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Cél: 

A VII. Magyar Radon Fórum célja, hogy a hazai radon 
mérésekkel foglalkozó szakemberek, 
munkacsoportok részére előadói fórumot biztosítson, 
és lehetőséget nyújtson egymás munkájának 
megismerésére, sikeres szakmai együttműködések 
kialakítására. Ugyanakkor fontosnak tartjuk az új 
nemzetközi tapasztalatok, eredmények 
megismerését is. Ezért ezen a napon egy szatellit 
konferenciát is szervezünk, ahol nemzetközi 
szakemberek ismertetik az eredményeiket. Az egyes 
hazai kutató műhelyek, csoportok számára is 
lehetőséget kívánunk biztosítani egy-egy angol nyelvű 
előadásra. 

Témakörök: 

− Radontól származó sugárterhelés várható 
biológiai hatásai 

− Radon a lakásokban, munkahelyeken, 

− Talajgáz radon-koncentráció 

− Radon emanáció, exhaláció 

− Radon-koncentráció a vizekben 

− Radon és leánytermékek 

− Radon-mentesítési eljárások 

Konferencia szerkezete: 

A konferencia fő részét a kiválasztott szóbeli 
előadások adják, melyek időtartama a szekciótól 
függően 15-20 perc. A kiválasztott poszterek 
bemutatására is lehetőség nyílik egy 3-5 perces 
szóbeli beszámoló keretein belül. Minden kiválasztott 
posztert kiállítunk. 

Konferencia nyelve: angol és magyar 

Kiadvány: Az anyagot a konferenciát követően 
nyomtatott formában is megjelentetjük. 

A konferencia helye:  
Pannon Egyetem, „B” épület, Konferencia központ 
Veszprém, Egyetem u. 10. 

Ideje: 2013. 05. 16-17. (csütörtök-péntek) 

Ebédet, a szünetekben kávét/teát biztosítunk a 
résztvevők számára. 

Szervező bizottság tagjai:  
Elnök: 

Dr. Somlai János (somlai@almos.vein.hu) 

Titkárság: 
Dr. Kovács Tibor (kt@almos.vein.hu) 

Kardos Richárd (kardosr@almos.vein.hu) 
Fábián Ferenc (fabianf@almos.vein.hu) 

Burghele Bety-Denissa (burghele.bety@ubbcluj.ro) 
Bátor Gergő (batorgeri@gmail.com) 

Levelezési címünk: 8201, Veszprém, Pf.: 158. 

Tel/Fax.: 06/88-624178 
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Veszprém 

Veszprém városa látnivalók sorával várja a turistákat. 
A korabeli házak, templomok, múzeumok, a 
Tűztorony, a várnegyed, és a veszprémi vár patinás 
épületeiben gyönyörködhetnek az idelátogatók. 
Veszprém nevezetességei közé tartozik még a viadukt 
és az európai hírű állatkert, a Kittenberg Kálmán 
Növény - és Vadaspark.  

Veszprém a megye oktatási, közigazgatási, 
művelődési és kulturális központja. Itt működött az a 
káptalani főiskola, ahol a XIII. században a hét szabad 
művészet mellett jogot is tanítottak. A BME 
Nehézvegyipari Karának telephelyéül 1949-ben 
Veszprémet választották. 1951 őszén Veszprémi 
Vegyipari Egyetem (VVE) néven önálló egyetemmé 
vált. 2006. március elsejétől a Pannon Egyetem nevet 
vette fel. 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 
 

Támogatók 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

„Ipar A Veszprémi Mérnökképzésért” 
Alapítvány 

 


