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NÖVÉNYNEMESÍTÉSI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG
XXVI. Növénynemesítési Tudományos Napok
(NNTN 2020)
Jelentkezés határidő: 2020. január 10.
Negyedik körlevél
Az MTA Agrártudományok Osztálya Növénynemesítési Tudományos Bizottsága, a Magyar
Növénynemesítők Egyesülete és a társszervező intézmény (Gabonakutató Nonprofit
Közhasznú Kft.) nevében tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait a XXVI.
Növénynemesítési Tudományos Napokra, melyet
Szegeden, a Gabonakutatóban, 2020. március 4-5-én (szerda, csütörtök) rendezünk.

A meghosszabbított jelentkezési határidő és az összefoglaló beadási határideje közeleg, ezért
küldjük negyedik körlevelünket. A tudományos konferencián a magyar növénynemesítés és a
hozzá köthető tudományterületek kutatási eredményeinek széles körű bemutatására kerül sor.
A konferencián tudományos előadásokra (10 perc előadás, 5 perc vita) és poszterek
bemutatására lesz lehetőség. A konferencia poszter szekcióját elsősorban „villám-poszter”
prezentációs formában tervezzük lebonyolítani. Ez azt jelenti, hogy akiknek az előadását
villám-poszterként fogadja el a Szervező Bizottság, azok 2 percet beszélhetnek az elkészített és
kivetített poszterükről, azt követően pedig egy villám-kérdésre és egy rövid válaszra lesz
lehetőség további 1 percben. A téma mélyebb megbeszélésére szünetekben, ebédidőben nyílik
alkalom. Alternatívaként lesz lehetőség hagyományosan kinyomtatott poszterek
megjelenítésére is.
Kérjük, hogy az előadásoknak, valamint a posztereknek csak az első szerzője jelölje be a
jelentkezési lapon előadói, vagy poszter prezentációs szándékát! A társszerzők pedig
résztvevőként regisztráljanak majd be! Egy személytől csak egy elsőszerzős előadást, vagy
elsőszerzős posztert tudunk elfogadni. A Szervező Bizottság minden jelentkezést visszaigazol.
A tudományos konferencia alkalmából a Szervező Bizottság a rendezvényen elhangzó
előadások és a bemutatásra kerülő poszterek anyagából összefoglaló kötetet jelentet meg.
Ennek megfelelően a prezentációk összefoglalóját a tudományos publikációkkal szemben
támasztott igényességgel, a formai és tartalmi követelmények figyelembe vételével, a mellékelt
tájékoztató és minta alapján kérjük elkészíteni.

A jelentkezési lapot, valamint az összefoglalót 2020. január 10-ig kérjük az alábbi email címre elküldeni:
nntn2020@gabonakutato.hu
A határidő után érkező összefoglalókat nem áll módunkban a kiadványban
megjelentetni.
A regisztrációs díj magában foglalja a kiadványt (nyomtatott formában), az első és a második
napi ebédeket, a közös vacsorát, a szünetekben felszolgált kávét és süteményt, valamint egyéb
szervezési költségeket. A második napon az ebédet követően, kb. 14.30-kor zárul a program.
A regisztrációs díj bruttó 26.000 Ft/fő, nyugdíjasok és PhD hallgatók számára bruttó
12.000 Ft/fő (a második napi ebéd nélkül 22.000 Ft/fő, nyugdíjasok és PhD hallgatók számára
bruttó 10.000 Ft/fő).
A rendezvény két napos, ezért szálláshelyül a résztvevőknek az Intézet közelében lévő két
szállodát ajánljuk: Hotel Forrás egyedülálló fürdőjével, (Szeged 6726, Szent-Györgyi Albert u.
16-24, T.: 62/566-466); Tisza Sport Hotel (Szeged 6726, Szent-Györgyi Albert u. 42, T.: 62/431428), utóbbi moderáltabb árfekvéssel. Mindkét szálló az NNTN-vendégek részére jelentős
kedvezményt nyújt. A szállás lefoglalásakor jelezni kell, hogy a „Gabonakutatóban
megrendezendő Növénynemesítési Konferencia-vendég”.
A részvételi díjat 2020. február 5-ig, intézményenként (a résztvevők nevének feltüntetésével)
egy összegben a Gabonakutató 10700433-24465104-55700009 számú bankszámlájára kérjük
átutalni. Azon szerzők összefoglalóját, akiknek részvételi díja a megadott határidőig nem
érkezik meg, nem áll módunkban megjelentetni a kiadványban. A meghívót, a programmal
együtt február közepén küldjük meg mindenkinek. A konferencia kiadványt a résztvevők a
helyszínen vehetik át.
Martonvásár - Szeged, 2020. január 7.
Tisztelettel és üdvözlettel:
A Szervező Bizottság

Melléklet: Jelentkezési lap, összefoglaló minta és elkészítésének útmutatója

