
LIX. HIDROBIOLÓGUS NAPOK TIHANYBAN 

a Magyar Hidrológiai Társaság Limnológiai Szakosztálya, az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézetével 
és az MTA Veszprémi Területi Bizottságával közösen 

2017. október 4. és 6. között, Tihanyban 

az MTA Ökológiai Kutatóközpont Balatoni Limnológiai Intézetében rendezi meg az  

LIX. Hidrobiológus Napokat 
 

„A hidrobiológia helye a víztudományokban” címmel. 

 

Az LIX. Hidrobiológus Napokon kétfajta előadást lehet megtartani:  

- a hagyományos előadások időtartama változatlanul 20 perc (15 perc előadás + 5 perc vita),  

- az idei évtől lehetőség van rövid előadás megtartására is, 10 perc (7 perc előadás + 3 perc vita) 
hosszal.  

A kiállított poszterek bemutatása   az előadásokhoz hasonlóan   külön szekció keretében történik, ahol 
a rendelkezésre álló idő 5 perc (3 perc előadás + 2 perc vita). Az időkorlátok miatt a prezentáció 
segítségével maximum 3 kivetített dia vehető igénybe. A poszter kicsinyített mása nem használható. 
Az elhelyezhető poszterek javasolt mérete 84x120 cm. 

A 35 év alatti fiatal szerzők prezentációi közül idén is sor kerül a „Legjobb fiatal előadó” és a 
„Legtartalmasabb poszter” kiválasztására és jutalmazására. A résztvevők szavazatai mellett az 
elbírálásnál figyelembe vesszük a téma jelentőségét, az előadás tartalmi és formai minőségét, a 
bemutatott képi prezentáció és az előadásmód stílusát, érthetőségét. 

 
Jelentkezési feltételek, határidők: 

A jelentkezés a Magyar Hidrológiai Társaság honlapján, elektronikus formában tehető meg az 
alábbiak szerint: 

1. Szóbeli vagy poszter előadások bejelentése, formailag szerkesztett kivonataik beküldése 
Határidő: 2017. július 31. (Ezt követően jelentkezéseket előadásokra nem, csak a 
rendezvényen való részvételre fogadunk el.) 

2. Jelentkezés a Hidrobiológus Napokon való részvételre 
Határidő: 2017. szeptember 1. 

3. A regisztráció, a szállás és az étkezés befizetése 
Határidő: 2017. szeptember 29. (Helyszíni befizetésre csak kivételes esetben van lehetőség.) 

A határidő után érkező jelentkezéseket egyik esetben sem áll módunkban befogadni. 
 

Az előadások kivonatainak formai előírásai: 

Papírméret: A4, Betűtípus: Times New Roman, Sortávolság: szimpla 
Terjedelem: legfeljebb 23 sor (cím, szerzők, munkahely, előadásmód és a kivonat szövege) 
 
Cím: 12 pontos, NAGYBETŰS  
Szerzők: a cím alatt egy sort kihagyva, „Vezetéknév és Keresztnév” – betűméret 10 pontos 
Előadásmód: szóbeli vagy poszter előadás – betűméret 10 pontos 
Előadó kora: csak ha „az első szerző 35 év alatti” – betűméret 10 pontos, máskülönben üres 
Munkahely megnevezése, rövid címe: betűméret 10 pontos 
Kivonat szövege: a szerzők munkahelye után egy sort kihagyva – betűméret 12 pontos 



 

A Limnológiai szakosztály vezetősége a bejelentett előadások és poszterek kivonatai alapján dönt 
azok elfogadásáról. Amennyiben a szóbeli előadások száma a rendezvény időkorlátait meghaladja, 
úgy bemutatásukra a poszter szekcióban lesz lehetőség. A változásról a szerzők írásbeli értesítést 
kapnak. A szerzőkkel kapcsolatosan kérjük, hogy a fő témakörben első szerzős előadással, vagy 
poszterrel mindenki csak egyszer szerepeljen, ezen felül legfeljebb egy társszerzős prezentációt 
nyújtson be. 

Az előadások és poszterek kiadásra szánt kéziratait legfeljebb 4 gépelt oldal terjedelemben papíron 
és elektronikus adathordozón (CD), magyar és angol nyelvű kivonattal kérjük a Hidrobiológus Napok 
folyamán leadni. Amennyiben erre nem kerül sor, a kéziratokat az MTA ÖK Balatoni Limnológiai 
Intézete címére (8237 Tihany, Klebelsberg Kunó út 3.) várjuk. A leadási határidő 2017. október 20. A 
határidő után beérkezett kéziratokat nem áll módunkban befogadni! 

A kéziratok elkészítésében a Hidrológiai Közlöny 92. évfolyam 6. szám hátsó borítólapjának belső 
oldalán található „Közlési útmutató” ajánlásait kérjük követni (A Hidrológiai Közlöny korábbi számai, 
valamint a közlési útmutató az alábbi oldalon érhető el: http://apps.arcanum.hu/app/hidrologia/).  

Kérjük, hogy a benyújtott kéziratok az alábbi vázlatpontokat tartalmazzák: cím, szerző(k), 
munkahely(ek), kulcsszavak (legfeljebb 5), kivonat, bevezetés, anyag és módszerek, eredmények, 
eredmények értékelése, köszönetnyilvánítás, irodalom, angol nyelvű összefoglaló (abstract, title, 
authors, keywords). 

A Balatonnal kapcsolatos munkák megjelenítéséhez lehetőséget ad az MTA ÖK Balatoni Limnológiai 
Intézet interdiszciplináris online folyóirata is, az „Ecology of Lake Balaton / A Balaton Ökológiája”. 
Hasonlóan a Hidrológiai Közlönyhöz, a kézirat szakmai lektorálását követően a szerkesztőbizottság 
dönt a publikálásról, a Közlönytől eltérően azonban lényegesen kevesebb formai megkötéssel: nincs 
oldalkorlát, a folyóirat elfogad színes ábrákat, továbbá addendum (táblázatok, térképek, nagy méretű 
ábrák, stb.) publikálására is van lehetőség. 

Az LIX. Hidrobiológus Napok programja és az előadások kivonata az MTA ÖK Balatoni Limnológiai 
Intézet és a Magyar Hidrológiai Társaság honlapján 2017. szeptemberétől lesz elérhető. 

A rendezvényre szállást és étkezést Tihanyban az MTA ÖK Balatoni Limnológiai Intézetében, vagy 
annak közelében biztosítunk. Az étkezés az első nap ebéddel kezdődik, és a 3. napon ebéddel 
fejeződik be. A hagyományos baráti találkozóra az első este kerül sor. 

Az LIX. Hidrobiológus Napok regisztrációs díjai: 
MHT tagoknak 3 napra 8 000,-Ft/fő + ÁFA 
 1 napra 4 000,-Ft/fő + ÁFA 
 Ifjúsági*, 3 napra 1 000,-Ft/fő + ÁFA 
   
nem MHT tagoknak 3 napra 15 000,-Ft/fő + ÁFA 

 1 napra 11 000,-Ft/fő + ÁFA 
 Ifjúsági*, 3 napra 4 500,-Ft/fő + ÁFA 

 

(*Ifjúsági regisztrációs díj csak igazoltan egyetemi és főiskolai hallgatók, illetve doktoranduszok 
részére igényelhető) 

 

a Szervezőbizottság 

http://www.ecobalaton.hu/

