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DÁTUM TÉMA INFO HELYSZÍN 

 
június 12. kedd 

13 óra 
 

A vízminőség újszerű 

vizsgálatainak európai 

szakértői találkozója  

Szabó Gabriella 
szabgab@ 

gamma.ttk.pte.hu 
72/503-600/24190 

Szentágothai János 

Kutatóközpont 

(Pécs, Ifjúság útja 20.) 

június 13. szerda 
10 óra 

I.Nemzetközi 

atomenergetikai jogi 

konferencia 

Mátis Judit 
matis.judit@ajk.pte.hu 

72/501-599/23356 

Halasy-Nagy József 

Aula 

(Pécs, 48-as tér 1.) 

június 13. szerda 
14 óra 

Modern Campus – MIK 

évzáró rendezvénye 

Kunné Vecsési Krisztina 
30/426-9342 

PTE Műszaki és 

Informatikai Kar  

(Pécs, Boszorkány út 

2.)  

június 13 -16. 
szerda - szombat 

 

photoSynth 

önellátó elektronikus 

művészeti szimpózium 

Kovács Balázs 
kovacs.balazs@pte.hu 

20/233-1867 

PTE Művészeti Kar 

Zsolnay E33, Makker, 

Nádor Galéria előtti 

placc, Szabadkikötő, 

Balokány Liget 

 
HÁTTÉRANYAG 

 

A vízminőség újszerű vizsgálatainak európai szakértői találkozója 
 
Június 12. és 14. között több mint 30 országból érkeznek vizeink vizsgálatával, a vízminőség értékelésével 
foglalkozó kutatók, döntéshozók és ipari partnerek Pécsre, hogy a DNAqua-Net Cost Action projekt 
előrehaladását és eredményeit megvitassák. A DNAqua-Net közösség célja, hogy innovatív genetikai 
eszközöket integráljon a folyók, tavak, óceánok és felszín alatti vizek biológiai értékelésének gyakorlatába, a 
napi rutin szintjén végzett, az EU Víz Keretirányelv által előírt monitoring programba, hiszen a 
költséghatékonyságon túl a DNS-alapú eszközök segítségével átfogóbb módon értékelhetjük az európai 
víztestek ökológiai állapotát, és esetenként gyorsabban észlelhető az invazív vagy ritka fajok megjelenése, 
mint a hagyományos módszerekkel. 
A hálózaton belüli nagyszámú kutató, ipari és egyéb érdekelt közötti párbeszédeken keresztül könnyebb 
megtalálni a sokféle megközelítésből a lehetséges konszenzust, melyből a jó gyakorlatra irányadó 
dokumentum vagy akár szabvány, szabadalom is készülhet.  
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A találkozó szakmai programja nagyrészt zártkörű ülések sorozata, de június 12-én délután 14:45-től három 
plenáris előadásra is sor kerül, melyre a szervezők várják az érdeklődőket. 
1.  “Bridging the gap between genomics and policy in assessing the environmental status: lessons learnt 

from DEVOTES” by Ángel Borja (AZTI, Spain)  
2. “From Alpine lakes to open oceans: The power of eDNA/eRNA-based tools - if limitations are honestly 

acknowledged” by Anastasija Zaiko (Cawthron Institute, New Zealand) 
3. “Biomonitoring in a knowledge vacuum: freshwater biodiversity assessment, the taxonomic impediment, 

and the developing world” by Klaas-Douwe Dijkstra (Naturalis Biodiversity Center Leiden, The 
Netherlands). 

Bővebb információ: 
http://dnaqua.net/ és  http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15219 
 
 

I.Nemzetközi atomenergetikai jogi konferencia 

 

A konferencia programja: 

10.00 óra- Dr. Tóth Kálmán rektor-helyettes: Köszöntő 

10.10 óra- Süli János a paksi atomerőmű két új blokkja tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért 

felelős tárca nélküli miniszter: A konferencia megnyitása 

10.30 óra- Dr. Alexander I. Ageev tanszékvezető, egyetemi tanár, akadémikus (Nemzeti Atomenergiai 

Kutatóegyetem, Moszkva): A digitális átalakulás kilátásai a nukleáris iparban, kihívások a jogban és az 

oktatásban 

11.30 óra- Dr. Szabó Iván ügyvéd: A paksi bővítés vízjogi kérdései 

12.15 óra- Dr. Fábián Adrián dékán: Energetikai igazgatás Magyarországon 

13.00 óra- Dr. Tamás Lajos egyetemi tanár: Atomenergetikai alap és szakirányú továbbképzés indítása a 

Karon 

A konferencia nyelve: angol 

A konferencián való részvétel feltétele regisztráció. 

Előzetes jelentkezés: 2018. június 10-ig, matis.judit@ajk.pte.hu 

 

 

Modern Campus – MIK évzáró rendezvény 

 

2018. június 13-án, szerdán kerül megrendezésre a Pécsi Tudományegyetem Műszaki és Informatikai 

Karának alapkőletétellel egybekötött tanévzáró rendezvénye a Boszorkány úti Campuson. 

http://dnaqua.net/
http://www.cost.eu/COST_Actions/ca/CA15219
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Az idei évben a Kar tanévzáró ünnepsége rendhagyó módon kerül megtartásra. A félév értékelését, az 

oktatók áldozatos munkájának elismerését, valamint a nyugdíjba vonuló kollégák búcsúztatását követően 

kerül sor a Műszaki és Informatikai Karon megvalósuló fejlesztések ismertetésére. Dr. Medvegy Gabriella, a 

Kar dékánjának felvezető előadásával, a Modern Városok Program keretében megépülő új 

épületkomplexumok, az új Modern Campus bemutatásával kezdetét veszi a beruházásindító, ünnepélyes 

alapkőletétel, melynek keretében beszédet mond Páva Zsolt, Pécs város polgármestere. A rendezvényen 

részt vesz Jenei Zoltán, a Pécsi Tudományegyetem kancellárja és dr. Berke Gyula, a Pécsi Tudományegyetem 

oktatási rektorhelyettese. 

 

 

photoSynth – önellátó elektronikus művészeti szimpózium 

Pécs, 2018. június 13-16. 

A miniatürizált technológiai eszközök és a velük ellentétes, makro-méretű gazdasági problémák korában 

lehetőségünk nyílik arra, hogy azt keressük, miként lehetne egyszerre felhasználni és előállítani az 

elektromos energiát. Valószínűleg lehetnek természetközeli (?) megoldások arra, hogy külső források nélkül, 

önellátóan hozzunk létre elektronikus vagy digitális alkotásokat! A szimpózium ezeket a megoldásokat keresi. 

A photoSynth szimpózium célja, hogy önellátó (nap-, mozgás-, szél-, hő- stb.- energiával működő) 

elektronikus alkotásokat gyűjtsön össze és mutasson be az érdeklődők számára. A leginkább független 

műformát keressük az elektronikus művészet olyan területein mint hang-, média-, installációs művészet, 

hálózati projektek, videó. 

Programterv: 

 június 13. 10-12h Makker: The Anonymous Anthropocene workshop #1. (John-Patrick Ayson, State 

University of New York - Buffalo; helyszín: Makker)  

 június 13-15h PTE-MK Zsolnay E33. udvar: Minimal power - maximum noise! workshop - Vincze 

Ferenc, Kelemen Márton (PTE-MK) 

 június 13. 16-18h PTE-MK Zsolnay E33. épület -110-es terem: Programterv ismertetése, prezentációk 

 június 14. 10-12h PTE-MK Zsolnay E33. épület -110-es terem: Előadások: Bori Bálint (Berlin), Scott 

Smallwood (University of Alberta), Kovács Balázs (PTE-MK)  

 június 14. 13-15h Makker: The Anonymous Anthropocene workshop #2. (John-Patrick Ayson) 

 június 14. 16-18h Makker: Ralf Schreiber (Köln) workshop-ja 

 június 15. 10-12h PTE-MK Zsolnay E33. épület -110-es terem: Előadások: Ralf Schreiber, John-Patrick 

Ayson, Magnus Bjerk és Namia Leigh (Berlin) 

 június 15. 14-16h Nádor Galéria előtt található placc: Eco-pet meeting workshop - Bánházi Abigél 

(PTE) 
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 június 15. 16-17h: Önellátó ketyerék felvonulása a Nádor Galéria - Szabadkikötő útvonalon 

 június 15. 17h- Szabadkikötő: Field Record Day - 

https://www.facebook.com/events/2006245682949100 

 június 16. 13-19h Balokány Liget: photoSynth kiállítás és workshop-piknik - 

https://www.facebook.com/events/384113245415110/ 

A program változhat, a legfrissebb változat a weboldalakon érhető el! 

Regisztráció: 

A workshop-okon történő közreműködés ingyenes, de előzetes regisztrációhoz kötött, ami a 

photosynth@hangfarm.hu címre küldött levéllel lehetséges. 

Bővebb leírás, aktuális programterv-verzió és alkotói pályázat a weboldalon található! 

http://photosynth.hangfarm.hu/ 

https://www.facebook.com/events/153926608657183/ 
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