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Szeged, 2009. augusztus 26-28.
1. körlevél

Tisztelt Kolléga, kedves Barátunk!
A hazai ökológus társadalom legnagyobb tudományos találkozójának soron követezı
eseményét, a 8. Magyar Ökológus Kongresszust 2009. augusztus 26-28. (szerda-péntek)
között rendezzük Szegeden, az Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és
Informatikai Karán.
A rendezvényre Önt és kollégáit tisztelettel meghívjuk. Örömünkre szolgálna, ha e
szakterületen végzett aktuális kutatómunkájáról elıadás vagy poszter formájában beszámolna.
A szervezıbizottság törekszik arra, hogy az ökológia tudományának minél teljesebb hazai
keresztmetszetét láthassák a résztvevık. A konferencián az alábbi szekciókat tervezzük:
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Alkalmazott ökológia
Állatközösségek ökológiája
Biodiverzitás
Biogeográfia-filogeográfia
Elméleti ökológia
Hidrobiológia
Humánökológia
Mikrobiális ökológia
Növénycönológia
Növényi ökofiziológia
Növényközösségek ökológiája
Ökotoxikológia
Paleoökológia
Populációgenetika
Populációökológia
Szociobiológia
Tájléptékő ökológia
Talajökológia
Természetvédelmi biológia
Viselkedésökológia

A kongresszus helye: SZTE TTIK Tanulmányi és Információs Központja
6722 Szeged Ady tér.
A kongresszus szervezıi:
- Magyar Tudományos Akadémia Ökológiai Bizottsága,
- Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete,

- Szegedi Tudományegyetem, Természettudományi és Informatikai Kar, Biológiai
Tanszékcsoport tanszékei:
Ökológiai Tanszék, Embertani Tanszék,
Mikrobiológiai Tanszék, Növénybiológiai Tanszék
A szervezıbizottság elérhetısége:
E-mail: margoczi@bio.u-szeged.hu vagy zalatnai@bio.u-szeged.hu
Honlap: http://www.ecology.hu/mok2009/
Telefon: 06-62-546-945
Telefax: 06-62-420-319
Levélcím: MÖK2009, SZTE Ökológiai Tanszék, 6726 Szeged Közép fasor 52
A kongresszus tervezett tudományos programján plenáris elıadások és szekció
elıadások szerepelnek, emellett lehetıséget biztosítunk poszterek bemutatására és korlátozott
számban munkaértekezletek szervezésére is. Minden résztvevı csak egy elsı szerzıs
elıadással vagy poszterrel jelentkezhet, nem elsı szerzıként azonban szerepelhet akár több
elıadásban vagy poszteren is. A szekció elıadások idıtartama 15 perc, amit 5 perc vita követ.
Egyidejőleg három párhuzamos szekció fut majd. A végleges szekcióbeosztást a beérkezı
jelentkezések ismeretében alakítjuk ki.
Kérjük, hogy jelezze részvételi szándékát a Jelentkezési lap ’online’ kitöltésével
(http://expbio.bio.u-szeged.hu/conference/). A regisztráció után a lapon adja meg bemutatni
kívánt anyagának várható címét, javasolt formáját (elıadás vagy poszter) és a választott a
szekciót. Ha a javasoltak között nem talál megfelelı szekciócímet, új javaslatot is szívesen
veszünk.
Amennyiben munkaértekezletet kíván szervezni, kérjük jelezze ennek témáját az erre
megadott helyen. A kongresszus teljes árú részvételi díja elıreláthatóan 22,000 Ft, amit
támogatók bevonásával igyekszünk mérsékelni. Diákok és nyugdíjasok számára
kedvezményes részvételi díjat tervezünk alkalmazni.

A jelentkezés határideje: 2009. február 28.
A kongresszus 2. körlevelét a részletes regisztrációs információval,
szálláslehetıségekkel és az összefoglalók benyújtásának módjával elıreláthatólag 2009.
március végén bocsátjuk ki. Az elıadás/poszter összefoglalókat április végéig fogjuk kérni
Szeged, 2009. január 29.
Margóczi Katalin
a szervezıbizottság titkára

Körmöczi László
a szervezıbizottság elnöke

