
FELHÍVÁS 

a Fiatal Biotechnológusok IV. Országos Konferenciáján (FIBOK 

2020) való részvételre 

Az MTA Agrártudományok Osztálya Mezőgazdasági Biotechnológiai Tudományos Bizottság, 

társszervezésben 

 az MTA Mikrobiológiai Osztályközi Tudományos Bizottságával, 

 az MTA Biológiai Osztály; Molekuláris Biológiai, Genetikai és Sejtbiológiai Tudományos 

Bizottságával 

 az MTA Kémiai Tudományok Osztálya Élelmiszer-tudományi Tudományos Bizottságával és 

 az Innovatív Mezőgazdasági Biotechnológiáért Egyesülettel 

 a Debreceni Tudományegyetemmel 

2020. április 16-17-ére megszervezi a “Fiatal Biotechnológusok IV. Országos 

Konferenciáját” (FIBOK 2020)”, amelyre Debrecenben, a Debreceni Egyetemen kerül sor 

A konferencia célja, hogy fórumot biztosítson a magyarországi 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 lehetőséget biztosítunk a 

biotechnológia bármely tudományterületén (állati, növényi, mikrobiális, élelmiszer- és gyógyszer-

biotechnológia, bioinformatika stb.) dolgozó kutatók bemutatkozására. 

A konferencia helyszíne: 

Debreceni Egyetem főépület (4032 Debrecen, Egyetem tér 1). 

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 FIBOK2020 

honlapjáról letölthető formai követelményeknek megfelelően, nyelvi szempontból is magas 

minőségben. Az angol nyelvű összefoglalókat ISBN-számmal rendelkező konferencia-

kiadványban jelentetjük meg. 

A legjobb előadók és poszterek készítői, 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: A Debreceni Egyetem Nagyerdei Kollégiumok épületeiben rendelkezésre áll kb. 80 ágy, 

2-3 ágyas szobákban, mérsékelt áron. (5000-6000Ft többágyas szobákban). 

Jelentkezés: A konferenciára történő regisztráció a letölthető űrlap segítségével történik. 

Az összefoglalót és a jelentkezési lapot kérjük, küldje el a fibok2020(kukac)gmail.com címre! 

Határidő: 2020. február 2. 

Az előadókat a konferencia Tudományos Bizottsága választja ki az előadással jelentkezők 

közül a benyújtott összefoglalók alapján, amiről 2020. március 18-ig értesítést küldünk. 

 Amennyiben nem kívánja tudományos eredményeit a FIBOK-on bemutatni, látogatóként a 

regisztrációs határidő: 2020. március 1. 

Fizetés: a részvételi díjat átutalással kérjük befizetni 2020. Április 1-ig. 

Befizetési adatok: 

Debreceni Egyetem 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.  
Adószám:  15329750-4-09  
számlavezető pénzintézet: Magyar Államkincstár 

számlaszám: 10034002-00282871-00000000 

 

Közlemény rovatba kérjük feltüntetni: 5D5UBMK0FBOK, a befizetés céljának azonosítására. 

Az egy intézményből érkezők lehetőleg egy számlával utalják át a részvételi díjat a nevek 

feltüntetésével! 

 Minden, a Konferenciával kapcsolatos kérdést, megjegyzést, javaslatot 

a fibok2020(kukac)gmail.com címre kérünk és várunk. 

a Szervezőbizottság 


