VIII. Térinformatikai Konferencia és Szakkiállítás
ELSŐ KÖRLEVÉL
Folytatva az eddigi évek hagyományait, idén is megrendezzük a Térinformatikai
Konferenciát és Szakkiállítást magyar és angol szekciókkal, bővített témakörökkel.

A konferencia időpontja:

2017. május 25–26
A konferencia szervezői:







a Debreceni Egyetem Földtudományi Intézete,
az MTA Földrajzi Tudományos Bizottság Geoinformatikai Albizottsága,
az MTA DAB Földtudományi Bizottsága,
a GeoGIS Alapítvány,
a HUNAGI és
az eKÖZIG ZRT.

A konferencia célja: az „elmélet és gyakorlat találkozása”. Ennek megfelelően az a célunk, hogy
néhány kiemelt témakörben, esettanulmányokon keresztül a GIS (térinformatikai) alkalmazások
elméleti lehetőségeit, és azok gyakorlati tapasztalatait mutassuk be a szakma, a felhasználók és a
döntéshozók számára, nem megfeledkezve a legújabb ismeretek átadásáról sem. A konferencián
külön szekciót biztosítunk a hallgatóknak és az angol nyelvű előadásoknak. A korábbi évekhez
hasonlóan idén is szándékunkban áll a szakkiállítás megrendezése, ahol a térinformatikához is
kötődő cégeknek lehetőségük lesz az általuk fejlesztett és forgalmazott korszerű térinformatikai
technológiák, termékek bemutatására.
A konferencia tervezett területei:
1. Térinformatika – amit tudni kell
2. Térinformatika a területfejlesztésben és a környezetvédelemben
3. Térinformatikai adatinfrastruktúra, adatgazdálkodás
4. Önkormányzati térinformatikai alkalmazások
5. Adat, érték, ár, minőség, tulajdon és marketing a térinformatikában
6. Korszerű térinformatikai technológiák és módszerek
7. Térinformatika a mezőgazdaságban
8. A térinformatika (GIS) a mérnöki gyakorlatban
9. Térinformatika (GIS) az oktatásban
10. Open Source GIS és egyéb(a jelentkezők által megjelölt témakörökben)

Regisztráció a konferencia honlapján: http://geogis.detek.unideb.hu/Tkonferencia/2017
Jelentkezési határidő: 2017. március 1.
Bármilyen kérdés, probléma merülne fel, ne habozzon bennünket felkeresni telefonon, levélben,
vagy akár a honlapon található elektronikus üzenetküldő felületen keresztül!
Prof. Dr. Lóki József
e-mail: loki.jozsef@science.unideb.hu
Tel.: +36 30 240 9689
Dr. Szabó Szilárd
e-mail: szabo.szilard@science.unideb.hu
Természetföldrajzi és Geoinformatikai Tanszék
Debreceni Egyetem
H-4032 Debrecen Egyetem tér 1. Pf. 9.
Tel.: +36 (52) 512 900/22113 vagy 22326
A szekcióüléseken elhangzó előadások időtartama 15 perc. A konferencián kiállított poszterek
bemutatására 5 perc áll rendelkezésre.
A tudományos program tartalmi és formai véglegesítése a jelentkezések alapján történik. Ennek
megfelelően az első körlevélben ismertetett szándékainkhoz képest változtatások lehetségesek. A
végleges programot a második körlevelünkben (2017. április) részletesen ismertetjük.
Mint minden évben, idén is megjelentetjük az ISBN számmal ellátott lektorált konferencia
kiadványunkat. Tartalma az elhangzott előadásokból készült max. 8 oldal hosszúságú (B5-ös
formátum) cikkekből, a poszterek 1 oldalas összefoglalóiból, a szponzorokat és kiállítókat bemutató
oldalakból tevődik össze.

A konferencia-kiadványba szánt cikkek beérkezési határideje:
2017. március 31.

A határidő után beérkező cikkeket nem áll módunkban elfogadni!
A cikkeket regisztráció után, a konferencia honlapján található menüpontnál kérjük feltölteni:
http://geogis.detek.unideb.hu/Tkonferencia/2017/index.php?lang=hu
A cikkek formai követelményei és a mintadokumentum a konferencia honlapjáról letölthetők,
de internetes elérhetőségüket a regisztrációt visszaigazoló e-mailben is feltüntetjük!

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK
A konferencia helyszíne:
A Debreceni Egyetem Főépülete
(Debrecen, Egyetem tér 1.)

Regisztráció
a konferencia honlapján: http://geogis.detek.unideb.hu/Tkonferencia/2017
Határidők
Előadások és poszterek regisztrációs határideje:
A max. 8 oldalas cikkek feltöltési határideje:
A konferencia programjának véglegesítése és a második körlevél kiküldése:
A lektorált kiadvány megjelentetése és a konferencia kezdete:

2017. március 1.
2017. március 31.
2017. április 20.
2017. május 25.

Konferencia díj
Kedvezményes konferenciadíj
2017. március 31. előtti átutalás esetén

Konferenciadíj
2017. március 31. utáni átutalás esetén

25 000 HUF
30 000 HUF

diákoknak és nappali
tagozatos PhD hallgatóknak

25 000 HUF
35 000 HUF

diákoknak és nappali
tagozatos PhD hallgatóknak

A részvételi díj magában foglalja a konferencia és szakkiállítás megtekintésének, a konferencia hivatalos
kiadványainak, továbbá az étkezések és a kávészünetek költségeit.
A résztvevők a regisztrációs költséget a fenti fizetési határidők szerint átutalással fizethetik be a konferencia
szervezésében közreműködő GeoGIS Alapítvány számlájára.
Számlatulajdonos neve:
Számlatulajdonos címe:
Számlaszám:
IBAN:
BIC:
Bank címe:

GeoGIS Alapítvány
H-4032 Debrecen, Egyetem tér 1.
60600084-11120188-00000000
HU14 6060 0084 1112 0188 0000 0000
TAKBHUHBXXX
Hajdú Takarék Takarékszövetkezet

A konferencia szervező bizottsága:
Elnök: Prof. Dr. Szabó Szilárd az MTA Geoinformatikai Albizottság elnöke
Prof. Dr. Lóki József professzor emeritus, DE-TTK
Társelnök: Pajna Sándor az eKÖZIG ZRT. vezérigazgatója
Cseri József a Nemzeti Kataszteri Program Nonprofit KFT. igazgatója

A konferencia titkársága
Prof. Dr. Szabó
Szilárd

regisztráció,
tudományos ügyek

szabo.szilard@science.unideb.hu

szállásügyekben tájékoztatás,
cikkek

szabo.gergely@science.unideb.hu

Szentesi Andrea

pénzügyek
(számlák, átutalások)

szentesi.andrea@science.unideb.hu

Balázs Boglárka

pénzügyek
(számlák, átutalások)
a konferencia honlapja

Dr. Szabó Gergely

geogis.bb@gmail.com

