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NÖVÉNYNEMESÍTÉSI TUDOMÁNYOS BIZOTTSÁG

XXV. Növénynemesítési Tudományos Nap
(NNTN 2019)
Első körlevél
Az MTA Agrártudományok Osztálya Növénynemesítési Tudományos Bizottsága, a Magyar
Növénynemesítők Egyesülete és a társszervező intézmény (MTA ATK Mezőgazdasági Intézet)
nevében tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait a XXV. Növénynemesítési Tudományos Napokra,
melyet az
MTA Székházában, 2019. március 6 7-én (szerda, csütörtök) rendezünk.
A jubileumi tudományos konferencián a magyar növénynemesítés és a hozzá köthető
tudományterületek kutatási eredményeinek széles körű bemutatására kerül sor. A konferencián
összesen kb. 30 tudományos előadásra (10 perc előadás, 5 perc vita) és 100-120 poszter bemutatására
lesz lehetőség.
Kérjük, hogy az előadásoknak és a posztereknek csak az első szerzője jelölje be a jelentkezési
lapra ezen szándékát, a társszerzők pedig résztvevőként jelentkezzenek be. Egy személytől csak egy
elsőszerzős előadást, vagy elsőszerzős posztert tudunk elfogadni.
A Szervező Bizottság minden jelentkezést visszaigazol. Ha jelentkezésére egy héten belül nem
érkezik válasz, azt kérjük a megadott e-mail címre jelezze.
A jubileumi tudományos konferencia alkalmából a Szervező Bizottság a rendezvényen elhangzó
előadások és a bemutatásra kerülő poszterek anyagából „Proceeding” elektronikus kötetet
jelentet meg. Ennek megfelelően a prezentációk írásos anyagát a tudományos publikációkkal
szemben támasztott formai és tartalmi követelmények figyelembe vételével konferencia cikk
formátumban magyar nyelven (angol nyelvű összefoglalóval) maximum 4 oldal terjedelemben a
mellékelt tájékoztató és minta alapján kérjük elkészíteni.
A jelentkezési lapot, valamint a konferencia cikket 2019. január 14-ig kérjük az alábbi e-mail
címre:
e-mail: balla.krisztina@agrar.mta.hu
A beérkezett dolgozatokat teljes terjedelemben, a tudományos publikációkkal szemben támasztott
formai és tartalmi követelmények figyelembe vételével a tudományos ülésre megjelentetjük, ezért
kérjük a kézirat beküldési határidejének pontos betartását.
A határidő után érkező anyagokat nem tudjuk már a kiadványban megjelentetni.
A regisztrációs díj bruttó 17.000 Ft/fő, nyugdíjasok és PhD hallgatók számára bruttó 9000 Ft/fő.
A regisztrációs díj magában foglalja a „Proceeding” kiadványt pendrive tárolón, valamint az ünnepi
alkalomra készített jubileumi könyvet, amely a magyar növénynemesítés eredményeit foglalja össze;
első napon az ebédet, és egyéb szervezési költségeket.

A részvételi díjat 2019. február 10-ig, intézményenként (a résztvevők nevének feltüntetésével) egy
összegben az MTA ATK MÁK 10029008-01716801 számú számlájára kérjük átutalni. Azon szerzők
dolgozatát, akiknek részvételi díja a határidőig nem érkezik meg, nem áll módunkban megjelentetni a
kiadványban.

A végleges meghívót, a pontos programmal együtt február végén küldjük meg mindenkinek. A
konferencia kiadványt és a jubileumi könyvet a résztvevők a helyszínen vehetik át.
Martonvásár, 2018. december 06.
A szervezők nevében
Tisztelettel és üdvözlettel:
Karsai Ildikó
elnök
MTA Agrártudományok Osztálya
Növénynemesítési Tudományos Bizottság
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