AZ ERDÉLYI MAGYAR M=SZAKI TUDOMÁNYOS TÁRSASÁG
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XVI. EMT NAPOK – 2007
Sepsiszentgyörgy
2007. május 17-19.
Nagy tisztelettel és szeretettel meghívjuk önt az EMT sepsiszentgyörgyi fiókszervezete évi szakmai konferenciájára, az
EMT NAPOK 2007 rendezvénysorozatra.
Az élelmiszer- és italágazat alkotja az
európai gazdaság egyik gerincét, és ez a
b vítés el rehaladásával még fontosabb
lett. Az ágazat forgalma 815 milliárd euro,
és 4 millió foglalkoztatottal a feldolgozó
ágazat vezet munkáltatója.
Konferenciánk célja, hogy pillanatnyi
képet nyújtson azokról a tényez kr l,
amelyek pozitív irányba mozdítják el az
élelmiszeripart, bemutatva azokat az intézkedéseket és stratégiákat, amelyek a
kis- és közepes méret% vállalkozásokat az
innováció szélesebb kör% alkalmazására
ösztönzik.
Rendezvényünkre várjuk mindazokat,
akiket foglalkoztat e témakör, aki szakemberként, vállalkozóként vagy hivatali
személyként megosztaná tapasztalatait, illetve aki elkötelezettséget érez szervezetünk iránt.
A rendezvényt a következ program
szerint bonyolítjuk le:
1) Pénteken, május 18-án 8,30 – 19,30
óra között szakmai kirándulás Háromszéken, autóbusszal, a következ
helységek érintésével : Sepsiszentgyörgy – Réty (rezervátum) –
Kovászna (Pokolsár, mofetta) –
Gelence
(m%emléktemplom)
–
Kézdivásárhely (céhtörténeti múzeum) – Bálványos (üdül telep) –
Sepsibükszád – Sepsiszentgyörgy.

Támogassa jövedelemadója 2%-ával az EMT-t!
Tavalytól a jövedelemadó két százalékáig terjed összeggel támogathatja valamennyi adófizet román állampolgár a civil szervezeteket. A 2006-ben kapott jövedelem után befizetett
adó alapján kitöltött %rlapokat 2007. május 15-ig lehet benyújtani a helyi adóhivatalhoz.
Az adótörvénykönyv el írásai szerint minden magánszemély rendelkezhet a befizetett jövedelmi adójának két százalékáról és átutalhatja azt, a 2000/26-os rendelet értelmében létrehozott nonprofit szervezet valamelyikének. Tulajdonképpen az – egyébként az államkasszába jutó
– pénzösszeget maga az adófizet irányítja át egy civil szervezet költségvetésébe. A gazdasági
szakért k úgy is értelmezik ezt a rendelkezést, mint az állam közvetett támogatását a civil szervezetek számára, amelynek keretében azonban maga az adófizet polgár döntheti el, kit szeretne támogatni.
Azok az adófizet k, akik civil szervezeteket szeretnének jövedelemadójuk két százalékáig
terjed összeggel támogatni, március 1-t l kérhetik a munkahelyükön az adófizetést igazoló
dokumentumot (fi0a fiscal1). A támogatás lebonyolításához ugyanis nélkülözhetetlen ez az irat.
Továbbá ki kell tölteni a támogatásról szóló 230-as vagy 200-as számú szabványkérést: akik
csak fizetésük után adóznak, azoknak a 230-ast, akiknek más forrásból (ingatlan bérbeadása,
szerz i jogdíj, stb.) származó jövedelmük is van, azoknak a 200-ast. Az %rlapok a következ
oldalról tölthet k le: http://www.doilasuta.ro/download.htm, vagy kérésre elküldjük a nyomtatott változatot.
Amennyiben Ön nem tudja pontosan a befizetend jövedelemadója 2%-át, az illet sort
hagyja üresen, az adóhatóság kiszámolja majd a pontos összeget. Önnek csak az EMT adatait
kell beírnia a megfelel helyre az alábbiak szerint:
Cod de identificare fiscal
Denumire entitate nonprofit
Societatea Maghiar Tehnicotiin ific din Transilvania

al entit ii nonprofit

Cont bancar (IBAN)

5646615

RO69BTRL01301205A34952XX

A kitöltött %rlapokat 2007. május 15-ig kell benyújtani a helyi adóhivatalhoz.
El re is köszönjük támogatásukat!
A tavaly felajánlott összeget, amelyet 2006 decemberében utaltak át a bankszámlánkra, a
m%szaki- és természettudományok iránt érdekl d diákok támogatására fordítjuk majd, ezáltal
biztosítva az utánpótlást. Az adófizet k 2005-ös felajánlását szintén a tehetséges diákok támogatására fordítottuk. Az ebb l a forrásból befolyt összeg jóvoltából az EMT által szervezett
nyári természetkutató tábor és számítástechnika diáktábor részvételi költségeit csökkenteni tudtuk, így több diáknak volt lehet sége részt venni a táborokban.

2) Szombaton, május 19-én 9,30 –
13,30 óra között szakmai konferencia
a Min ségbiztosítás és élelmiszerbiztonság az élelmiszeriparban és
szolgáltatásokban témával, a Székely
Nemzeti Múzeum el adótermében.
Az el adások a következ témaköröket érintik:
• Új jelenség: az élelmiszeripar és
kereskedelem globalizációja
• Az élelmiszerek idegenanyag tartalma
• Élelmiszerek és mez gazdasági
termékek min ségi követelményei
(folytatás a 4-ik oldalon)
Diákok a 2006-os Természetkutató Táborban
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OGÉT 2007
XV. Nemzetközi Gépész Találkozó
2007. április 26-29.

Bányászati – Kohászati
és Földtani Konferencia
Id pont, helyszín:
2007. március 29. – április 1., Buziásfürd
Szervez :
Erdélyi Magyar M%szaki Tudományos Társaság (EMT)
Bányászati–Kohászati és Földtani Szakosztálya
A konferencia tudományos szervez bizottsága:
– Wanek Ferenc – földtan
– Gagyi Pálffy András – bányászat
– Varga Béla – kohászat
A konferencia célja:
Lehet séget teremteni az erdélyi és magyarországi, ill. más államokbeli magyar szakembereknek tudományos eredményeik kölcsönös bemutatására, az ismerkedésre, kapcsolatteremtésre.
A konferencia programja:
március 29., csütörtök: délután regisztráció, elszállásolás
március 30., péntek: egész napos szakmai kirándulás
március 31., szombat: délel tt: – konferencia megnyitó
– plenáris el adások
– poszterek bemutatása
délután: – szekcióel adások
április 1., vasárnap: hazautazás
Szakmai kirándulások útvonala:
Földtani Szekció:
Buziásfürd – Vask – Kiskrassó – Domány – Krassóvár –
Resicabánya – Szócsán – Lugos – Sziklás – Buziásfürd .
Bányászati-Kohászati Szekció:
Buziásfürd – Boksánbánya – Dognácska – Resicabánya –
Szekul – Ferencfalva – Lugos – Buziásfürd .
Meghívott plenáris el adók:
Chikán Géza – Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest
Csiki Zoltán – Bukaresti Egyetem
Gömöri János – Soproni Múzeum
Holló Csaba – Magyar Mérnöki Kamara, Miskolc
Jancsó Árpád – Temesvár
A konferencia honlapja: http://www.bkf.emt.ro

Kolozsvári M(szaki Egyetem
Szervez :
Erdélyi Magyar M%szaki Tudományos Társaság – EMT
Gépészeti SzakosztáIya
Társszervez k:
Kolozsvári M%szaki Egyetem, Mechanizmusok,
Finommechanika és Mechatronika Tanszék
BME, Mechatronika, Optika és M%szertechnika Tanszék
Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki Kar
Széchenyi István Egyetem, Gy r
Pannon Egyetem, Veszprém
Kecskeméti F iskola
BMF, Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai
Mérnöki Kar, Budapest
Sapientia – Erdélyi Magyar Tudományegyetem
AGIR – Romániai Mérnökök Egyesülete, Kolozsvári Fiókszervezet
A konferencia elnöke:
Dr. Csibi Vencel-József,
az EMT Gépészeti Szakosztályának elnöke
A konferencia témája:
Gépészet – az értékálló tudomány
Program
csütörtök, április 26.
délután megérkezés, este közös vacsora
péntek, április 27.
kirándulás és borkóstolás Nagyenyeden és környékén
szombat, április 28.
tudományos konferencia, szekcióel adások,
cégbemutatók, szakmai kiállítás
este állófogadás
vasárnap, április 29.
hazautazás
A XV. Nemzetközi Gépész Találkozó szombat délel tti
plenáris el adásait hazai és külföldi meghívott szakemberek
tartják.
A szombat délutáni szekcióel adások a következ témakörökben zajlanak:
számítógépes tervezés és gyártás
min ségbiztosítás és környezetvédelem
finommechanika, mechatronika
általános gépészet.
A konferencia hivatalos nyelve magyar.

www.emt.ro
emt@emt.ro

El adók, résztvev k és kiállítók jelentkezését várjuk 2007.
március 15-ig!
A konferencia részvételi költségeinek (szállás, étkezés) részleges támogatását belföldi EMT tagok megpályázhatják a Pro
Technica Alapítványnál. Pályázati %rlap, jelentkezési lap az
EMT kolozsvári titkárságán igényelhet . Kapcsolattartó személy: Matekovits Hajnalka (hajni@emt.ro).
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VIII. FöldmérL Találkozó
ÉPKO 2007
XI. Nemzetközi Építéstudományi
Konferencia
2007. május 31. - június 3.
Csíksomlyó, Jakab Antal Tanulmányi Ház
Szervez :
Erdélyi Magyar M%szaki Tudományos Társaság (EMT)
Építéstudományi Szakosztálya
A konferencia elnöke:
Dr. Köll Gábor, az EMT Építéstudományi Szakosztályának elnöke
A konferencia célja:
Az épít mérnökök és építészek tudományos eredményeinek bemutatása, a résztvev k kölcsönös tájékoztatása az épít ipar helyzetér l és az új évezred lehet ségeir l.
A konferencia programja
csütörtök, május 31.
délután megérkezés,
közös vacsora, baráti borozgatás
péntek, június 1.
egész napos szakmai kirándulás meglepetésekkel
Csíksomlyó környékén
szombat, június 2.
tudományos konferencia, szekcióel adások,
cégbemutatók, szakmai kiállítás,
este állófogadás
vasárnap, június 3.
hazautazás

Tervezett szekciók a jelentkezések függvényében
acélszerkezetek
építészet
épít anyagok
épületgépészet
lakásépítés
útépítés
vasbetonszerkezetek
vasútépítés
A XI. Nemzetközi Építéstudományi Konferencia szombat délel tti plenáris el adásait hazai és külföldi meghívott szakemberek
tartják. A konferencia hivatalos nyelve magyar.
El adók, résztvev k jelentkezését várjuk: 2007. május 1-ig!
A részvételi költségek (szállás, étkezés) részleges támogatását a
belföldi EMT tagok megpályázhatják a Pro Technica Alapítványnál.
Pályázati %rlap, jelentkezési lap és b vebb információk az EMT kolozsvári titkárságán igényelhet k.
Kapcsolattartó személy: Matekovits Hajnalka (hajni@emt.ro)

Az Erdélyi Magyar M%szaki Tudományos Társaság Földmér
Szakosztálya hetedik alkalommal szervez tudományos ülésszakot
Földmér Találkozó elnevezéssel.
A konferencia id pontja, helyszíne:
2007. május 10-13., Marosvásárhely
A konferencia tudományos szervez bizottsága
• Ferencz József, az EMT Földmér Szakosztályának elnöke
• Bartos Ferenc, az MFTTT f titkára, Budapest
• Joó István, a Geodézia és Kartográfia folyóirat
f szerkeszt je, Budapest
• Mihály Szabolcs, Földmérési és Távérzékelési Intézet
(FÖMI) f igazgatója, Budapest
• Márton Gyárfás, Geotop Kft., Székelyudvarhely
• Márton Edith, Hargita Megyei Kataszteri Hivatal,
Csíkszereda
A konferencia célja
Kapcsolatteremtés a bel- és külföldi szakemberek és intézmények
között, a hazai szakemberek ismereteinek, tájékozottságának b vítése a
jelen és jöv beli szakmai megoldásokba való gyors és hatékony bekapcsolódása, a változó szakmai követelmények nyomon követése.
A konferencia témája:
FELKÉSZÜLTÜNK EURÓPAI FELADATAINK MEGOLDÁSÁRA
1. Az Európai Unió (EU) földmérési normarendszere
• Egységes vonatkoztatási rendszer megvalósítása és alkalmazása
• Ingatlannyilvántartás alkalmazott megoldásainak alapelvei
• Térinformációs rendszerek változatai és azok létrehozásának
alapelvei
• M%szaki megvalósítások tervezési és kivitelezési támogatásának alapelvei
2. Új helyzetben a romániai földmérés az európai csatlakozás után
• Az új ingatlannyilvántartási rendszer
• A mez gazdasági parcellaazonosító rendszer
3. Az elvégzett munkáink bizonyítják felkészülésünket
• Az elvégzett munkák bemutatása
• Szakmai továbbképzésünk f bb irányai
A konferencia tervezett programja
csütörtök, május 10. – du. érkezés, regisztráció, elszállásolás
péntek, május 11. – egész napos kirándulás
szombat, május 12. – el adások
– szakmai megbeszélések
– este kulturális program, állófogadás
vasárnap, május 13. – elutazás
El adók, résztvev k jelentkezését várjuk: 2007. április 10-ig!
A konferencia részvételi költségeinek (szállás, étkezés) részleges
támogatását a belföldi EMT tagok megpályázhatják a Pro Technica
Alapítványnál. Pályázati %rlap, jelentkezési lap és b vebb információk
az EMT kolozsvári titkárságán igényelhet k 0264-590825, 594042 telefonszámokon, az emt@emt.ro e-mail címen és a www.emt.ro honlapon.
Kapcsolattartó személy: Szabó Zsófia (zsofi@emt.ro).
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(folytatás az els oldalról)

Rendezvényei

XVI. EMT NAPOK – 2007
Sepsiszentgyörgy

Phd hallgatók VI. nemzetközi konferenciája

2007. május 17-19.

Miskolci Egyetem
2007. augusztus 12-18.

A Miskolci Egyetem 1997. óta kétévenként rendezi meg a PhD
Hallgatók Nemzetközi Konferenciáját. Az eddigi konferenciákon alkalmanként 15-18 országból mintegy 350-400 f fiatal oktató, kutató és PhD hallgató tartott el adást, illetve vett részt.
A konferencia célja: lehet séget biztosítani a PhD hallgatóknak,
fiatal oktatóknak és kutatóknak tudományos eredményeik bemutatására, megvitatására és új kapcsolatok építésére.
A konferencia nyelve angol.
Tervezett szekciók: agrár, bölcsész, közgazdász, m%szaki, orvosi, természettudományi, jogász
Jelentkezési határid : 2007. április 30.
A konferenciával kapcsolatban részletes információ a:
http://www.uni-miskolc.hu/~phdkonf oldalon található.

VI. Regionális Környezetvédelmi Diákkonferencia
A Kolozs megyei Tanfelügyel ség és a Kolozsvári Református
Kollégium közös szervezésében negyedik alkalommal kerül sor a
Regionális Környezetvédelmi Diákkonferenciára 2007. április 21én, Kolozsváron, melyre középiskolás diákok jelentkezését várják a
szervez k.
A konferencia tematikái: 1. Hulladékgazdálkodás, 2. Védett területeink. A pályamunkák a fenti két tematika egyikét kell kifejtsék
bármilyen eszköz, módszer használatával.
Jelentkezési határid : 2007. március 16.
További információk: honlap: www.konferencia.iweb.hu, és
www.kollegium.ro, e-mail: djszabolcs99@yahoo.com, postacím:
Kolozsvári Református Kollégium, Demeter József-Szabolcs, Str.
M. Kogalniceanu 16., Cluj, 400084, tel: 0745-582124 (18 óra után
és hétvégén), fax: 0264-430653 (hétköznap délel tt).

Megjelent a M(szaki Szemle 37. száma

Historia Scientiarum IV.
tudománytörténeti különkiadás
Oláh-Gál Róbert
Gyászbeszéd Kiss Elemér temetésén
Berényi Zsuzsanna Ágnes
A szabadk m%ves Farkas Gyula
Balázs Márton, Szenkovits Ferenc
Az erdélyi magyar matematikusok, csillagászok és informatikusok tudományos munkássága az 1945–1990 id szakban
Kása Zoltán
Vályi Gyula temetése

Exp.
EMT
RO – 400750 Cluj
CP. 1–140

• Tápanyag – adalékanyag interakció és élettani következményük
• Az emberi étkezés organikus megközelítésben
• A fogyasztói jogok és lehet ségek
• Egészségünket veszélyeztet csapdák elkerülése
3) Szombaton, május 19-én 15,30 – 16,30 között üzemlátogatás egy korszer%en felszerelt
sepsiszentgyörgyi húsfeldolgozó vállalatnál.
4) Szombaton, május 19-én 18,30 – 22,30 óra között baráti
fogadás a sepsiszentgyörgyi Sugás Étteremben.
Résztvev k, kiállítók, el adók jelentkezését várjuk 2007. április 5-ig. B vebb felvilágosításért forduljanak az EMT sepsiszentgyörgyi fiókszervezetéhez: Kós Károly u. 5/a, tel./fax: +40267-352675, e-mail: emtsg@planet.ro. Kapcsolattartó személy:
Szakács Dalma, tel.: +40-741-204393.

EMT tagsági díj 2007
Az EMT elnökségének határozata értelmében 2007. évre
a tagsági díj aktív személyeknek 20 lej, nyugdíjasoknak, diákoknak 10 lej. Jogi személyek tagsági díja min. 100 lej. Felkérjük szervezetünk tagságát, hogy szíveskedjenek a tagdíjat a
folyó évre kifizetni. Köszönjük.
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