
 
 
 

 
FELHÍVÁS 

 
a Fiatal Biotechnológusok III. Országos Konferenciá ján (FIBOK 2018) 

való részvételre  
 
Az MTA Agrártudományok Osztálya Mezőgazdasági Biotechnológiai Tudományos Bizottság, 
társszervezésben 
o az MTA Biológiai Tudományok Osztálya Mikrobiológiai Osztályközi Tudományos 
Bizottsággal 
o  az MTA Kémiai Tudományok Osztálya Biomérnöki Munkabizottsággal és 
o az Innovatív Mezőgazdasági Biotechnológiáért Egyesülettel 
 
2018. március 28-29-én tudományos konferenciát szer vez Budapesten,  

az ELTE Természettudományi Karán 

A konferencia célja,  hogy fórumot biztosítson a biotechnológiai kutatást végző fiataloknak 
(elsősorban PhD hallgatóknak és ifjú kutatóknak) kutatási eredményeik előadás vagy poszter 
formájában való bemutatására, valamint elősegítse a kapcsolatok, együttműködések kiépítését, 
fejlesztését.  

A konferencia keretén belül lehet őséget biztosítunk a biotechnológia bármely 
tudományterületén (állati, növényi, mikrobiális, élelmiszer- és gyóg yszer-biotechnológia, 
bioinformatika stb.) dolgozó kutatók bemutatkozására.  

 

A konferencia helyszíne: 

ELTE Lágymányosi Campus, Déli tömb (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/C) 

 
Előzetes program: 
 
2018. március 28. (szerda)    
 
9.00-10.00  Regisztráció 
10.00-10.15  Megnyitó  
10.15-10.45 Plenáris előadás 
10.45-11.45  Előadások 
11.45-12.15  Kávészünet 
12.15-13:30  Előadások 
13.30-14.30  Ebéd 
14.30-16.30 Előadások 
16.30-17.00  Kávészünet 
17.00-17.30  Plenáris előadás 
17.30-18.30  Poszter-bemutatások  
  (3 perc – 3 dia) 
18.30-19.30  Poszter-szekció 
19.30-  Fogadás 
 

2018. március 29. (csütörtök) 
 
8.30-9.00  Plenáris előadás 
9.00-11.00  Előadások 
11.00-11.30  Kávészünet 
11.30-12.30  Előadások 
12.30-13.00  Plenáris előadás 
13.00-13.30  Díjkiosztás 
13.30-14.30  Ebéd 
 

 

 

 

 

 

Magyar Tudományos Akadémia  

Agrártudományok Osztálya Mezőgazdasági Biotechnológiai Tudományos Bizottság 

Biológiai Tudományok Osztálya, Mikrobiológiai Osztályközi Tudományos Bizottság 

Kémiai Tudományok Osztálya Biomérnöki Munkabizottsága 

 



 

A konferencia nyelve  magyar, de angol nyelvű előadás vagy poszter bemutatására is lehetőség 
van.  

Az összefoglalókat  angol nyelven kérjük benyújtani a csatolt file szerint, ill. a 
http://fibok2018.elte.hu honlapról letölthető formai követelményeknek megfelelően, nyelvi 
szempontból is magas minőségben. Az angol nyelvű összefoglalókat ISBN-számmal rendelkező 
konferencia-kiadványban jelentetjük meg. 

A legjobb el őadók és poszterek készít ői, bemutatói díjazásban részesülnek.  

Részvételi díj :  

12 000,- Ft/fő, amely tartalmazza az ebédek és a kávészünetek, a fogadás, valamint az angol 
nyelvű konferencia kiadvány költségeit. 

Szállás:  Az ELTE Márton Áron Szakkollégiumában (1037 Budapest III. ker. Kunigunda útja 35.) 
rendelkezésre áll kb. 50 ágy, 2-3 ágyas szobákban, igen mérsékelt áron. További részleteket és 
pontos számot valamikor januárban tudunk mondani. 
 
Jelentkezés:  A konferenciára történő regisztráció Google Űrlap  segítségével történik. 
Amennyiben rendelkezik gmail-es levelezési címmel, kérjük ezt a kérdőívet töltse ki, ahol az angol 
nyelvű absztraktot is feltöltheti. A file feltöltési jogosultsághoz első lépésként be kell jelentkezni egy 
gmailes címmel. Ugyanakkor a kérdőív első kérdésénél beírhatja a hivatalos levelezési címét, és a 
jövőben csak az ide beírt címen fogjuk értesíteni! 
Amennyiben egyáltalán nem rendelkezik gmailes fiókkal ezt a kérdőívet töltse ki! Itt nem szükséges 
előzetes gmail bejelentkezés. Az összefoglalók ez esetben kérjük külön küldje el a 
fibok2018@gmail.com címre! 
(Nyilatkozat: a Szervezőbizottság kijelenti, hogy aki csak az összefoglalók feltöltésére használja 
gmail-es címét, azt semmilyen más célra fel nem használja.) 

Határid ő: 2018. február 2.  
 
Az előadókat a konferencia Tudományos Bizottsága  választja ki az előadással jelentkezők 
közül a benyújtott összefoglalók alapján, amiről 2018. február 12-ig értesítést küldünk. 
 
Amennyiben nem kívánja tudományos eredményeit a FIBOK-on bemutatni, a regisztrációs  
határid ő: 2018. március 1. 
 
 
Fizetés:  a részvételi díjat átutalással kérjük befizetni 2018. március 12-ig . 
Az egy intézményből érkezők lehetőleg egy számlával utalják át a részvételi díjat a nevek 
feltüntetésével! 
 
Minden, a Konferenciával kapcsolatos kérdést, megjegyzést, javaslatot a fibok2018@gmail.com 
címre kérünk és várunk. 
 
a Szervezőbizottság 


