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MEGHÍVÓ 

2016. május 26. – 28. között kerül megrendezésre Szegeden a Fiatal Igazságügyi 

Orvosszakértők Fóruma. 

Tisztelt fiatal és fiatalos igazságügyi orvosszakértők, más igazságügyi szakértők, társszakmák 

képviselői, érdeklődők! 

A Szegedi Tudományegyetem Igazságügyi Orvostani Intézete a MIOT-tal közösen 2016. május 

26.-28.-a között szervezi meg a Fiatal Igazságügyi Orvosszakértők Fórumát, a szegedi EKO-

Parkban, melyre szeretettel várjuk a jelentkezéseket akár résztvevőként, akár előadóként 

kutatást bemutató munkákkal és esetismertetésekkel. 

A konferenciára történő jelentkezés és az előadás-összefoglalók beküldésének határideje 2016. 

április 5. (email: fiof2016.ioi@med.u-szeged.hu – tárgy: FOIF2016 jelentkezés). Az 

összefoglalókat a későbbi citálhatóság érdekében, az előadás diáit a külföldi résztvevőkre 

tekintettel kérjük angol nyelven elkészíteni, az előadásokat magyar és angol nyelven is be lehet 

mutatni (kutatási munkát bemutató előadás 15 perc, esetismertetés 10 perc). Az összefoglalók 

formai követelményeit az útmutató tartalmazza. Az összefoglalókból ISBN számmal 

rendelkező kiadvány készül.  

A konferencián való részvétel díja 

 Teljes részvételi díj Napijegy (csütörtök 

vagy szombat) 

Napijegy (péntek) 

Kedvezményes: 
35 év alatt/szakértő jelölt/ 

szakvizsgát 3 évnél nem 

régebben tett jelentkezők 

15.000. Ft 7.000. Ft 10.000. Ft 

Teljes árú 25.000. Ft 10.000. Ft 15.000. Ft 

 

A részvételi díj a konferencián való részvétel mellett tartalmazza a konferenciakiadványt 

(ISBN-számmal), az étkezéseket (csütörtök esti vacsorát, pénteki teljes napi étkezést, szombati 

reggelit), a szállást a szegedi EKO Park vendégházaiban (http://ekoparketterem.hu) és szakmai 

meglepetés programot. A csütörtöki és a szombati ebéd a helyszínen megoldható. Igény szerint 

van lehetőség más szállodákban is szobát foglalni, ezt azonban a részvételi díj nem tartalmazza.  

A rendezvény helyszínét hatalmas park veszi körül, mely egyaránt alkalmas pihenésre, 

sportolásra, szalonnasütésre, grillezésre, emellett Airsoft-pálya és kalandpálya is van. A fórum 

célja, hogy Szegeden, a belvároshoz közel, de mégis a város zajától távol, gyönyörű természeti 

környezetben találkozzunk, kikapcsolódjunk, „szakmázva” szórakozzunk - szórakozva 

tanuljunk egymástól és tanítsuk egymást.  
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További információ kérhető a fiof2016.ioi@med.u-szeged.hu email címen, vagy 

munkaidőben a 06 62 544 552 telefonszámon Sija Évától, illetve elérhető facebook csoportunk 

is FIOF2016 néven, ahová folyamatosan töltjük fel a friss információkat. Honlap: 

http://www.klinikaikozpont.u-szeged.hu/fomed/hu/rendezvenyek.html  
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