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2. Körlevél

Tisztelt Kolléga, kedves Barátunk!

A 8. Magyar Ökológus Kongresszusra az elızetes jelentkezés lezárult, a kongresszust ez
alkalommal is nagy érdeklıdés kíséri. Az eddigi jelentkezık száma elérte a háromszázat, és
több mint kétszáz prezentációt jelentettek be.
Alább a rendezvénnyel kapcsolatos további fontos tudnivalók következnek.
A Kongresszus helyszíne a Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és
Információs Központja, Szeged, Ady tér 10. A vonattal érkezık számára a Kongresszus
honlapján található térkép (http://www.ecology.hu/mok2009/hely.html) ad útmutatást a
helyszínhez.
Folyamatosan frissülı honlapunkon minden fontos információ megtalálható.
Összefoglalók. A konferencia elıadásainak és posztereinek az összefoglalóit a regisztrációhoz
hasonlóan interneten lehet benyújtani. Az összefoglalók terjedelme legfeljebb 2300 karakter
lehet a szóközökkel együtt. Az összefoglalót word dokumentumban kell elkészíteni, a
mellékelt sablonnak megfelelı tartalommal és formázással. Ábrát, táblázatot vagy képletet az
összefoglaló ne tartalmazzon. Az elkészült dokumentumokat a konferencia regisztrációs
oldalán (http://expbio.bio.u-szeged.hu/conference/index.php), a jelentkezık személyes lapján
keresztül lehet bejelentkezés után feltölteni, az ’Uploads’ fülön keresztül. Az elektronikusan
feltöltött összefoglalók a megadott határidın belül módosíthatók. Az összefoglalók szakmai
tartalmát a szekcióelnökök ellenırzik, szükség esetén korrekcióra kérhetik fel a szerzı(ke)t.
Felhívjuk a tisztelt jelentkezık figyelmét, hogy csak olyan összefoglalókat fogadunk el,
melyek konkrét eredményekrıl is tudósítanak. Az olyan megoldás, hogy ’az eredményeket a
poszteren mutatjuk be’ nem alkalmas. Csak azok az összefoglalók kerülnek be a konferencia
nyomtatott absztraktkötetébe, melyek határidıre beérkeztek és a szerzıjük a részvételi díjat a
határidıig befizette.

Az összefoglalók beérkezésének határideje május 24.
Elıadások. A plenáris elıadások idıtartama 30 perc, ezt követıen kérdésre vagy
hozzászólásra nem lesz lehetıség. A szekció elıadások 15 percesek és 5 perc vitával
folytatódnak. Az elıadásokhoz hangosítást, számítógépes kivetítést biztosítunk. Az elıadókat
kérjük, hogy elıadásuk anyagát elektronikus adathordozón (CD vagy USB pen drive) hozzák
magukkal, a szekcióülés elıtt idıben másolják át a vetítı számítógépre, és ellenırizzék, hogy
megfelelı-e a megjelenítés.
Poszterek. A poszterek álló helyzetőek, legnagyobb méretük 90 cm × 130 cm. Rögzítésük
kizárólag gombostővel lehetséges, amit a helyszínen biztosítunk. A posztereket augusztus 26án 10 órától lehet kifüggeszteni, és legkésıbb augusztus 28-án 16 óráig kérjük leszedni.

A Kongresszus elızetes programbeosztása a következı:

Augusztus 26, szerda:
10:00Regisztráció
14:00-14:30
Ünnepélyes megnyitó
14:30-16:00
Plenáris elıadások
16:30-18:00
Szekció elıadások
19:00Fogadás, Molnár Dixieland Band koncertje
Augusztus 27, csütörtök:
8:30-10:20
Szekció elıadások
10:20-10:40
Kávészünet
10:40-12:20
Szekció elıadások
12:20-13:20
Ebéd
13:20-15:20
Szekció elıadások
15:20-15:40
Kávészünet
15:40-17:40
Szekció elıadások
18:00-19:00
Poszter szekció
Augusztus 28, péntek:
8:30-10:40
Szekció elıadások
10:40-11:00
Kávészünet
11:00-13:00
Szekció elıadások
13:00-14:00
Ebéd
14:00-15:00
Kongresszus záró ülés
A jelentkezések és az eddig kapott támogatások tükrében az alábbi részvételi díjakat
tudjuk alkalmazni. A részvételi díj magában foglalja a konferencia részvételt, az
absztraktkötetet, a kávét és süteményt a szünetekben és a nyitófogadást augusztus 26-án,
szerdán este.
Teljesárú részvételi díj

18.000 Ft

Részvételi díj MÖTE tagoknak
(csak a rendszeres tagdíjfizetık kapnak kedvezményt)

15.500 Ft

Kedvezményes részvételi díj graduális/PhD hallgatóknak,
akik intézményi/pályázati forrással nem rendelkeznek.
A kedvezményt kérıktıl a diákigazolvány másolatát kérjük
elküldeni (elektronikusan feltölthetı a http://expbio.bio.uszeged.hu/conference/ lapon belépés után az ’Uploads’
opcióval)
Támogató részvételi díj
A részvételi díjak bruttó árak.

9.000 Ft

23.000 Ft

A kongresszus idején 27-én és 28-án tudunk ebédet biztosítani a résztvevık számára,
1500 forintért alkalmanként, igény szerint. Vegetáriánusok számára külön menü lesz, az erre
vonatkozó igényeket a személyes regisztrációs lapon kérjük jelezni.
A részvételi díjról és az étkezésrıl egyösszegő számlát tudunk biztosítani. A részvételi
díjat az OTP Bank Nyrt. 11735005-20481003-00000000 számú számlájára kérjük átutalni. A
’Közlemény’ rovatban kérjük feltüntetni a MÖK2009 kódot és a befizetı nevét. Az ÁFA-s
számla igényt a regisztrációs oldal ’Konferencia adatok’ lapján kérjük jelezni. Számlát elıre
is tudunk küldeni a megfelelı adatok ismeretében.

A részvételi díjat kérjük június 15-ig befizetni.
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy augusztus végén Szegeden több rendezvény lesz,
amelyre sok látogató várható, és a szállások száma nem korlátlan. Kérjük, idejében
gondoskodjon szállásfoglalásról a regisztrációs lapon megadott lista alapján. Ha szállását
lefoglalta, kérjük ezt is jelölje a regisztrációs lapon.

Szeged, 2009. április 15.

Margóczi Katalin
a szervezıbizottság titkára

Körmöczi László
a szervezıbizottság elnöke

