
 
   

Első körlevél 
XVI. KÁRPÁT-MEDENCEI KÖRNYEZETTUDOMÁNYI KONFERENCIA 

2020. április 1–4., Budapest, Magyarország 
 

A KONFERENCIA SZERVEZŐI: 
Litoszféra Fluidum Kutató Laboratórium, Eötvös Loránd Tudományegyetem  

Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem 
Magyarhoni Földtani Társulat 

 
A KONFERENCIA CÉLJA a Kárpát-medencében folyó környezeti kutatások legfrissebb 
eredményeinek ismertetése, valamint elméleti és gyakorlati problémák megvitatása. A konferencia 
lehetőséget biztosít szakmai együttműködésre, közös pályázatokban való részvétel megtárgyalására, 
nem utolsó sorban a hazai és határon túli magyar hallgatóknak az angol nyelven történő előadás 
gyakorlására. A konferencia célja továbbá a környezettudatosság, a környezeti nevelés és a kutatási 
eredmények hasznosítási fontosságának hangsúlyozása. 
 
A KONFERENCIA TERÜLETEI: környezetfizika, környezetkémia, ökológia, környezetföldrajz, 
környezetföldtan, épített környezet és területrendezés, hulladékgazdálkodás, alternatív energiák, 
környezet-gazdaságtan, agrár-környezettudomány, műszaki tudományok a környezetvédelemben, 
nemzetközi és EU környezeti politika, környezeti nevelés, Environmental Sciences and Studies in 
English. 
 
A KONFERENCIA HIVATALOS NYELVE: magyar és angol 
 
A KONFERENCIA HELYSZÍNE:  
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Természettudományi Kar 
1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C 
 
A KONFERENCIA SZERVEZŐBIZOTTSÁGA: 
Dr. Mócsy Ildikó – a konferencia tiszteletbeli elnöke 
Dr. Szabó Csaba – a konferencia elnöke 
Dr. Angyal Zsuzsanna – a konferencia társelnöke 
Krivánné Horváth Ágnes – Magyarhoni Földtani Társulat 
Dr. Király Csilla 
Dr. Urák István  
Dr. Szigyártó Irma Lídia 
Dr. Zsigmond Andrea Rebeka 
Cseresznyés Dóra 
Gorkhmaz Abbaszade 
 
KONFERENCIA-KAPCSOLAT ÉS INFORMÁCIÓK: 
Dr. Király Csilla, Cseresznyés Dóra, Gorkhmaz Abbaszade 
E-mail: kmkt2020elte@gmail.com 
Honlap: https://kmkt2020.elte.hu 
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RÉSZVÉTELI DÍJAK 2020. február 15-ig 2020. február 15-től március 15-ig 
 EUR HUF EUR HUF 

Előadók, résztvevők 140 47.600 160 54.400 

Hallgatók 120 40.800 140 47.600 

Kísérő személyek 100 34.000 120 40.800 
 
 
Az előadók, résztvevők és hallgatók részvételi díja a konferencia hivatalos kiadványának költségeit, 
mappát, frissítőket, valamint a fogadáson, az ebédeken és a záróvacsorán való részvételt, továbbá a 
konferenciakirándulást fedezi. A kísérő személyek esetében a részvételi díj a fogadáson, az 
ebédeken és a záróvacsorán való részvételt, valamint a konferenciakirándulást foglalja magában. 
A részvételi díjak (amelyeket a konferencia támogatásaként fogunk fel) visszatérítésére nincs 
lehetőség. 
Proforma számlát a regisztrációs űrlap kitöltésekor tudják jelezni. A számlával kapcsolatos 
esetleges változásokat kérjük Krivánné Horváth Ágnesnek az mft@mft.t-online.hu e-mail 
címre jelezzék. 
 
Aki EUR-ban szeretne fizetni, kérjük, a részvételi díjat az alábbi számlára utalja: 
 
Számlavezető intézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 
Számlvezető intézet címe: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. 
Számlatulajdonos megnevezése: Magyarhoni Földtani Társulat 
Számlatulajdonos székhelye, címe: H-1015 Budapest, Csalogány utca 12. I/i. 
IBAN: HU63 1020 0830 3231 0171 0000 0000 
BIC: 0500-164011-101 
SWIFT kód: OKHB HUHB 
 
 
A forint alapú számlával rendelkező résztvevők a forintban megadott összeget utalhatják az 
alábbi számlára: 
 
Számlavezető intézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 
Számlvezető intézet címe: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. 
Számlatulajdonos megnevezése: Magyarhoni Földtani Társulat  
Számlatulajdonos székhelye, címe: 1015 Budapest, Csalogány utca 12. I/i. 
Adószám: 19815833-2-41 
Bankszámlaszám (HUF): 10200830-32310171 
 
Az átutaláskor kérjük feltüntetni a fizető résztvevő(k) teljes nevét, valamint a megjegyzéseknél a 
konferencia rövidítését (KMKT20)!  
 
HATÁRIDŐK: 
On-line jelentkezés és kivonatok leadása    2020. január 31. 
(https://kmkt2020.elte.hu) 
A kivonatok elfogadásának visszaigazolása   2020. február 15. 
A tanulmányok leadása     2020. március 1. 
Korai regisztrációs díj fizetési határidő   2020. február 15. 
Késői regisztrációs díj fizetési határidő   2020. március 15. 
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Absztrakt- és tanulmánykötetet nyomtatott formában, ISBN-számmal ellátva jelentetjük meg az 
alábbiak szerint: 
 
KIVONATOK: 
Kérjük az összefoglalókat magyar és angol nyelven Word dokumentumban (.doc vagy .docx 
formátumban), Times New Roman 12 pt karakterrel, egyes sorközzel szerkeszteni. Az absztrakt 
terjedelme címmel, névvel, affiliációkkal együtt, ne haladja meg a maximum 1 oldalt. A cím 
félkövér (bold) nagybetűs, amit egy sor kihagyása után a szerző(k) család- és keresztneve, 
munkahelye, város, valamint a kapcsolattartó e-mail címe követ. Kérjük, az absztrakt ne 
tartalmazzon ábrát vagy táblázatot. Külön sorban kérjük feltüntetni a kulcsszavakat (legtöbb 5 szó). 
 
Az összefoglalókat a kmkt2020elte@gmail.com címre várjuk. 
 
TANULMÁNY: 
Amennyiben szeretné tanulmányát bővített (4-10 oldal) formában is megjelentetni a kötetben, 
kérjük, azt a regisztrációs űrlapon jelezze és 2020. március 1-ig küldje el nekünk a 
kmkt2020elte@gmail.com email címre. 
 
 
A Konferencia Tudományos Tanácsáról, szálláslehetőségről és a konferencia helyszínének 
megközelíthetőségéről egy következő körlevélben, valamint a konferencia honlapján a 
későbbiekben tájékoztatunk. 
 
 
 
Budapest, 2020. december 12. 
 

 A konferencia szervezőbizottsága 
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1st Announcement 
 

16th Carpathian Basin Conference for Environmental Science 
1–4 April 2019, Budapest, Hungary 

 
ORGANIZERS: 

Lithosphere Fluid Research Lab, Eötvös University 
Sapientia Hungarian University of Transylvania 

Hungarian Geological Society 
 
THE AIMS OF THE CONFERENCE are to present the latest results of environmental research in the 
Carpathian Basin and to discuss theoretical and practical problems. The conference also will bring 
opportunities for initiating cooperation in international research activities, provide experience for 
young scientists in communication on international level in their field of research, and raising 
awareness in environmental problems, education and public understanding of research results. 
 
THE MAIN TOPICS OF THE CONFERENCE: environmental physics, environmental geography, 
environmental chemistry, environmental geology, ecology, built environment and territorial 
planning, waste management, renewable energy, environmental economics, agriculture and 
environment, technology and environmental science, international and EU environmental politics, 
environmental education, Environmental Science and Studies in English. 
 
THE LANGUAGES OF THE CONFERENCE: Hungarian and English 
 
THE CONFERENCE VENUE:  
Eötvös University, Faculty of Science 
Address: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C, Budapest, Hungary 
 
ORGANIZING COMMITTEE: 
Ildikó Mócsy Ph.D.– Honorary Chair of the conference 
Csaba Szabó Ph.D. – Chair of the conference 
Zsuzsanna Angyal Ph.D. – Co-chair of the conferenc 
Ágnes Horváth Krivánné – Hungarian Geological Society 
Csilla Király Ph.D. 
István Urák Ph.D. 
Irma Lídia Szigyártó Ph.D. 
Andrea Rebeka Zsigmond Ph.D. 
Dóra Cseresznyés 
Gorkhmaz Abbaszade 
 
CONTACT AND INFORMATION: 
Csilla Király Ph.D., Dóra Cseresznyés, Gorkhmaz Abbaszade 
E-mail: kmkt2020elte@gmail.com 
Conference website: kmkt2020.elte.hu 
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PARTICIPATION FEES: until 15th February 2019 between 15th February–15th March 2019 
 EUR HUF EUR HUF 
Lecturers and attendants 140 47.600 160 54.400 

Students 120 40.800 140 47.600 

Accompanying persons 100 34.000 120 40.800 
 
 
Participation fees for lecturers, attendants, students include access to scientific sessions and 
accessories, the conference proceedings, coffee breaks during sessions, welcome party, lunches, gala 
dinner and the conference trip. For the accompanying persons the fees include access to the welcome 
party, lunches, gala dinner and the conference trip.  
Please note that the participation fees are non-refundable. 
If needed, a pro-forma invoice can be claimed on the online registration form 
(https://kmkt2020.elte.hu). Further request and questions can be addressed to Gorkhmaz 
Abbaszade to the following e-mail address: kmkt2020elte@gmail.com 
 
EUR payments to the following account: 
 
Bank: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 
Bank address: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. 
Account holder: Magyarhoni Földtani Társulat 
Address of the account holder: H-1015 Budapest, Csalogány utca 12. I/i. 
IBAN: HU63 1020 0830 3231 0171 0000 0000 
BIC: 0500-164011-101 
SWIFT code: OKHB HUHB 
 
HUF payments to the following account: 
 
Bank: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 
Bank address: H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. 
Account holder: Magyarhoni Földtani Társulat 
Address of the account holder: H-1015 Budapest, Csalogány utca 12. I/i. 
Tax number: 19815833-2-41 
Account number (HUF): 10200830-32310171 
 
At payment, please, indicate the full name(s) of the participant(s) and the acronym of the 
conference (KMKT20)! 
 
 
DEADLINES: 
Online registration and abstract submission    31st January 2020 
(kmkt2020.elte.hu)  
Feedback on abstract acceptance    15th February 2020 
Submission of manuscripts     1st March 2020 
Early registration payment     15th February 2020 
Late registration payment     15th March 2020 
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CONFERENCE PROCEEDINGS: 
Submitted abstracts and manuscripts will be print-published in a conference volume, marked with an 
official ISBN-number. 
 
ABSTRACT SUBMISSION: 
Abstracts should be written in English in .doc or .docx format. Please, use Times New Roman 12 pt 
font size and single line spacing. The title should be written in bold, capital letters, followed by an 
empty line, then the full name of the author(s), name and town of workplace(s) and e-mail address of 
the contact person. The abstract should be maximum 1 page without figure or table.  A maximum of 
5 keywords should appear in a new line.   
 
MANUSCRIPT 
Desire to manuscript submission in recent studies (4-10 pages) should be indicated on the registration 
form and manuscript has to be sent until 1st March 2020 to the following e-mail address: 
kmkt2020elte@gmail.com 
 
Please, submit your abstract and manuscript to the kmkt2020elte@gmail.com e-mail address! 
 
Further information will be displayed in the 2nd Announcement. 
 

 
 
Budapest,      The Organizing Committee 

        12th December 2019 
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