
 

 

Felhívás a 2018. évi Állatorvos-tudományi Akadémiai Beszámolókra 

 

Tisztelt Kolleganők és Kollégák! 

 
Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága, az Állatorvostudományi Doktori Iskolával együtt, a ha-

gyományos akadémiai beszámoló üléseket 
 

2018. január 22 és 25 között tartja az 

Állatorvostudományi Egyetemen 

 

Az MTA Állatorvos-tudományi Bizottsága (Bizottság) és az Állatorvostudományi Doktori Iskola (ÁODI) 
megállapodása értelmében az akadémiai beszámolók egyúttal a PhD hallgatók szakmai fórumát is je-
lentik. A beszámolók közös megtartása lehetővé teszi, hogy a PhD hallgatók szakmai közönség előtt 
mutassák be eredményeiket. Mivel az akadémiai beszámolókon nemcsak befejezett munkákkal lehet 
részt venni, hanem részeredményekkel és metodikai fejlesztésekkel is, ez lehetővé teszi, hogy egy hall-
gató az évek során többször is szerepeljen, és így a konferencia-környezetben való munkában jártas-
ságot szerezzen. Az ÁODI Tanácsa felhívja a témavezetők és PhD hallgatók figyelmét a minél szélesebb 
körű részvételre. Kérjük, hogy a szervezeti egységében, illetve a felügyelete alatt dolgozómunkatársait 
– és külön is a PhD hallgatókat – tájékoztassa az akadémiai beszámoló lehetőségéről, egyúttal fel is 
kérve őket az azon való részvételre.  

Ha a PhD hallgató előadást is tart, a szekcióüléseken való részvételt az ÁODI a képzés egyik formájának 
tekinti, és azt előadásonként 0,5 kreditponttal honorálja. 

Az előadások időtartama 10 perc, melyet legfeljebb 5 perc vita követ. Kérjük, hogy az előadásokra je-
lentkezők a mellékelt formai ajánlás figyelembevételével készítsék el az előadni kívántak írásbeli ösz-
szefoglalóját, maximum egy oldal terjedelemben, és azokat (e-mail csatolt file-ként) a Bizottság titká-
rának, Magyar Tibornak, legkésőbb 2017. december 15-ig küldjék meg a Bizottság e célra elkülönített 
e-mail címére (akademiai.beszamolok@agrar.mta.hu), a javasolt szekció megjelölésével. 

Jelezzük, hogy a határidő után érkező anyagokat nem lesz módunk figyelembe venni! 

Arra is felhívjuk a figyelmet, hogy az Állatorvostudományi Egyetem által biztosított pénzügyi keretből 
támogatást nyújtó Normatív Kutatásfinanszírozási Bizottság (NKB), amely elsősorban a PhD hallgatók 
részvételével folyó kutatásokat támogatja, elszámoló jelentésként az Akadémiai Beszámolón bejelen-
tett előadás összefoglalóját elfogadja. Ezért az NKB által támogatott kutatásokról beadott előadások 
összefoglalójában a támogatás tényét jelezni kell (a Köszönetnyilvánítás bekezdésben), és az összefog-
lalót a fenti címre történő megküldéssel egyidejűleg, tájékoztatásul az ÁODI irodájának 
(phD@univet.hu) is meg kell küldeni. 

Az összefoglalóknak, a tudományos közleményeknél szokásos módon, a munka céljának megjelölését, 
a módszereket és az eredményeket kell röviden tartalmazniuk. 

A szekciók tervezett beosztását a melléklet tartalmazza, melyek a beérkezett előadások szakterületé-
nek és számának ismeretében változhatnak. 
 
Budapest, 2017. november 14.  
 
 
 
Gálfi Péter  Sótonyi Péter  Vörös Károly  Magyar Tibor 
MTA ÁTB elnöke Rektor, TDK elnök ÁODI vezetője  MTA ÁTB titkára 
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Melléklet: 
 
Formai útmutatás az akadémiai beszámolók elkészítéséhez: 
 
Helyesírás: a Magyar Állatorvosok Lapjában szokásos (latinos) módon. 
 
Szerkesztés: Microsoft Word, Times New Roman betűtípus, 12-es betűméret, sorkizárásos forma (jobb 
oldalon is egyenes tükör), szimpla sorköz. A bekezdések első sorát is teljes hosszában írjuk, de az egyes 
bekezdések között egy sort hagyjunk ki. A margó mindkét oldalon, valamint fenn is lenn is 2,5 cm le-
gyen. Kiemeléseket (bold stb.) ne alkalmazzanak. 
 
Az A/4-es lap felső balsarkába írjuk a beszámoló intézet(ek), tanszék(ek), vállalat(ok) rövidített nevét 
(céglogót ne használjunk) és felső kisszámokkal jelöljük a beszámolóban szereplő szerzőket és munka-
helyüket, ha a szerzők több intézetből valók. A fejlécben (az intézmény neve után) tüntessük fel az a 
csillaggal megjelölt első (előadó) szerző e-mail címét. 
 
A lap felső jobb sarkába kerüljön annak a szekciónak a neve, amelyikbe az összefoglalót a szerzők ajánl-
ják (ezen szükség esetén a szekcióelnökök változtathatnak).  
 
A lap elejére írjuk a beszámoló (lehetőleg rövid) címét NAGYBETŰKKEL, alája a szerzők nevét (a nem-
zetközi gyakorlatnak megfelelően „dr.” és tudományos fokozat nélkül). A nevek után felső kisszám je-
lezze, hogy melyik munkahelyen dolgozik. 
 
A szöveg, amelyben esetleg egy rövid táblázat is szerepelhet, semmiképpen ne legyen hosszabb egy 
oldalnál, és lehetőleg minél több információt nyújtson az olvasónak.  
 
Az egységes forma kedvéért az alábbiakban megadunk egy fiktív szövegbeosztási mintát: 
 

 

Állatorvostudományi Egyetem, Járványtani Tanszék1   Bakteriológia 

(*Előadó e-mail címe) 

MTA ATK Állatorvos-tudományi Intézet2 

NÉBIH Állategészségügyi Diagnosztikai Igazgatóság3 

 

 

A HAZAI EBEK ERLICHIA CANIS FERTŐZÖTTSÉGE 

 

Kovács László1*, Tóth János2, Nagy László3 

 

(Bevezetés) 

 

(A munka célja) 

 

(Módszerek) 

 

(Eredmények) 

 

(Következtetések) 

 

Köszönetnyilvánítás (röviden, beleértve az esetleges NKB finanszírozást is) 

 



MTA Állatorvos-tudományi Bizottság és Állatorvostudományi Doktori Iskola akadémiai beszámolói-

nak tervezett szekciói 

(A végleges beosztást a beérkezett beszámolók témájának és számának ismeretében alakítjuk 

ki) 
 

 
 

A szekció 
megnevezése 

A szekcióülés 
ideje 

A szekcióülés  
helye 

Élettan és biokémia  
Kórtan 
Gyógyszertan és toxikológia  
Morfológia 
 

I. 22. hétfő 
 

 

Élelmiszerhigiénia 
Állategészségügyi Igazgatás 
 

I. 22. hétfő,  
 

 

Állathigiénia  
Állattenyésztés  
Genetika  
Takarmányozástan  
 

I. 22. hétfő 
 
 

 

Virológia 
Immunológia 
Bakteriológia 
 

I. 23. kedd,  
 
 

 

Parazitológia 
Állattan 
Halkórtan 
 

I. 24. szerda 
 

 

Klinikumok  I. 25. csütörtök 
 

 

 


