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Az Ifjú Kutatók 27. Nemzetközi Konferenciáját (International Conference of Young Scientists, ICYS)  

2021. április 22. és 28. között Szerbiában, Belgrádban rendezik meg.  

A versenyre nevezhet minden középiskolás (14-18 éves) diák, a 

matematika,  

fizika, 

informatika,  

környezettudomány 

 

bármely területéhez kapcsolódó, önálló tevékenységet tükröző, magyar nyelven megírt, néhány A4-es oldalnál nem 

nagyobb terjedelmű dolgozatával, és a dolgozat legfeljebb egy oldalas, angol nyelvű rövid kivonatával. A dolgozatok 

elektronikus változatát 

2021. január 20.-ig 

az 

iknk2021@gmail.com 

e-mail címre kérjük. 

 

Ha a szabad utazások a Covid-19 vírussal kapcsolatos világjárvány miatt akadályba ütköznek, akkor online 

konferencia megrendezésére kerül sor. A szervezők mindkét lehetőségre készülnek. 

Az ICYS Szervező Bizottsága 2021. január 15-én, az egészségügyi helyzetet, a világjárvány állapotát mérlegelve dönt 

arról, hogy jelenléti konferencia vagy annak online változata valósul-e meg. A döntésről az ICYS2021 honlapján 

illetve az Ifjú Kutatók Nemzetközi Konferenciája honlapján találhatnak információt. A pályázó diákoktól kérjük, hogy 

csak azok jelentkezzenek, akik az online versenyen is részt kívánnak venni abban az esetben, ha nem lehetséges 

Belgrádban személyes jelenléttel versenyezni. 

 

A nemzetközi versenyen szereplő diákokat a pályázó diákok közül 2021. februárban, hazai konferencián választjuk 

ki, amelynek formáját szintén az egészségügyi helyzetnek megfelelően vagy személyes jelenléttel vagy digitális 

módszerrel kívánjuk megszervezni. A megvalósítás módjáról minden pályázó időben értesül. 

 

A hazai konferencián minden pályázó diák 10 perc időtartamú magyar nyelvű előadást tart, amelyet 5 perces angol 

nyelvű összefoglaló követ. A konferencia egyéni verseny, csoportos jelentkezést nem fogadunk el. A hazai 

konferencia helyéről, időpontjáról a diákoknak e-mailben küldünk értesítést.  

 

Kérjük, hogy a nevező diákok csatolják dolgozatukhoz címüket, értesítési telefonszámukat, 

e-mail címüket, iskolájuk nevét, címét, évfolyamukat, felkészítő tanáruk nevét. 

 

A nemzetközi versenyen a diákok 10-15 perces, angol nyelvű előadásban és poszteren feldolgozva mutatják be 

munkájukat, ezért angol tanáruktól kérünk egy, a nyelvtudásuk szintjét igazoló nyilatkozatot. 

A jelenlegi és a korábbi versenyekről, a verseny játékszabályairól tájékozódhatnak a következő weboldalon: 

http://metal.elte.hu/~icys/magyar 

 

 

Dr. Rajkovits Zsuzsanna és Kirchkeszner Csaba 

a verseny szervezői   
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