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2. körlevél

Tisztelt Ökológus Kollégák!
A Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete (MÖTE) és a SZIE-ÁOTK Ökológiai
Tanszékének szervezésében 2008. március 18–19. között Budapesten kerül
megrendezésre a 3. Kvantitatív Ökológiai Szimpózium „Életre keltett adatok” címmel.
A szimpózium helyszíne a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara (1078
Budapest, István u. 2.). A szimpóziummal kapcsolatos információkat a
http://bio.univet.hu/koszi2008 honlapon tesszük folyamatosan elérhetővé.
A teljes árú részvételi díj fejenként 5000 Ft, a kedvezményes regisztrációs díj MÖTE
tagoknak 4000 Ft, diákoknak 2000 Ft (diákigazolvány számának megadásával). A
regisztrációs díj fizetése és a számla kiállítása március 18-án délelőtt, a konferencia
helyszínén történik. A résztvevőknek a szállás és étkezés megszervezéséről egyénileg
kell gondoskodniuk (a kar területén menza és büfé üzemel).
A szimpózium regisztrált résztvevői fejenként egy darab első szerzős munkát
mutathatnak be (előadás vagy poszter). A szervezőbizottság a beérkezett anyagok
figyelembe vételével a szerzők által preferált formátumot felülbírálhatja.
A jelentkezés a konferencia honlapján (jelentkezés menüpont), elektronikus űrlap
kitöltésével és elküldésével történik. Az legfeljebb 250 szavas absztraktok benyújtása
szintén ezen az űrlapon lehetséges a regisztrációval egy időben. A regisztráció és
absztraktfeltöltés után a résztvevők a jelentkezési azonosítójukról és az elküldött
adataikról e-mail üzenetet kapnak. A jelentkezés és absztraktbeküldés határideje 2008.
február 22.
A szóbeli előadások időtartama 20 perc lesz (15 perc előadás + 5 perc vita), a poszterek
pedig álló formátumúak legyenek (elhelyezésükhöz a helyszínen biztosítunk
segédeszközöket). A végleges programot a beérkezett absztraktok figyelembe vételével
a 3. körlevélben ismertetjük.
Az elektronikus absztrakt kötet csak a regisztrációs díjat befizető résztvevők
absztraktjait tartalmazza majd. Végleges formája a konferenciát követően lesz
letölthető a szimpózium honlapjáról.
A szimpóziumot követően, 2008. március 20-án kurzust szervezünk „Lineáris
modellektől a nemlineáris kevert modellekig R-ben” címmel, oktató: Harnos Andrea
(SZIE-ÁOTK Biomatematikai és Számítástechnikai Tsz.). A kurzuson való részvétel
díja fejenként 10000 Ft (fizetés a regisztrációkor), ami magában foglalja a számítógép
használatot és a nyomtatott segédanyagokat. A körülbelül 6 órás kurzus statisztikai és
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R felhasználói ismeretekkel rendelkező jelentkezőknek szól. A résztvevők létszáma a
számítógépes laboratórium kapacitása miatt legfeljebb 20 fő lehet, ezért túljelentkezés
esetén a MÖTE tagok, majd a KÖSzi regisztrált résztvevői előnyt élveznek, ezen felül
pedig már a jelentkezés sorrendje dönt. Bővebb információ a szimpózium honlapján
található (kurzus menüpont).
A szimpóziummal kapcsolatban Sólymos Péter (Solymos.Peter@aotk.szie.hu) ad
további felvilágosítást.
Üdvözlettel:
a MÖTE Vezetősége és a KÖSzi szervezőbizottsága
Tóthmérész Béla (elnök) és Sólymos Péter (titkár)
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