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AZ  ERDÉLYI  MAGYAR  MŰSZAKI  TUDOMÁNYOS  TÁRSASÁG
 HÍRLEVELE

XVI. ENELKO – XXV. SzámOkt  
Multi-Konferencia 

 

Arad, 2015. október 8-11. 
 
A hagyományokhoz híven október 8-11. között szervezte meg az EMT Számítástechnika és En-

ergetika-elektrotechnika Szakosztálya a XXV. SzámOkt és a XVI. Energetika-elektrotechnika Nem-
zetközi Multi-Konferenciát Aradon, a Csiky Gergely Főgimnáziumban. A rendezvény megnyitóját
és plenáris ülését Dr. Sebestyén-Pál György, Számítástechnika Szakosztály és Dr. Biró Károly-
Ágoston, Energetika-elektrotechnika Szakosztály elnökei nyitották meg. 

A SzámOkt konferencia szempontjából az idei egy jubileumi esemény volt, mivel az EMT
a 25. alkalommal szervezte meg ezt a rendezvényt. A SzámOkt konferencia évente ismétlődő
esemény, amely a Kárpát-medencének különböző részeiről érkező, informatikával és számítás-
technikával foglalkozó magyar szakembereit gyűjti egybe. A konferencia által egy szakmai kö-
zösség alakult ki, amely szívesen találkozik évente, hogy megbeszélje a legújabb fejlesztéseit
és a legújabb fejleményeket ezen az oly dinamikus területen. Együtt tapasztaltuk meg mindazo-
kat a változásokat, amelyek az informatikában, a digitális távközlésben az elmúlt 25 év alatt
mentek végbe. Ha az elején még nem beszéltünk Világhálóról, mobil eszközökről vagy virtuá-
lis valóságról, a 90-es évek elején a személyi számítógép még nem volt igazán személyi esz-
köz, ma már nehezen lehet elképzelni egy modern embert e technológiák és eszközök nélkül.  

A SzámOkt konferencia pályafutását a 90-es évek forradalmi hangulatában kezdte el, akkor
amikor az újból felfedezett/visszanyert közlési (szólás-) és társulási szabadság lehetővé tette az
Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság megalakulását és ezt követően az első informa-
tikával kapcsolatos tudományos rendezvény megszervezését. Élve a lehetőséggel egy pár lelkes
mérnök, kutató és oktató, köztük Székely Tibor és Zsuzsa, Pusztai Kálmán, Selinger Sándor,
Farkas György, Dunki András, Hoch Sándor, megalapította az EMT Számítástechnika Szakosz-
tályát és megszervezte az első informatikai tematikával foglalkozó rendezvényt. A kezdetekben
a szervezők a potenciális érdeklődők körét és ezek igényeit próbálták felmérni. Emiatt az első
években a rendezvény egyrészt az iparban dolgozó szakembereket célozta, másrészt informati-
kai továbbképzésként működött, főként a középiskolás informatikai tanárok számára. Lassan az
igény az egyetemi körök felé irányult és a bemutatott dolgozatok többsége a Kárpát-
medencében tevékenykedő kutató és fejlesztő csoportok eredményeit szemléltette, amely minő-
ségi változást jelentett a konferencia tartalmának szempontjából. Míg az első években a kiadott
füzet csak a dolgozatok címét és rövid összefoglalóját tartalmazta, ma már a konferencia kötete
megfelel a hasonló jellegű publikációk standard követelményeinek. 

Egy újabb jelentős változás a konferencia szervezésében 2007-ben történt, amikor az Energetika-
elektrotechnika Szakosztállyal együtt úgy döntöttünk, hogy az ENELKO és SzámOkt konferenciát
közösen szervezzük. Ezzel a döntéssel egy valós igényt igyekeztünk pótolni, tudniillik a két terület
közel áll egymáshoz, és sok olyan multi-diszciplináris kutatás folyik, amely mind a két területet fedi. 

 

Dr. Biró Károly-Ágoston, az Energetika-Elektrotechnika Szakosztály elnöke
Dr. Sebestyén-Pál György, a Számítástechnika Szakosztály elnöke

 

(folytatása a 3. oldalon) 

 

XV. Erdészeti Szakkonferencia 
Tatrang, 2015. október 23-24. 

 
Az EMT Erdészeti Szakosztályának, vala-

mint az O.E.E. Erdélyi Helyi Csoportjának 
közös szervezésében a Brassó megyei Tatran-
gon, a Ciucas Motel Komplexumban 2015. 
október 23-24. között került sor a XV. Erdé-
szeti Szakkonferenciára. 

Tatrang település a Hétfalusi csángó falvak 
egyike, Tatrang község központja, ide tartozik 
még Zajzon és Pürkerec. A többi négy csángó 
falu Bácsfalu, Csernátfalu, Hosszúfalu és Tür-
kös alkotják a mai Szecselevárost.  

A találkozó szakmai kirándulással kezdő-
dött. A résztvevők két lehetőség közül vá-
laszthattak. Az A. program buszos kirándulás 
Tatrang község területén és Brassó környékén, 
B. program gyalogtúra a Nagykő-havasra 
(Hét-létrák, Medve-szakadék). 

Az A. program több mint 80 résztvevője 
megismerkedhetett a Tatrang községben mű-
ködő Ciucas Községi Erdészet tevékenységé-
vel. Az első megálló a Zajzon völgyében volt, 
ahol a Ciucas Erdészet vezetője Comşa Eugen 
erdőmérnök ismertette az erdészet tevékeny-
ségét. A Ciucas Erdészet 2006-ban alakult a 
Tatrang község tulajdonát képező erdő terüle-
tek, valamint a község területén egyházi tulaj-
donú erdők kezelésére 5862,1 hektáron. A ke-
zelt erdőterületek FSC tanúsított erdők.  

A Zajzon völgyében a részvevők megtekin-
tettek egy erdőtelepítést, valamint az erdészet 
tulajdonában lévő 0,5 hektáros csemetekertet, 
amely biztosítja az erdőtelepítéshez szükséges 
csemetéket az erdészetnek. A csemetekertben 
található erdészház udvarán a résztvevők a 
házigazdák vendégszeretetének köszönhetően 
megízlelhették az erdészet saját termékét, az 
ízletes medveszalámit. 

A Zajzon völgyéből az utunk a Prázsmári 
vártemplomhoz vezetett. Az evangélikus 
templom a Barcaság legjelentősebb templom-
erődje. A vártemplomot 1218-ban kezdték 
építeni, érdekességei közül megemlíthetjük a 
Szent-Kereszt szárnyas oltárt, amelyet 1480-
ban készítettek, valamint a 275 szalonna kam-
rát (családonként egyet). Prázsmárról Barca-
rozsnyóra látogattunk a Brassó Pojánai útvo-
nalon keresztül, amely a Vidombák patak 
partján a Törcsvári szoros bejáratánál fekszik. 
Barcarozsnyó legnevezetesebb látnivalója, 
Erdély legnagyobb parasztvára, amely a XV. 
században épült. A várlátogatás után Brassó 
város központi részének megtekintését egy sé-
ta tette lehetővé. 

 

Szakács Sándor,  
az  Erdészeti Szakosztály elnöke  

 Orbók Ilona,  
az Erdészeti Szakosztály titkára 

 

(folytatása a 4. oldalon) 

Áldott karácsonyi ünnepeket
és boldog új esztendőt kíván 
az Erdélyi Magyar Műszaki 

Tudományos Társaság 
elnöksége és munkaközössége.



 XXVI. ÉVFOLYAM, 11–12. SZÁM • 2015. NOVEMBER–DECEMBER 
 

 

2 

 

  

 

OGÉT 2016 
XXIV. Nemzetközi  

Gépészeti Találkozó 
 

Déva, 2016. április 21-24.  
 
Szervező: 

az EMT Gépészeti Szakosztálya 
 
A konferencia elnöke: 

Dr. Csibi Vencel-József,  
az EMT Gépészeti Szakosztályának elnöke 

 
Helyszín: 

Téglás Gábor Iskolaközpont, Déva 
 

A konferencia témája: 
„Gépészeti kutatási eredmények” 

 
A konferencia célja: 

Lehetőséget teremteni a magyar szakembereknek tudományos 
eredményeik bemutatására, az ismerkedésre, a kapcsolatterem-
tésre 

 
Program: 

csütörtök, április 21. 
délután érkezés, elszállásolás,  
este közös vacsora 

 
péntek, április 22. 
egész napos kirándulás a Déva – Vajdahunyad – Haró – Brád – 
Guraszáda – Marosillye – Déva tervezett útvonalon 

 
szombat, április 23. 
délelőtt: plenáris előadások,  
délután: szekció-előadások, 
este: díszvacsora 

 
vasárnap, április 24. 
hazautazás 

 
A szekcióelőadásokat a következő témakörökben hirdetjük meg: 

 CAD 
 Mechatronika és finommechanika 
 Fogaskerékhajtások 
 Minőségbiztosítás és környezetvédelem 
 Anyagtudomány és technológia 
 Járművek 
 Általános gépészet 

 
A beküldött előadások 4 oldal terjedelemben az OGÉT 2016 
lektorált konferencia kötetben jelennek meg.  
 

Határidők:  
Előadás bejelentő űrlap és kivonat beküldése : 2016. január 31. 
A dolgozat elfogadásának visszaigazolása : 2016. február 7. 
A bejelentett és elfogadott előadás anyagának beküldése: 2016. 
február 14. 
Jelentkezési határidő: 2016. március 6.  
Emelt díjas jelentkezési határidő: 2016. március 20. 
 
Regisztráció és további információk: http://oget.emt.ro/, illetve 
érdeklődni lehet az EMT kolozsvári titkárságán a +40-264-
594042, 590825 telefonszámokon.  
 

Kapcsolattartó személy: Miklós Beáta (beata@emt.ro). 
 

XVIII. Nemzetközi Bányászati, Kohászati 
és Földtani Konferencia 

 

Brassó, 2016. április 7-10. 
 
Szervező: 

az Erdélyi Magyar Műszaki Tudományos Társaság (EMT) 
Bányászati, Kohászati és Földtani Szakosztálya 

Társszervező: 
a Brassói Transilvania Egyetem 

 

A konferencia programja: 
április 7., csütörtök:  délután regisztráció, elszállásolás 
április 8., péntek:  egész napos szakmai kirándulás 
április 9., szombat: délelőtt:  – konferencia megnyitó 
  – plenáris előadások 
 délután:  – szekció-előadások 
   – poszterek megtekintése 
április 10., vasárnap: hazautazás 
 

A konferencia tudományos bizottsága: 
Wanek Ferenc, az EMT Földtani Szakosztályának elnöke 
Márton István, Stockwork Geoconsulting Kft. 
Silye Lóránd, BBTE, Biológia és Geológia Kar 
Kovács Alpár, az EMT Földtani Szakosztályának titkára 
Gagyi Pálffy András, az OMBKE ügyvezető igazgatója 
Varga Béla, Brassói Transilvania Egyetem 
Kovács József, Petrozsényi Egyetem 
 

Jelentkezési határidők:  
Előadás/poszter bejelentése: 2016. január 25. 
A bejelentett előadás/poszter anyagának beküldése: 2016. január 25. 
A bejelentett előadás elfogadásának visszaigazolása 
   vagy poszterre jelölése: 2016. február 5. 
Jelentkezési határidő (előadás/poszter nélkül): 2016. február 25. 
Emelt díjas jelentkezési határidő: 2016. március 1. 

 

Földtani kirándulás útvonala: 
Brassó (késő jura mészkövek) – Malomdomb (Keresztény-havasi 
konglomerátumok) – Alsótömös (emlékmű) – Négyfalu (trachit 
feltárás) – Alsórákos (salakbánya, bazaltoszlopok, bazaltbánya, késő 
triász mészkövek, Dési-tufa feltárás, Bethlen-kastély) – 
Feketehalom (erődtemplom) – Brassó. 

 

Bányászati, Kohászati kirándulás útvonala: 
Brassó – Négyfalu – Alsótömös – Sinaia (Peleș-kastély / I. Károly 
román király építette) – Predeal – Hidegpatak – Barcarozsnyó – 
Törcsvár (Drakula kastély) – Keresztesfalu – Brassó. 

 

Bővebb információk, jelentkezéssel kapcsolatos űrlapok a konferen-
cia honlapján érhetőek el: http://bkf.emt.ro.  

Kapcsolattartó: Pap Tünde, tunde@emt.ro. 

Megjelent a FIRKA 2015/2016 – 2. száma 
 

A tartalomból: Asztrotájképek készítése ● 2015. Nobel-díjasai ● LEGO ro-
botok ● Az építőanyagokról  ●  Fénysebességmérés szaggatott lézersugárral 
● Tények, érdekességek az informatika világából ● Fotorealisztikus számí-
tógépes grafika ● Kémiatörténeti évfordulók ● Fizika óravázlatok tanárok-
nak ● Középiskolások pályaválasztási ismeretei ● Honlap-ajánló ● Alfa-
fizikusok versenye ● Kísérletező feladat ● A Mindennapok fizikája (MIFIZ) 
● Feladatmegoldók rovata ● Híradó ● Fizikai maradj talpon! – fizikai témájú 
társasjáték. 
 

A kiadvánnyal kapcsolatosan érdeklődni lehet az EMT kolozsvári titkárságán 
a +40-264-594042, 590825 telefonszámokon. 

Megjelent a Műszaki Szemle  
2015/66. száma 
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(folytatás az első oldalról) 
 

XVI. ENELKO – XXV. SzámOkt  
Multi-Konferencia 

 
Ugyanakkor helyet találtak olyan területek is, mint az automati-

ka, irányítástechnika, robotika vagy méréstechnika, amelyek kevés-
bé voltak képviselve az előző években. 

A konferencia helyszíne az évek során változott. „Vándor” jelle-
ge nem véletlenszerű, hiszen a szervezők azt szeretnék elérni, hogy
a résztvevőkkel megismertessék Erdély történelmi és kulturális köz-
pontjait. A konferencia összetételét illetően elmondhatjuk, hogy fe-
le-fele arányban erdélyiek és magyarországiak a résztvevők. 

Örömmel tapasztaltuk, hogy a Kárpát-medence minden fonto-
sabb egyetemi központja képviselve van. Ezért köszönet jár a buda-
pesti, miskolci, debreceni, győri, pécsi, szegedi és dunaújvárosi kol-
légáknak, segítségük fontos számunkra, jelenlétük gazdagítja a ren-
dezvényt. Ugyanakkor hadd említsem meg az erdélyi központokat
is, ahonnan dolgozatok érkeznek: Kolozsvár, Marosvásárhely, Csík-
szereda, Nagyvárad, Szatmárnémeti és Brassó. 

A konferencia résztvevői számára pénteken egész napos kirán-
dulást szerveztünk, amely lehetőséget nyújtott Arad, Világos,
Máriaradna, Ópálos környékének, szépségeinek és érdekességei-
nek megismerésére. A résztvevők délelőtt rövid városnézésen ve-
hettek részt. Idegenvezető kíséretében megtekinthettük a Szabad-
ság-szobrot, a Minorita templomot, a Kultúrpalotát, a Polgármes-
teri Hivatalt, az aradi Vértanúk emlékművét. Az esős idő ellenére
kellemes sétán vehettünk részt, a kellemetlen időt kárpótolta a
gyönyörű látvány. A városnézés után autóbuszra szálltunk és az
első megállónk Világos volt, ahol a Bohus-kastélyt tekintettük
meg, majd Lippára érve a Mária Magdolna Étteremben ebédel-
tünk. Következő megállónk Máriaradna, ahol meglátogattuk a
gyönyörű barokk kegytemplomot. Folytatva utunkat Ópálosra ér-
keztünk, a Wine Princess borpincéhez. E látogatás csúcspontja a
borkóstolás volt, a minőségi borok és azok szakszerű ismertetése
általános elismerésünket váltotta ki. A borkóstoló után az út már
Aradra vezetett. Kissé fáradtan, de új élményekkel gazdagodva ér-
tünk vissza szálláshelyeinkre.  

A szombati nap 61 dolgozat bemutatását tartalmazta: ezek közül 4
a délelőtti közös plenáris szekció alatt került bemutatásra. Mivel 25
éves a SzámOkt konferenciánk, úgy gondoltuk, hogy plenáris előadó-
nak két olyan személyiséget kérünk fel, akiknek a tapasztalata megen-
gedi, hogy kritikus szemmel elemezze az elmúlt periódust, és helyes
perspektívát nyújtson az informatika jövőjéről. A számítástechnika
részről az első plenáris előadó Dr. Bakonyi Péter volt, aki a
„SmartPolis” projekt kihívásairól és megvalósításáról számolt be. Az
előadását Dr. Kovács Kálmán egészítette ki. A második plenáris elő-
adó, Havass Miklós, a Magyar Informatikatörténeti Adattár megvaló-
sításáról és fontosságáról számolt be. Ugyanakkor felkérte a hallgató-
ságot, hogy aktívan járuljon hozzá az Adattár gazdagításához. 

Az energetikai részről Dr. Szalai István, a veszprémi Pannon
Egyetem mérnöki karának dékánja az elektro- és magneteoreológiai
folyadékok ipari alkalmazásáról folyó kutatásokról számolt be elő-
adásában. Dr. Nyers József, az Óbudai Egyetem professzora a
hővisszanyerés szennyvízből hőszivattyú alkalmazásával témában
tartott érdekes előadást. 

A további dolgozatok a délutáni párhuzamos szekcióüléseken
kerültek bemutatásra. Ezek közül 6 szekció a számítástechnika és in-
formatika területről érkező dolgozatokat foglalta össze, és újabb 4 a
villamosmérnöki és energetikai tematikákat fedte. A számítástechni-
ka résznél az idén is több előadó a számítástechnika és az oktatás
közötti, évről évre váltózó kapcsolatával foglalkozott. Ma már egy-
értelmű, hogy nincs színvonalas oktatás informatikai és internetes
eszközök nélkül, viszont még nem egyértelmű, hogyan lehet az új
eszközöket és a kitapasztalt hagyományos pedagógiai módszereket

hatékonyan ötvözni. Ilyen jellegű kérdésekben részletezték tapaszta-
lataikon alapuló szakmai véleményüket az előadók. Ami a konferen-
cia tartalmát illeti, nagy volt a választék, minden fontos és új kutatá-
si és fejlesztési tendencia képviselve volt: új programozási eszkö-
zöktől és technikáktól, a mesterséges intelligenciáig, a hálózati 
kommunikációtól a párhuzamos és elosztott rendszerekig, a képfel-
dolgozástól a méréstechnikáig. Örvendetes módon sok volt a fiatal 
előadó, ami biztató jel a konferencia jövőjére nézve.  

 

 
Az energetika résznél az előadásokat 4 szekcióra osztottuk: Vil-

lamos- és hőenergia környezetbarát termelése, szállítása és elosztá-
sa, Informatika az energetikában, Takarékos energia felhasználás,
valamint Irányitás-, méréstechnika, automatika és vezérléstechnika. 

Az első tömbösített szekció keretében 13 előadásra került sor. A 
szekció szinvonalas előadásai a következő kérdésekre keresték a
megoldást: a klimaváltozás okai, a megujuló áramtermelés
atraktivitása, a hálózatok üzemviteli és üzemirányítás problémái, hő-
és villamosenergia tárolás fázisváltó anyagok segítségével, az épüle-
tek energiatakarékosságának lehetőségei, a kompozitok alkalmazá-
sai. 

A második tömbösített szekcióban 12 előadás hangzott el. Itt a 
takarékos energiafelhasználás keretében a villanymotorok optimális 
tervezéséről, szabályozási rendszerek szimulációjáról, teszteléséről 
és az autóiparban használható monitorozó rendszerek fejlesztéséről 
szóltak az előadások. A méréstechnika keretében az előadások egy 
komplex hőmérsékletmérő műszer hardver és szoftver tervezésével, 
fejlesztésével és tesztelésével foglalkoztak. Az előadásokat nagy-
számú kérdés és hozzászolás követett. Az előadók több mint 40%-a
doktorandusz volt.  

A fogadás estélyén a két szakosztály idén is elismerő oklevelet 
adott át azoknak a szakembereknek, akik hosszú évek óta támogat-
ják a Kárpát-medencei műszaki értelmiség szakmai fejlődését és 
együttműködését. Az EMT Számítástechnika Szakosztálya részéről
ebben az évben, Dr. Borbély Endre és Dr. Kallós Gábor, az Energe-
tika–elektrotechnika Szakosztály részéről pedig Dr. Fodor Dénes és
Makai Zoltán, vehetett át elismerő oklevelet. 

 

B. K.-Á., S.-P. Gy.

Tudományos díj  
Wanek Ferenc részére 

 

A Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából a Magyar Tudományos 
Akadémia Kolozsvári Területi Bizottsága (KAB) 2015. november 13–
14-én tartotta egyik rendezvényét, Marosvásárhelyen.  

A KAB elnöksége a Magyar Tudomány Ünnepe alkalmából 
osztja ki az éves tudományos díjakat, amelyeket a legkiválóbb 
erdélyi kutatók vehetnek át. A díjak kiosztása erdélyi vállalkozók
támogatásával valósul meg.  

Az idei díjak ünnepélyes átadására a marosvásárhelyi 
konferencia végén került sor. Idén a KAB tudományos díjai közül a 
Tudományközvetítés és a Tudományos Bírálat Díját Wanek Ferenc 
geológusnak ítélték, a tudás és a tudomány közvetítésében, valamint 
a fiatalok szakmai beavatásában vállalt szerepéért. 

Ezúton gratulálunk az elismeréshez! 
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 (folytatás az első oldalról) 
 

XV. Erdészeti Szakkonferencia 
 

A séta alkalmával megtekintettük a Brassói Transilvania Egyetem Er-
dészeti Karának épületét, a Fekete templomot, a régi Városházát, a Johan-
nes Honterus iskolát, valamint a Katalin Kaput. A barcasági, valamint a
Brassó város szakszerű idegenvezetését, Sipos Márton erdőmérnök kolle-
gánknak, valamint feleségének Sipos Ágnes közgazdásznak köszönhetjük.  

A gyalogtúrára jelentkező résztvevők, 40 személy autóbusszal mentek a
Malomdombig, onnan már gyalog indultak a Hét-létrák szurdokvölgy felé. A
túravezető Gál Attila erdőmérnök irányította a negyvenfőnyi csapatot a bras-
sóiak kedvelt kirándulóhelye felé. A Szecselevárosi Erdészet munkatársa, Si-
pos Attila erdőmérnök beszélt az erdészet kezelésében levő erdőkről, és a terü-
leten megvalósított közjóléti beruházásokról. A Hét-Létrák a tanácsi erdőterü-
leten helyezkednek el, az erdészet gondozásában van a turisztikai látványos-
ság, amin meg is látszik a jó gazda törődése. Teljesen felújították a szurdok-
völgy megrongálódott létráit, tiroli kötélpálya-rendszert építettek ki a völgy al-
só részén. A turizmusból befolyt összegeknek köszönhetően csökkent az erdő-
re nehezedő nyomás, csak annyi fát termelnek ki, amennyit feltétlenül szüksé-
ges. Mi tagadás, sok résztvevő helyezte volna át szívesen a saját erdészetének
területére a gyönyörű turistacsábító szurdokot. 

A szoros fölött rövid pihenő és tízórai-szünet után két részre oszlott a
társaság: egy része a lankásabb családi úton haladt a menedékházig, a több-
ség azonban elszántan nekivágott a meredekebb úton a Nagykő-havas csú-
csának meghódítására. Ők már a csúcsról visszatérve kóstolhatták meg a fi-
nom bográcsgulyást, amit Kovács Attila, a menedékház lelkes gondnoka
szamárháton fölszállított alapanyagokból főzött a társaság számára. Ugyanis
a Nagykő-havasra nem vezet még autóút, a hegy igazi természetes szépsé-
gét még nem rontották el az autóút építésével óhatatlanul odaözönlő, zajon-
gó-szemetelő kocaturisták. Az idő velünk tartott, gyönyörű őszi napsütés-
ben ereszkedett le a fenyvesből az aranysárga bükkösökbe a lelkes csapat. 

Este az autóbuszos és a gyalogtúrázó társaság közös vacsoránál
oszthatta meg egymással élményeit, és itt adódott alkalom a barátkozás-
ra, nótázásra is. 

A találkozó második napja a szakkonferencia napja volt. A szakkonfe-
rencia témaköre az Informatika alkalmazása az erdőgazdálkodásban. A
konferencián részt vettek Dr. Köllő Gábor, az EMT elnöke, valamint
Lomniczi Gergely, az OEE főtitkára. 

A konferencia levezetését Lomniczi Geregely, az OEE főtitkára végezte. 
A konferencián a következő előadásokra került sor:  
 A hétfalusi csángókról, Sipos Márton erdőmérnök, Brassó 
 A SUMAL software rendszer – informatika és információ a romá-

niai erdészeti gazdaságban,  
Tőke István, Kézdivásárhelyi Magánerdészet 

 Informatikai alkalmazások a romániai állami erdőgazdálkodásban, 
Petres Károly, Hargita Megyei Erdőigazgatóság  

 ERP rendszer az erdőgazdálkodásban,  
Horváth Arnold, Gyergyói Erdőrendészeti Hivatal 

 Az erdészeti kutatás informatikai háttere,  
Kovács Csaba, Csiha Imre, Erdészeti Tudományos Intézet,  
előadó Kovács Csaba. 

 Meteorológiai adatbázisok az erdészeti klímamonitoring szolgála-
tában, Juhász János, Erdészeti Tudományos Intézet 

 Informatikai fejlesztések a NAIK ERTI-ben: GeoPortál,  
Illés Gábor, Erdészeti Tudományos Intézet, előadó Juhász János. 

 Fa- és zöldkataszter megoldások, Miszori Krisztián, DigiTerra Kft. 
 Erdészeti alkalmazások mobiltelefonra és elektronikus átlalóra,  

Tóth Béla Ákos, CGP Instruments Kft.  
 Vagyonvédelmi informatikai megoldás az erdészetekben,  

Berkovich Gábor, Seacon Europe Kft. 
 
A konferencián több mint 130 személy vett részt, köztük az EMT Erdé-

szeti Szakosztályának tiszteletbeli elnöke Dr. Kiss Árpád, nyugalmazott
egyetemi tanár, a hétfalusi csángóföld szülöttje is.  

Elhatároztuk, hogy a XVI. Erdészeti Szakkonferencia 2016. októberé-
ben Parajdon kerül majd megrendezésre. Összegezve elmondhatjuk, hogy
egy sikeres rendezvény volt a XV. Erdészeti Szakkonferencia, tartalmas és
érdekes előadásokkal, valamint jó hangulatú szakmai kirándulásokkal. 

Köszönjük az Erdészeti Tudományos Intézetnek, az O.E.E.-nek, a há-
zigazdáknak, a brassói kollégáknak, valamint támogatóinknak a konferencia
megszervezésében nyújtott hozzájárulást. 

 
Sz. S., O. I.

Kémia- és fizikaversenyek 
iránt érdeklődőknek! 

 

Társaságunk a 2015/2016-os tanévben is megszervezi hagyományos
kémia- és fizikaversenyeit, általános és középiskolás diákok számára, az
alábbiak szerint: 

Hevesy György Országos Kémia Verseny 
 

I. forduló – helyi szakasz, 2016. január 22., péntek 
II. forduló – megyei szakasz, 2016. február 1., hétfő 
III. forduló – országos döntő, 2016. március 18-19., Marosvásárhely 
Bolyai Farkas Elméleti Líceum 
Magyarországi országos döntő, 2016. május 27-29., Eger 

 

Irinyi János Országos Középiskolai Kémiaverseny 
 

I. forduló – helyi szakasz, 2016. január 22., péntek 
II. forduló – megyei szakasz, 2016. február 1., hétfő 
III. forduló – országos döntő, 2016. március 9-10., Kolozsvár 
BBTE, Kémia és Vegyészmérnöki Kar 
Magyarországi országos döntő, 2016. április 22-24., Szeged 

 

Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny 
Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny 

 

I. forduló – helyi szakasz, 2016. február 12., péntek 
II. forduló – megyei szakasz, 2016. február 29., hétfő 
III. forduló – országos döntő, 2016. április 15-16., Kolozsvár 
János Zsigmond Unitárius Kollégium 
 

Öveges József Kárpát-medencei Fizikaverseny 
Magyarországi országos döntő, 2016. május 20-22., Győr 
 

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny 
Magyarországi országos döntő, 2016. június, Sopron 
 

A versenyekre VII-XI. osztályos diákok jelentkezését várjuk!  
A versenyekkel kapcsolatos bővebb információk, jelentkezési lapok az
EMT honlapján találhatóak: http://hevesykemiaverseny.emt.ro, 
http://irinyikemiaverseny.emt.ro, http://fizikaversenyek.emt.ro. 

DIÁKRENDEZVÉNYEK

Kárpát-medencei EU projekt alapú 
együttműködési tanácskozás 

 

A Horvátországi Magyar Tudományos és Művészeti Társaság egy ta-
nácskozást, konferenciát szervezett, ahol több ország tudományos műhelyei-
nek (civil szervezetek, egyetemek, akadémiai bizottságok) képviselői talál-
koztak abból a célból, hogy a tudományos együttműködés lehetőségeit meg-
tárgyalják. A fő kérdés az együttműködés területei és a pályázási lehetőségek
az Európai Unió keretein belül.  

Az elmúlt közel két évtized alatt jelentős magyar tudományos szellemi
tőke jött létre a Kárpát-medencében. A Kárpát-medencei MTA köztestületi
tagság ma mintegy 1400 főt számlál. Ezt hatékonyan lehetne hasznosítani az
új típusú, hálózati együttműködések lehetőségeivel a valós és a virtuális pro-
jekt kivitelezés keretén belül. Így a tudományos kutatás nemzeti stratégiai fe-
ladatait tudná megvalósítani az EU-projektek segítségével. Ennek a lehetősé-
geit vitattuk meg a KárPro tanácskozáson azzal az elsődleges céllal, hogy egy
stratégiai megfontolásba helyeznénk a lehetőségeket és megalapítanánk a pro-
jektkezdeményezés és a hatékony kivitelezés modelljét. 

Ennek kapcsán a hálózati integráció, a közös EU projekt konzorciumi
partnerség mindenképpen katalizátorként fog hatni a Kárpát-medencei ma-
gyar tudományos szellemi tőke mozgósítására. Egy ilyen határokon túlható, 
tudományos projektalapú stratégia egészen biztosan hasznára válna nem csak 
a magyarságnak, de a térség országainak is. 

Fontos volt meghatározni azokat a kutatási területeket, amelyek az uniós
prioritásokba beilleszkednek és amelyekre az együttműködő szervezeteknek 
van megfelelő kapacitása.  

A találkozásnak a másik célja az ismerkedés, az 5 országból megjelent
szakemberek, megismerték egymás kutatási területeit, bemutatták az országa-
ik civil szervezeteit, azok tevékenységi területeit. A találkozó alkalmából a 
szervezők jóvoltából megismerkedhettünk Zágráb történelmi és művészeti
nevezetességeivel is. 

Hasznos tanácskozás volt, amelyet követnie kellene hasonló találkozók-
nak a régiónk különböző tudományos központjaiban. 

 

Dr. Köllő Gábor, EMT elnök



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /CMYK
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts false
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages true
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages true
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages true
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe5b9a521b5efa7684002000410064006f006200650020005000440046002065876863900275284e8e9ad88d2891cf76845370524d53705237300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c676562535f00521b5efa768400200050004400460020658768633002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d7f6e5efa7acb7684002000410064006f006200650020005000440046002065874ef69069752865bc9ad854c18cea76845370524d5370523786557406300260a853ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee553ca66f49ad87248672c4f86958b555f5df25efa7acb76840020005000440046002065874ef63002>
    /DAN <FEFF004200720075006700200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072006e0065002000740069006c0020006100740020006f007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072002c0020006400650072002000620065006400730074002000650067006e006500720020007300690067002000740069006c002000700072006500700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e00670020006100660020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020004400650020006f007000720065007400740065006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c006500720020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e002000410064006f006200650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e002c00200076006f006e002000640065006e0065006e002000530069006500200068006f006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002d0044007200750063006b0065002000650072007a0065007500670065006e0020006d00f60063006800740065006e002e002000450072007300740065006c006c007400650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f00620061007400200075006e0064002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0064006500720020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /ESP <FEFF005500740069006c0069006300650020006500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000640065002000410064006f0062006500200061006400650063007500610064006f00730020007000610072006100200069006d0070007200650073006900f3006e0020007000720065002d0065006400690074006f007200690061006c00200064006500200061006c00740061002000630061006c0069006400610064002e002000530065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006500610064006f007300200063006f006e0020004100630072006f006200610074002c002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
    /ITA <FEFF005500740069006c0069007a007a006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000410064006f00620065002000500044004600200070006900f900200061006400610074007400690020006100200075006e00610020007000720065007300740061006d0070006100200064006900200061006c007400610020007100750061006c0069007400e0002e0020004900200064006f00630075006d0065006e007400690020005000440046002000630072006500610074006900200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /JPN <FEFF9ad854c18cea306a30d730ea30d730ec30b951fa529b7528002000410064006f0062006500200050004400460020658766f8306e4f5c6210306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103055308c305f0020005000440046002030d530a130a430eb306f3001004100630072006f0062006100740020304a30883073002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d3067958b304f30533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /KOR <FEFFc7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020ace0d488c9c80020c2dcd5d80020c778c1c4c5d00020ac00c7a50020c801d569d55c002000410064006f0062006500200050004400460020bb38c11cb97c0020c791c131d569b2c8b2e4002e0020c774b807ac8c0020c791c131b41c00200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e>
    /NLD (Gebruik deze instellingen om Adobe PDF-documenten te maken die zijn geoptimaliseerd voor prepress-afdrukken van hoge kwaliteit. De gemaakte PDF-documenten kunnen worden geopend met Acrobat en Adobe Reader 5.0 en hoger.)
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f0070007000720065007400740065002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065007200200073006f006d00200065007200200062006500730074002000650067006e0065007400200066006f00720020006600f80072007400720079006b006b0073007500740073006b00720069006600740020006100760020006800f800790020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e00650073002000690020004100630072006f00620061007400200065006c006c00650072002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006500720065002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300730061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200064006500200066006f0072006d00610020006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000410064006f0062006500200050004400460020006d00610069007300200061006400650071007500610064006f00730020007000610072006100200070007200e9002d0069006d0070007200650073007300f50065007300200064006500200061006c007400610020007100750061006c00690064006100640065002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000630072006900610064006f007300200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002000650020006f002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007600650072007300f50065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004b00e40079007400e40020006e00e40069007400e4002000610073006500740075006b007300690061002c0020006b0075006e0020006c0075006f00740020006c00e400680069006e006e00e4002000760061006100740069007600610061006e0020007000610069006e006100740075006b00730065006e002000760061006c006d0069007300740065006c00750074007900f6006800f6006e00200073006f00700069007600690061002000410064006f0062006500200050004400460020002d0064006f006b0075006d0065006e007400740065006a0061002e0020004c0075006f0064007500740020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740069007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f0062006100740069006c006c00610020006a0061002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030003a006c006c00610020006a006100200075007500640065006d006d0069006c006c0061002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006f006d002000640075002000760069006c006c00200073006b006100700061002000410064006f006200650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400200073006f006d002000e400720020006c00e4006d0070006c0069006700610020006600f60072002000700072006500700072006500730073002d007500740073006b00720069006600740020006d006500640020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e002000200053006b006100700061006400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006b0061006e002000f600700070006e00610073002000690020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00630068002000730065006e006100720065002e>
    /ENU (Use these settings to create Adobe PDF documents best suited for high-quality prepress printing.  Created PDF documents can be opened with Acrobat and Adobe Reader 5.0 and later.)
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /DocumentCMYK
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /DocumentCMYK
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [419.528 595.276]
>> setpagedevice


