MAGYAR TALAJTANI TÁRSASÁG
TALAJSZENNYEZETTSÉGI SZAKOSZTÁLY

Tisztelt Doktori Iskola Vezetők,
Tisztelt PhD hallgatók,
Tisztelt Kollégák!

A Magyar Talajtani Társaság Talajszennyezettségi Szakosztálya és
a Doktoranduszok Országos Szövetsége
közös szervezésében megrendezésre kerül a

PhD Hallgatók 4. Környezettudományi Konferenciája
A konferenciára olyan PhD hallgatók előadásait és posztereit várjuk,
akiknek kutatási témája a talajtan környezetvédelmi és környezettudományi
vonatkozásaival kapcsolatos.
A konferencián elhangzó előadásokat a Tudományos Bizottság értékeli, és
az első három helyezett oklevélben részesül.
A konferencia előadói igazolást kapnak előadásuk megtartásáról, továbbá
a konferencia előadásait tartalmazó internetes kiadvány felkerül az ÁNTSZ
honlapjára.
A Konferencia támogatói:
Nemzeti Népegészségügyi Központ
A Konferencia helyszíne:
Online felület
A Konferencia időpontja: 2021. október 8. (péntek) 10:00 h
Részvételi díj: A konferencián a részvétel ingyenes, minden érdeklődő PhD
hallgatót és kollégát szeretettel várunk. (Lásd mellékelt jelentkezési lap)
A konferencia szervezőbizottságának tagjai:
- Dr. Barna Szilvia, Nemzeti Népegészségügyi Központ
- Hofer Ádám, Nemzeti Népegészségügyi Központ

Fontos határidők:
- Jelentkezési határidő: 2021. augusztus 31.
A Jelentkezési lapok, valamint az előadások címének és összefoglalójának a
megadott formátum szerinti beküldése
- 2021. szeptember 20:
2. körlevél, amely tartalmazza az elfogadott előadások listáját, és a konferencia
részletes programját.
Az összefoglaló formátuma:
Az összefoglalókat, kérjük az alábbi formátumban elkészíteni:
Maximum 10 sor terjedelem, a lap méretei: A4-es formátum, margók: felső 5 cm, alsó 5,5
cm, bal 4 cm, jobb 4,5 cm; másfeles sortávolság, (Szöveg 12 Times New Roman).
Legfelül középen cím (12 Times New Roman, vastag betűtípus), alatta a szerzők (11 Times
New Roman, dőlt betűtípus) és a szerzők munkahelye. (11 Times New Roman (normál)
betűtípus).
Az alábbiak szerint:
Cím
Szerzők (Első szerzőként mindig az előadó PhD hallgató neve szerepeljen!)
Szerzők munkahelye
Maximum 10 soros szöveg, 12 Times New Roman betűtípussal, sorkizártan.

Az összefoglalókat kérjük a megadott határidőig juttassák el Dr. Barna
Szilvia e-mail címére: barna.szilvia@nnk.gov.hu
A konferenciával kapcsolatosan további felvilágosítást nyújt:
Dr. Barna Szilvia, E-mail: barna.szilvia@nnk.gov.hu; Tel.: 06-1-476-1100/2331. m
Hofer Ádám, E-mail: hofer.adam@nnk.gov.hu; Tel.: 06-1-476-1100/1205. m

Várjuk jelentkezésüket!
Szívélyes üdvözlettel Dr. Szabó Péter szakosztály elnök úr nevében is:
Dr. Barna Szilvia
szakosztály titkár
MTT Talajszennyezettségi Szakosztály

