
 
 

 
 

 

 

FELH ÍV ÁS  
 

A Szegedi Tudományegyetem 60 éves Mérnöki Kara és a  

Magyar Élelmiszertudományi és Technológiai Egyesület vezetése 

tisztelettel meghív minden érdeklődő hallgatót és kollégát 

a 60 éves évfordulós tudományos-szakmai rendezvények részeként 

megrendezendő XXIV. országos MÉTE TDK Konferenciára 

Időpont: 2022. május 16. hétfő 

Helyszín: SZTE Mérnöki Kar, Szeged, Mars tér 7. 

A konferenciára várjuk mindazon hallgatók jelentkezését, akik az élelmiszertudományhoz 

kapcsolódó tudományos kutatásokat végeznek.  

Az alábbi kiemelt témakörökben várjuk a nevezéseket: 

 

- Biokémia, élelmiszerkémia, minőségbiztosítás  

- Élelmiszeranalitika, élelmiszerminőség  

- Élelmiszerbiotechnológia  

- Élelmiszergazdaságtan és élelmiszer marketing  

- Élelmiszertechnológia- és műveletek  

- Mikrobiológia és élelmiszerbiztonság  

- Minőségirányítás  

- Műszaki informatika, méréstechnika  

- Táplálkozástudomány  

 

A konferencia szekcióit a beérkezett jelentkezések témáinak ismeretében alakítjuk ki. 

 

Jelentkezési határidő: 2022. március 25. péntek.  

 

A konferencia honlapja: http://mk.u-szeged.hu/mete-tdk-2022/mete-tdk-2022 

 

A nevezés regisztrációhoz kötött.  

A regisztrációs díj: 12.000 Ft/fő a jelentkező hallgatóknak, 5.000 Ft/fő a kísérőknek.  

 

http://mk.u-szeged.hu/mete-tdk-2022/mete-tdk-2022


Kérjük, hogy 2022. március 25-ig az szte.mk.tdk@gmail.com címre küldjék meg az 

intézményi/kari/intézeti TDT elnökök/ TDT felelősök/ TDT koordinátorok az alábbi 

kitöltött nyomtatványokat word formátumban: 

 

1. összesített jelentkezési lapot 

2. zsűri tagi javaslati formanyomtatványt! 

 

Kérjük a cégszerűen aláírt számlaigénylő lapot elektronikusan (szkennelve), pdf 

formátumban 2022. március 25-ig megküldeni a szollosi.agnes@szte.hue-mail címre! 

A visszaküldött fájlok nevében legyen benne a küldő intézmény rövidített neve is! 

 

 

A konferenciára jelentkezőknek egy 4 oldalas magyar nyelvű ismertetőt, valamint egy 1 

oldalas magyar nyelvű összefoglalót kell készíteniük, amelyet szintén összesítve várunk a 

TDT elnököktől/ TDT felelősöktől/ TDT koordinátoroktól 2022. április 15-ig az 

szte.mk.tdk@gmail.com címre. A formai követelményeket, valamint a sablonokat a csatolt 

mellékletek tartalmazzák. 

 

Kérjük, hogy a felmerülő kérdéseket szintén a fent megadott e-mail címre küldjék! 

Megköszönnénk, ha segítenének terjeszteni a rendezvényről szóló információkat a 

honlapokon, hallgatóik, munkatársaik, más karok, partnerintézmények, valamennyi lehetséges 

érdeklődő körében is. 

 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 

Szeged, 2022. február 28. 

 

Dr. habil. Bíró István, SZTE MK dékán 

Dr. Zsarnóczay Gabriella, MÉTE elnök 

Hovorkáné Dr. Horváth Zsuzsanna, SZTE MK oktatási és általános dékánhelyettes 

Prof. Dr. Bánáti Diána, SZTE MK tudományos dékánhelyettes 

Dr. Szabó P. Balázs, SZTE MK Élelmiszermérnöki Intézet intézetvezető 

Dr. habil. Zsótér Brigitta, SZTE MK tehetséggondozásért felelős dékáni megbízott, TDT 

elnök 

Joóné Muhi Piroska, SZTE MK TDT titkár 
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