- és egyetemi hallgatóknak 4000 Ft. Az összeget kérjük a Műszaki és Természettudományi 
Kultúráért Egyesület (9700 Szombathely, Károlyi Gáspár tér 4.) nevére – a küldő nevét és intézményét is fel-
tüntetve –, a 72100237-10145731 számlaszámára 2012. április 20-ig befi zetni. A számlavezető a SAVARIA 
Takarékszövetkezet (9700 Szombathely, Petőfi  S. u. 18.). Az átutaláson kérjük feltüntetni a 20121 témaszámot 
és a résztvevő nevét!
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Számlakérő nyomtatvány – mely az utaláshoz lehet szükséges – igényelhető e-mailben március végéig (konf.
szhely@gmail.com). Fel kell tüntetni a konferencia nevét, a résztvevő nevét, a küldő (fi zető!) intézmény nevét, 
címét.

Jelentkezés a konferenciára: Legkésőbb 2012. április 15-ig.

Kérjük a konf.szhely@gmail.com címre a következőket elküldeni:
 – Név, intézmény (cím, e-mail, telefon, fax).
 – Dolgozatot és/vagy posztert kívánok bemutatni.
 – A dolgozat címe:
 – Igényelt technikai eszköz: diavetítő, írásvetítő, video, számítógép, projektor stb.

Szállás (igény szerint közvetlenül megrendelhető):
NyME Savaria Egyetemi Központ Kollégiuma, 9700 Szombathely, Ady tér 3.
Tel.: 94/313-591; http://koli.bdf.hu
Amphora Hotel, 9700 Szombathely, Dózsa György u. 9. Tel.: 94/512-712; www.amphorahotel.hu
Perintparti Panzió, 9700 Szombathely, Kunos Endre u. 3. Tel.: 94/339-265 

A dolgozatok kivonatát (absztrakt) magyar vagy angol nyelven (maximum 250 szó) kérjük legkésőbb 2012. 
április 15-ig a konf.szhely@gmail.com címre csatolva beküldeni.

Formátum: MS Word szöveg, Times New Roman 12 pt betűnagysággal
Oldalbeállítás: 2,5 cm (bal, jobb, fent, lent); 1,25 cm (fejléc és lábléc)

CÍM

Szerző1, Szerző2 , …
Intézmény(ek), postacím(ek), e-mail: 1.,…., 2.,…

Tartalom: (maximum 250 szó)

A dolgozatot teljes terjedelmében magyar vagy angol nyelven kérjük legkésőbb 2012. április 15-ig beküldeni a 
konf.szhely@gmail.com címre csatolt állományként. A dolgozat terjedelme maximum 8 oldal lehet.

Formátum: MS Word szöveg, Times New Roman 12 pt betűnagysággal
Oldalbeállítás: 2,5 cm (bal, jobb, fent, lent); 1,25 cm (fejléc és lábléc)

CÍM

Szerző1, Szerző2 ,…
Intézmény(ek), postacím(ek), e-mail: 1.,…, 2.,…

Rövid (maximum 5 sor) tartalom
Kulcsszavak: …
2 sorköz
A dolgozat teljes terjedelemben (maximum 8 oldal).
1 sorköz
Irodalomjegyzék

Megjegyzés: az ábrákat, táblázatokat kérjük beilleszteni a szövegbe.

Üdvözlettel:
Rendezőbizottság


