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1. FELHÍVÁS PUBLIKÁLÁSI LEHETŐSÉGRE 

Nyíregyházi Egyetem, Műszaki és Agrártudományi Intézet 

4400 Nyíregyháza, Kótaji út 9-11. 



A Nyíregyházi Egyetem Műszaki és Agrártudományi Intézete tisztelettel meghívja Önt a 2021. 

év első felében harmadik alkalommal megjelenő „Őshonos- és Tájfajták – Ökotermékek – 

Egészséges táplálkozás – Vidékfejlesztés” című konferenciakiadványban való publikálásra, 

melynek témája „Minőségi élelmiszerek – Egészséges környezet – Fenntartható vidéki 

gazdálkodás: Az agrártudományok és vidékfejlesztés kihívásai a XXI. században”. 

A COVID járvány sajnos nem tette lehetővé a konferencia 2020-as jelenléti részvétellel történő 

megrendezését, azonban a Szervezők nem szeretnék az ÖTÖEV Konferenciák hagyományőrző 

sorát megszakítani, ha más formában nem is, az utolsó konferencia óta eltelt két év tudományos 

eredményeit egy „Konferenciakötetben” szeretnék összefoglalni, azt a konferencia jellemző 

témái iránt érdeklődők számára elérhetővé tenni. Így lehetővé válna, hogy az ÖTÖEV Kiadvány 

2016 és 2018 után harmadik alkalommal jelenjen meg az idei évben, 2021-ben.   

A kiadvány célja:  

A minőségi élelmiszerek előállítása az agrártudományok legfontosabb perspektivikus feladata 

a XXI. században a fenntartható vidéki életmódot és gazdálkodást lehetővé tevő és egészséges 

vidéki környezetet biztosító környezetvédelemmel és vidékfejlesztéssel karöltve. 

A minőségi élelmiszerek előállításának fontos tényezői a magas értékű genetikai 

alapanyagot biztosító őshonos- és tájfajták, az ökológiai gazdálkodás folyamatosan fejlődő 

agrotechnikája, az élelmiszerek magas beltartalmi értékét és terápiás hatását biztosító 

tradicionális és innovatív élelmiszer-feldolgozási technológiák, valamint az egészséges 

élelmiszereknek a fogyasztóhoz való eljutását biztosító gazdálkodási modellek és marketing 

koncepciók. 

Társadalmi és gazdasági fejlődésünk megkerülhetetlen elemei továbbá a fenntartható 

vidéki életmód és gazdálkodás kérdései, valamint a hazai és európai szakpolitika meghatározó 

törekvései és gyakorlati lépései. Ezen területek legújabb kutatási eredményeit kívánja 

bemutatni a konferencia kiadványa. 

 

TERVEZETT TÉMAKÖRÖK: 

1. Tájfajták, őshonos magyar állatfajták      

  - genetikai „aranytartalék” a minőségi élelmiszer-előállításban 

2. Ökológiai gazdálkodás        

  - minőségi élelmiszer-alapanyagot biztosító agrotechnológiák 

3. Élelmiszer-feldolgozás        

  - tradíció és innováció a minőségi termék-előállításban 

4. Élelmiszer-gazdaság és agrárpolitika      

  - gazdaság és szabályozás a minőségi élelmiszerekért 

5. Egészséges táplálkozás        

  - funkcionális és terápiás élelmiszerek 

6. Vidékfejlesztés         

  - kapcsolódó területek a falusi turizmustól a megújuló energiáig 



A konferencia Szervező Bizottsága: 

A Szervező Bizottság elnöke: 

• Dr. Tóth Csilla 

A Szervező Bizottság tagjai: 

• Dr. Kovács Zoltán 

• Irinyiné Dr. Oláh Katalin 

• Krajnyik Károly 

• Lajtos István 

• Dr. Szabó Béla 

 

A konferencia Tudományos Tanácsának elnöke: 

• Prof. Dr. habil. Simon László  

 

A konferencia titkára: 

• Pelachné Erdősi Marianna  

  



Publikálás díja és költsége: 

A publikálási díj, mely magába foglalja a nyomtatott konferenciakötetet: 5.000 Ft.  

A publikálási díj befizetésével két, tudományos közlemény formátumú publikáció nyomtatott, 

lektorált, ISBN számmal ellátott konferenciakötetben történő megjelentetésére nyílik 

lehetőség. A publikációskötet elektronikus anyaga permanens kihelyezésre kerül a Nyíregyházi 

Egyetem honlapján, így hosszú távon és széles körben is elérhető lesz. 

 

A tudományos közleményeket a Tudományos Bizottság lektoráltatja.  

 

A publikációk nyelve a magyar mellett az angol. 

 

A publikálásra történő regisztráció határideje: 2021. május 14.  

 

Publikációs díj befizetése: 

A publikációs díj befizetésének határideje: 2021. május 14. 

A résztvevőket kérjük, hogy a publikációs díjat az alábbi számlára utalják: 

Számlavezető pénzintézet: OTP Bank (4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 1.) 

Számlatulajdonos neve: NYÍR-INNO-SPIN Kutatási, Fejlesztési és Innovációs 

Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság 

 Számlatulajdonos székhelye, címe: H-4400 NYÍREGYHÁZA, Sóstói u. 31/b. 

 Bankszámlaszám: 11744003-29912333 

Átutaláskor a megjegyzés rovatba kérjük feltűntetni a Konferencia rövidített nevét: 

ÖTÖEVkötet+AZ ÖN NEVÉT. 

A dolgozatok leadási határideje: 2021. május 21. 

 

A dolgozatok megjelentetése csak a publikációs díj időben történő befizetése esetén 

történik meg! 

 

A regisztrációs adatlapot és dolgozatokat a következő e-mail címre várjuk:   

erdosi.marianna@nye.hu 

 

 

A lektorált, ISBN számmal ellátott konferenciakötet tervezett megjelenése: 2021. július 

 

mailto:erdosi.marianna@nye.hu


A publikációk formai követelményei 

Publikáció: maximum 8 oldalas (összefoglalóval, táblázattal, ábrával együtt) anyagokat várunk, 

a mellékelt, részletes formai követelményeket tartalmazó minta/sablon alapján elkészítve. Az 

elkészült tudományos közleményeket, a kért formában kérnénk az erdosi.marianna@nye.hu 

e-mail címre formában elküldeni. Kérjük a Szerzőket, hogy a mellékelt sablonba dolgozva 

készítsék el dolgozatukat!  

 

A regisztrációhoz kérnénk a mellékelt regisztrációs lapot kitölteni! 

 

Szeretettel várjuk minden érdeklődő kedves Kolléga jelentkezését!  

 

 

 

Nyíregyháza, 2020. március 29. 

 

 

 

Üdvözlettel:  

 

Dr. Kovács Zoltán, PhD 

Általános rektorhelyettes, 

Intézetigazgató 

Dr. Tóth Csilla, PhD 

A Konferencia Szervező Bizottságának Elnöke 
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