7. Kvantitatív Ökológiai Szimpózium (KÖSZI)
1. körlevél
Időpont: 2020. április 3. (péntek) 9.30-17.00
Helyszín:
Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet (ÖK ÖBI)
H-2163 Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.
Karbonház
Szervezők:
Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete (MÖTE)
Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és Botanikai Intézet (ÖK ÖBI)
Hagyományainknak megfelelően 2020-ban megrendezzük a 7. Kvantitatív Ökológiai
Szimpóziumot (KÖSZI), ahol a résztvevők előadások és poszterek formájában mutathatják be
eredményeiket a kvantitatív ökológia területéről. A rendezvény szervezője a Magyar
Ökológusok Tudományos Egyesülete (MÖTE) és az Ökológiai Kutatóközpont Ökológiai és
Botanikai Intézete (ÖK ÖBI). A szimpózium egynapos, időpontja 2020. április 3. (péntek) 9.3017.00. A rendezvény helyszíne az ÖK ÖBI karbonháza (Vácrátót, Alkotmány u. 2-4.). A
szimpózium meghívott előadója Dr. Garamszegi László Zsolt (ÖK ÖBI). A rendezvényen a
részvétel MÖTE tagoknak ingyenes, ha rendezték a 2019 és 2020 évi tagdíjat. Nem MÖTE
tagoknak a regisztrációs díj 3000 Ft. A regisztrációs díjat a MÖTE bankszámlájára kell átutalni
(OTP bank, számlaszám: 11735005-20481003), közleményben kérjük tüntessék fel a befizető
nevét, valamint a "koszi_2020" szöveget. A befizetés után a MÖTE elektronikus számlát állít
ki, amelyet megküld a résztvevők e-mail címére.
A rendezvényre előadás vagy poszter tartásával, illetve prezentáció nélkül is lehet jelentkezni
a 7koszi2020@gmail.com email címre küldött levélben. A prezentáció elfogadásáról és annak
formájáról a szervezők döntenek. A jelentkezésben adják meg az alábbiakat:
Név:
Munkahely:
Prezentáció: nincs/előadás/poszter
MÖTE tag: igen/nem
A levélhez csatolják prezentációjuk összefoglalóját szerkeszthető (doc vagy rtf) formában. Az
összefoglaló tartalmazza a prezentáció címét, szerzőit és a szerzők munkahelyét. Az
összefoglaló hossza (cím, szerzők, munkahelyek nélkül) maximum 2000 karakter lehet
(szóközökkel). Minden résztvevő csak egy anyagot mutathat be (társszerzőként természetesen
többen is részt vehet). A jelentkezés, valamint az összefoglalók beküldésének határideje 2020
március 15.
Az előadások hossza maximum 15 perc lehet vitával együtt, a vita érdekében az előadások 1012 percnél ne legyenek hosszabbak. A szimpózium és az összefoglalók nyelve magyar. A
posztereket maximum A0-ás méretben, álló formátumban készítsék el. A posztereket rövid
előadás formájában is mutassák be, ezek hossza maximum 2 perc (1-2 dia). A rendezvény alatt
kávét, és szendvicsebédet biztosítunk.
A rendezvény előzetes programja:
9.00-9.30 Érkezés, megnyitó

9.30-10.15 Garamszegi László Zsolt: "Szemétből nem lesz, csak szemét": a statisztikai tesztek
alapfeltételeinek megsértése és a modelldiagnosztika
10.15-11.00 Előadások
11.00-11.15 Kávészünet
11.15-12.30 Előadások, Poszter előadások
12.30-13.45 Ebéd, Poszterek megtekintése, MÖTE közgyűlés
13.45-15.15 Előadások
15.15-15.30 Kávészünet
15.30-17.00 Előadások, Zárszó
Az ÖBI Budapestről közvetlenül távolsági buszokkal közelíthető meg, amelyek Újpest
Városkapu megállóból indulnak (Újpest Központ megállóban is megállnak), a rendezvény
időbeosztását a buszokhoz igazítottuk. Az intézet megközelíthető Vácon keresztül is (Bp.
Nyugati – Vác vonattal, Vácról óránként indulnak buszok Vácrátótra). Javasolt emellett a
telekocsik használta, parkolni az intézet előtti parkolóban lehet.
A szimpóziumhoz kapcsolódik egy egész napos kurzus, amit Dr. Botta-Dukát Zoltán fog tartani
a szimpóziumot megelőző napon (2020. április 2-án csütörtökön, 9.30-tól), szintén az ÖBI
karbonházában. A kurzus címe: Jelleg alapú statisztikai módszerek a közösségi ökológiában. A
kurzusra a szimpóziumtól függetlenül lehet jelentkezni a botta-dukat.zoltan@okologia.mta.hu
email címen. A kurzus díja 5000 Ft, amit a MÖTE bankszámlájára utaljanak át, a közleményen
tüntessék fel a nevüket, valamint a "koszi_kurzus" szöveget. A díjról a MÖTE elektronikus
számlát állít ki, amit email-ben megküld. A kurzuson résztvevők a saját laptopjukon tudnak
dolgozni, ha nem tudnak laptop-ot hozni, azt jelezzék a jelentkezési levelükben.
Akik mind a kurzuson, mind a szimpóziumon részt vesznek, azoknak korlátozott számban
tudunk szállást biztosítani az intézet vendégházában 1000 Ft/éjszaka áron (ágyneműt
biztosítunk, de hálózsák is hozható). Szállás igényüket jelezzék a kurzusra jelentkező emailben.
Minden ökológust várunk szeretettel!

Botta-Dukát Zoltán és Ódor Péter (szervezők)
Vácrátót, 2020. január 24.

