
Jelentkezési lap 

Név:  ..........................................................................................................  

Munkahely:  ..............................................................................................  

Beosztás:  ..................................................................................................  

Postacím:  ..................................................................................................  

Helység:  ...................................................................................................  

Ország:  .....................................................................................................  

Telefon:  ....................................................................................................  

E-mail:  ......................................................................................................  

Részt kívánok venni a konferencián: 

□ Előadóként 

□ Poszter bemutatásával 

□ Hallgatóként 

□ Szakmai kiállításon 
 
Az előadás (poszter) illetve dolgozat tervezett címe, témája: 
 
 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 ...................................................................................................................  

 
A jelentkezési lapot kérjük, 2017. június 15-ig juttassa el a konferencia 
szervezőknek a borviz@cs.sapientia.ro címre. 

 

XIII. Nemzetközi Tudományos 
Konferencia a Kárpát-medence 

Ásványvizeiről 
 

    
 
 
 

Sepsi-
szent-
györgy 
2017. au-

gusztus 24-
27. 

 
 

Első körlevél 
 

Szervezők: 
 

Sapientia EMTE, Csíkszeredai Kar 
Kovászna Megye Tanácsa 
Hargita Megye Tanácsa 

Miskolci Egyetem, Környezetgazdálkodási Intézet 
Felszín Alatti Vizekért Alapítvány 

Kassai Műszaki Egyetem, Földtudományi Intézet 



A rendezvény célja: szakmai fórumot biztosítani mindazoknak a szakem-
bereknek, akik az ásványvizek feltárásával, kutatásával, tanulmányozásával, 
hasznosításával és védelmével foglalkoznak a Kárpát-medencében. 
A 13. alkalommal megrendezésre kerülő konferencia egy újabb lehetőséget 
nyújt eredményeik, terveik bemutatására, egymás munkájának jobb megis-
merésére, valamint az egyes szakterületek és régiók közötti együttműködés 
megteremtésére, illetve bővítésére. 
Számítva az Ön érdeklődésére is a téma iránt, ezúton szeretnénk meghívni 
Önt és munkatársait a nemzetközi részvétellel megrendezendő konferenciá-
ra. 
A konferencia hivatalos nyelve: magyar, román, angol 

 
A konferencia tervezett témakörei: 
1. Ásványvíz és közegészségügy 
2. Ásványvizek geokémiája, biológiája 
3. Ásványvizek kutatása, feltárása, védelme 
4. Ásványvizek, gyógyvizek, termálvizek hasznosítása 
5. Geotermális energia, mint az ásvány-és gyógyvíz felhasználás „mellék-

terméke” 
6. Ásványvíz palackozás 
7. Balneológia és egészségturizmus 
8. Az ásványvíz és a társadalmi-gazdasági folyamatok kapcsolata 
 
Tervezett program: 
Augusztus 24. - Résztvevők érkezése, regisztráció 
Augusztus 25. – Plenáris előadások, szekcióülések   
Augusztus 26. - Egész napos szakmai kirándulás: Bálványosfürdő, Apor 

Lányok feredője, Torjai Büdös barlang és környéke, 
Grand Hotel Balvanyos (wellnes), Szent Anna-tó, Mohos-
tőzegláp.  

Augusztus 27. - Hazautazás 
 

Határidők: 
Június 15.      Jelentkezési lap és az előadás rövid kivonatának (max. 10-15 

sor) beküldése 
Június 25. A II. körlevél kiküldése 
Július 15. Dolgozatok beküldése 
Aug 1.         III. körlevél kiküldése (részletes programmal) 
 
Regisztrációs díj: 30 Euro 
A részvételi díj a konferencia kiadvány és a szervezés költségeit tartalmaz-
za. A konferencia egyéb költségeinek (étkezés, szállás, tanulmányút) lebon-
tását a II. körlevélben ismertetjük, mivel az részben a résztvevők létszámá-
tól is függ. 
 
A konferenciával kapcsolatos információkért forduljon a szervezési titkár-
sághoz: 

• Lackó Izabella (Tel. +4-0740-001-770) 
• Salamon Pál (Tel. +4-0758-357-225) 
• Székely Gabriella 

 
E-mail: borviz@cs.sapientia.ro 
Tel: 004-0266-314-657 
Fax: 040-266-372-099 
Cím:  Sapientia EMTE - Csíkszereda, Szabadság tér, 1. szám 
          Hargita megye, Románia, RO-530104 

 
A konferencia társelnökei: 

 dr. Máthé István (Sapientia EMTE - Csíkszeredai Kar) 
 dr. Szűcs Péter (Miskolci Egyetem - Műszaki Földtudományi Kar)  
 Nagy József (AQUASIC Közösségek Közti Társulás) 

 


