
	  

	  

FELHIVÁS 
a XX. Országos Jubileumi MÉTE Tudományos Diákköri Konferencián való részvételre 

 
 
 

„A tudományos emberfő mennyisége a nemzet igazi hatalma.” 
Széchenyi István 

 
 
 
A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kara, a Magyar Élelmiszer-tudományi 
és Technológiai Egyesület valamint a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Osztályának 
Élelmiszertudományi Tudományos Bizottsága meghirdeti a XX. Országos Jubileumi MÉTE 
Tudományos Diákköri Konferenciát, amelynek célja a kiváló BSc/BA illetve MSc/MA 
hallgatók tudományos kutatási és fejlesztési eredményeinek bemutató és értékelő fórumának 
megvalósítása, ezáltal ösztönözve, ezen nemes hallgatói tevékenységet és versenyt. 
 
A Konferencia  

időpontja: 2014. május 13. (kedd) 
szervezője:  BCE Élelmiszertudományi Kar 
helyszine: Budapesti Corvinus Egyetem, Budai Campus 
honlap: http://mete2014.etdk.hu/ 
 

Részvételre jogosultak:  
Az alap- vagy mesterképzésben részt vevő hallgatók. 

 
Tervezett szekciók: 

1. Biokémia, élelmiszerkémia, minőségbiztosítás 
2. Biotechnológia, mikrobiológia és élelmiszerbiztonság 
3. Élelmiszertechnológia és műveletek 
4. Élelmiszeripari gazdaságtan és marketing 
5. Analitikai, méréstechnikai, műszaki és informatikai 
6. Táplálkozástudomány 

 
Jelentkezés módja: 
 regisztráció időpontja: 2014. március 1. és 2014. április 20. között 
 online regisztráció helye: http://mete2014.etdk.hu/ 
 az összefoglalók feltöltésének határideje: 2014. április 25. 24:00 (CET) 
 a pályázat befogadásának feltétele: intézményi TDK felelős jóváhagyása 
 
 

Csak elektronikus regisztrációra van lehetőség! 
 
 
 
 



	  

	  

 

Részvétel követelménye: 

A legfeljebb négy oldalas tartalmi kivonatot (proceeding) doc, docx vagy odt file 
formátumban kérjük elkészíteni és elektronikus formában benyújtani. A dolgozat A/4-es 
méretben, Times New Roman 12-es betűmérettel, 1,5 sortávolsággal, bal és jobb 2-2 cm-es 
margókkal készüljön. A kivonat felépítéséhez javasolt a következő tagolás: rövid 
Összefoglalás (maximum 300 szó), Bevezetés, Anyagok és módszerek, Eredmények és 
értékelésük, Következtetés (ha szükséges), Köszönetnyilvánítás (ha szükséges), Felhasznált 
irodalom. Továbbá szükséges a munkáról egy oldalas összefoglalót is készíteni. 
A négy oldalas tartalmi kivonat (proceeding) és egyoldalas összefoglaló készítésének tartalmi 
és formai követelményei, valamint az előadások bírálati szempontjai a Konferencia honlapról 
letölthetőek. 
A Konferencián a TDK munka bemutatására 10 perc + 5 perc vita áll rendelkezésre.  
 
Részvétel díja és kifizetési módja: 

A részvételi díj összege: 10.000 Ft/hallgató (bruttó), amelyet átutalással a jelentkezési lapon 
feltüntetett feltételek mellett, számla ellenében kérjük kiegyenlíteni. Továbbá lehetőséget 
biztosítunk a konzulens tanároknak, szakmai érdeklődőknek és kísérőknek a regisztrálásra, 
amelynek díja: 3.000 Ft/fő. 
Minden regisztrált részvevőnek biztosítjuk az ebédet és konferenciai csomagot, továbbá az 
előadások látogatását! 
 
 
Várjuk a tudományos diákkörös hallgatók jelentkezését! 
 
 
 
Budapest, 2014. január 20. 
 
 
 
 
 
 

Dr. Zsarnóczay Gabriella      Prof. Dr. Vatai Gyula 
       MÉTE elnöke          BCE ÉTK dékánja  

 
 
 
 
 
 

Prof. Dr. Halász Anna 
tudományos tanácsadó 

MTA Élelmiszertudományi Tudományos Bizottság elnöke 


