
A XVI. Országos Felsőoktatási Környezettudományi Diákkonferencia házigazdája 2018. május 10-12. 
között az Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kara, azon belül is a 
Környezettudományi Centrum volt.  

A diákkonferenciára 125 dolgozatot neveztek. 3 dolgozatot szerzőjük visszavont. Vagyis 122 dolgozat 
került elbírálásra és szerepelt a programban. A dolgozatokat témájuk alapján 12 szekcióba soroltuk 
be. Ezek: Agrárium Szekció (5 előadás); Biodiverzitás – Zoológia Szekció (10 előadás); Environmental 
Science Session (6 előadás); Földtudományok Szekció (12 előadás); Környezetanalitika Szekció (11 
előadás); Környezetegészségügy és Környezeti Nevelés Szekció (12 előadás); Környezeti 
Mikrobiológia Szekció (8 előadás); Környezettechnológia Szekció (10 előadás); Meteorológia Szekció 
(10 előadás);Természetvédelem Szekció (9 előadás); Tér- és Geoinformatika Szekció (10 
előadás);Vizek Szekció (9 előadás és egy művészeti alkotás bemutatása). Kiemeljük, hogy ez volt az 
első alkalom, amikor a Stipendium Hungaricum ösztöndíjjal hazánkban tanuló diákok számára angol 
nyelvű szekciót szerveztünk 6 előadással. A határon túli magyar felsőoktatási intézményekből 
sajnálatosan kevés nevezés érkezett (csak öt) és hasonló módon kevés – csak egy – művészeti 
alkotással pályáztak. Ez volt az első alkalom a tekintetben is, hogy meghívtunk középiskolásokat 
környezettudományi tárgyú munkáik bemutatására. Bár valamennyi budapesti középiskolának 
kiküldtük a diákkonferencia meghívóját, egyetlen nevezés sem érkezett. Néhány érdeklődő 
„válaszon” kívül – úgy tűnik, - hogy felhívásunk süket fülekre talált. 

A dolgozatok bírálatát – az összeférhetetlenség szabályait intézményi szinten értelmezve (vagyis 
ELTE-s hallgató dolgozatát nem bírálhatja ELTE-s oktató) – mintegy ötven egyetemi és kutatóintézeti 
vezető oktató-kutató végezte. A diákkonferencia munkájában közülük 40 fő vett részt.  

A diákkonferencia teljes résztvevői létszáma 187 fő volt, a szervezésben résztvevő ELTE oktatók és 
hallgatók számát hozzáadva pont 200-an vettek részt a munkában. 

A diákkonferencia fővédnökségét és plenáris előadását Áder János köztársasági elnök úr vállalta el. 

A nagy érdeklődéssel figyelt, kiváló és értékes előadást végül – elnök úr egyéb közbejött elfoglaltságai 
miatt – nem személyesen, hanem képviselője, Kőrösi Csaba igazgató úr, a Köztársasági Elnöki Hivatal, 
Környezeti Fenntarthatósági Igazgatóság vezetője révén tartotta meg. 

A diákkonferencia „kísérő programjai” (Lépcsőző verseny; az ELTE TTK Természetrajzi Múzeumának 
vezetéssel kísért látogatása; Környezettudományi baráti találkozó; Környezettudományi képzési és 
tehetséggondozási fórum) részben a diákoknak, részben a résztvevő oktató-kutató zsűritagoknak 
szóltak. Nagy örömünkre szolgált, hogy valamennyi kellő érdeklődést váltott ki. A képzési fórumon 
értékes hozzászólások segítették a környezettudományi felsőoktatás jövőjének tervezését. 

A diákkonferencia egyben verseny is volt. A zsűrielnökök tanácsa alapelvként fogalmazta meg, hogy 
az egyes szekciókban legfeljebb az előadók harmada kaphat valamilyen díjazást (első, és/vagy 
második, és/vagy harmadik díjat, és/vagy különdíjat). Az első helyezettek 50 eFt, a második 
helyezettek 30 eFt, a harmadik helyezettek 20 eFt ösztöndíjban részesültek. Az ösztöndíjakat a 
Pázmány-Eötvös Természettudományi Információs Alapítvány fizetette ki a konferencia támogatására 
hozzájuk befolyt szponzorációs felajánlásokból. A különdíjakat a konferencia szponzorai által 
felajánlott tárgyjutalmakból (értékes könyvek, térképek, elektronikai eszköz) állítottuk össze. 
Kiemeljük, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat által felajánlott „Felhőatlasz” színes albumból a 
díjazottak is részesülhettek. 

A konferencia szakmai színvonala a zsűrik egyértelmű megállapítása alapján a legtöbb szekcióban 
magas volt. Sok dolgozat esetében az eredményeket már nemzetközi folyóiratokban közzétett cikkek 



hitelesítették. A diákkonferencián részt vevő hallgatók egy része tanulmányait szeptembertől doktori 
iskolák keretében folytatja. Esetükben egyébként az esetleges első, ill. második helyezés a doktori 
iskolai felvételinél többletpontokat jelent. Nem véletlen tehát, hogy a jó szereplésnek tétje van. 

A konferencia technikai-pénzügyi lebonyolítását végző Weco Travel Kft. is kitett magáért. Az általuk 
szolgáltatott elektronikus rendszer (jelentkezések kezelése, dolgozat kivonatok és dolgozatok 
elektronikus feltöltése, zsűrihez rendelése, bírálata, a bírálatok szerzőhöz eljuttatása stb.) kiválóan 
működött. A helyszínen nyújtott szolgáltatásaik (helyszíni regisztráció, termek bekészítése, 
elektronikus kivonat, catering stb.) mindenben segítették a nyugodt szakmai munkát. 

A konferencia részvételi díját a hallgatók számára 5000 Ft összegben határoztuk meg (ami magában 
foglalta a három napon az étkezést is). A zsűritagok munkájuk ellentételezéseként ingyenesen 
élhettek a konferencia „szolgáltatásaival” (szállás, étkezés stb.). Ezért azután különösen is hálával 
tartozunk az Egyetem (Tehetséggondozási Tanács 600 eFt támogatása) és a Kar (a termeket 
térítésmentesen használhattuk) nagylelkű segítségének. 

A konferenciát a változatos helyekről kapott visszajelzések alapján szakmai és szervezési 
szempontból egyaránt igen sikeresnek nyilváníthatjuk. 
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