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Első körlevél 

 

a Magyar Ökotoxikológiai Társaság 

 

2021. november 26-án (pénteken), 10:00-15:00 órakor 

a Balatoni Limnológiai Intézet szerverén 

rendezi meg a 2021-os tudományos konferenciáját online formában (max. 100 fő – technikai 

igény: minimum 10 mbit/s-os internetkapcsolat) 

 

A XI. Ökotoxikológiai Konferencia 

és az azt követő 

Magyar Ökotoxikológiai Társaság XXIV. Közgyűlése 

látogatása ingyenes, de regisztrációhoz kötött (részleteit majd a november 12-ei második 

körlevelünk tartalmazza) 

 

 Az Ökotoxikológiai Konferenciák a Magyar Tudomány Ünnepe hazai tudománynapi 

rendezvények sorában bonyolítjuk le. A Magyar Ökotoxikológiai Társaság XI. 

Ökotoxikológiai Konferenciájának társszervezői a Balatoni Limnológiai Intézet (program 

házigazda: Pirger Zsolt) és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem, továbbá a Debreceni 

Egyetem ökotoxikológiával foglalkozó részei. 10 előadást és 15 posztert tudunk 

programunkba felvenni. 

Határidők: 

- Előadók jelentkezése: 2021. szeptember 17-ei határidőig fogadunk el szerzőket, 

munkahelyeket és pontos címet tartalmazó jelentkezést. Kérjük az előadás vagy elektronikus 

poszter forma megjelölését. Kollégák közötti szervezést örömmel veszünk. 

- Előadók összefoglalóinak megküldése: 2021. október 8-ai határidőig. A szerzőknek 4100 

bruttó (space beleszámít) karakterben Times New Roman betűtípussal kell összefoglalni a 

mondanivalót. Ez általában egyes sortávval egy A/4-es oldalon elfér. Az összefoglaló részei: 

cím, szerzők, munkahelyek, törzsszöveg, kulcsszavak (szerzői nevek és max. 5 szó), 

köszönetnyilvánítás (a legrövidebb forma; csak pénzügyi támogatásért lehet) és hivatkozások 

(a legrövidebb forma). Az összefoglalók formájához a szerző kérem válassza az 

Ökotoxikológia szaklap valamely már megjelent cikkét 

http://www.ecotox.hu/journal/journal/nr/0202/2.2szamF.pdf. Kérjük, ne használjon bold (csak 

a címben) és kurzív (latin és idegen helyesírású nevek) betűtípus alkalmazásán túl semmilyen 

formázást. A formázás a szerkesztők dolga. Hatóanyagok neveit ISO helyesírással és 

kurziválva és nem fonetizált formában kérjük. Valamennyi írás szigorú lektorálásra kerül, 

vagyis a vele való javítási munkát tervezni kell. A formai dolgokban a szerkesztőség dönt, a 

tartalmiban a levelező szerző, a javítások alapos megfontolása után. Együttműködést kérünk! 

- Az összefoglalók szerkesztése: 2021. október 29-ig a végleges programot a 

programszervező bizottság (Darvas Béla, Pirger Zsolt, Simon Edina és Székács András) az 

összefoglalók tartalma alapján dönti el. 

- A szerzői összefoglaló javítások: 2021. október 29 és november 5 között a szerzők javításai. 

Ezeket a megküldött, az Ökotoxikológia szaklapban való megjelenésre előkészítve küldjük. A 

szerzőknek ezen a héten a küldött docx file-ban kell a javításaikat postafordultával a 

bekapcsolt kézirat-javítási funkció használatával megküldeniük. 

http://www.ecotox.hu/journal/journal/nr/0202/2.2szamF.pdf
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- A lap szerkesztése: 2021. november 5 és november 19 között történik és a szerzők a 

megjelenés előtt még egyszer látják a lapszám kefelenyomatát. Itt már csak betűhibák 

javítására van lehetőség. 

- Az Ökotoxikológia 2021-es második számának megjelenése: 2021. november 22 és 

november 24 között. 

* 

 A konferenciával kapcsolatos összes anyag levelezési címe mott@bdarvas.hu. Az 

előadások és poszterek (pdf kiterjesztésű elektronikus) kezelése között nincs különbség. Teljes 

tudományos cikk formájában az Ökotoxikológia lap a 2022-es első számban biztosít 

megjelenést. A szerzőknek azonban ehhez teljesíteniük kell az Ökotoxikológia lap formai 

követelmény-rendszerét (lásd http://www.ecotox.hu/journal/journal/nr/0301/3.1szamF.pdf 51. 

oldal). Személyes kérdéssel Darvas Béla főszerkesztőhöz kell fordulni a bdarvas@bdarvas.hu 

címen. 

 A társaság vezető (Csenki-Bakos Zsolt Imre, Darvas Béla és Simon Gergely) 2020. 

október 8-ig szívesen fogadnak el jó minőségű saját képet a konferencia-kiadványhoz, amely 

valamilyen módon a környezetanalitika és az ökotoxikológia témáit kifejezi. Bárki pályázhat 

képpel, nemcsak a szerzők. Az elektronikus kép jpg kiterjesztésben legalább 120x80-90 cm-es 

méretben 300 dpi legyen. A képeknek címet kell adni és benyújtója csak a kép szerzője lehet. 

A képek felhasználása a kiadványban történik, vagyis szerzői névvel elektronikusan 

elérhetővé válnak. A felhasználásról a programszervező bizottság dönt. A képekért nem jár 

külön fizetség, mint a konferencia szervezés egyetlen fázisáért sem. Ennek következménye, 

hogy nem kérünk regisztrációs díjat. 

 Az e-poszterek mérete: 90 x 120 cm, ami Power Point-ban javaslunk elkészíteni, majd 

arról pdf mentést készíteni. Előadás-túljelentkezés esetén poszterszekcióba minősíthetünk át. 

Az összefoglalók informatív elkészítése nagyon fontos. Formális, csekély szakmai tartalmú és 

reklámszerű összefoglalót nem tudunk befogadni. 

 Poszterszerzőktől az e-poszter pdf (például 

http://ecotox.hu/ecotox2/download/konf/2019/eposter/MOTT19_DBetal_eP.pdf), az 

előadóktól a vetített anyag pdf (például 

http://www.ecotox.hu/ecotox2/download/konf/2020/lecture/MOTT20_Csenki.pdf) változatát 

2020. november 13-ig, kérjük beküldeni a mott@bdarvas.hu címre. Ez szükséges az 

elektronikus előadáshoz, hiszen azon a dia látható és kép a képben rendszerben az előadó is. 

A regisztrált nézők az előadásokhoz kérdéseket tehetnek fel a chat ablakban, amiből a szekció 

elnöke válogat kérdéseket. November közepén az előadók (max. 10), elnökök (2) 

részvételével főpróbát tartunk. A főpróba vezetője: Pirger Zsolt. 

 A körleveleink szabadon terjeszthetők. A megadott határidők szigorúak, vagyis nem 

áll módunkban egyedi kivételeket tenni. A nézők regisztrációjához szükséges teendőket a 

második körlevelünk tartalmazza (megjelenése 2021. november 13-ra várható, ehhez külön 

e-mail címet adunk majd), míg a programot a harmadik (megjelenése 2021. november 19-re 

várható) körlevelünk tartalmazza. 

 Valamennyi körlevelünk a Magyar Ökotoxikológiai Társaság FB-lapján 

(https://www.facebook.com/okotox) jelenik meg először. A szerzők ott ellenőrizhetik az 

adataik helyességét. Kérjük, csatlakozzon az FB-közösségünkhöz, amely tágabb értelemben 

is szakmai híreket tartalmaz. 

 

 Budapest, 2021. augusztus 31. 

 

Üdvözlettel    a Magyar Ökotoxikológiai Társaság elnöksége 
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