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3. 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.

WC

A szimpózium helyszíne a Szent István Egyetem Állatorvos-tudományi Kara (1078
Budapest, István u. 2.). A kar megközelíthet a Keleti Pályaudvar fel l gyalog, vagy
trolival (73, 76). A kar területére az István utcai portánál lehet belépni. Az el adások
és a poszterek az „A” épületben lesznek (ld. ábra, megközelítés kék vonal szerint a
szürke marha szobor bal oldalán elhaladva, majd a park jobb oldalán végig az „A”
épület közepéig).
Az el adások az 1. emeleten a Takarmányozási Tsz. el adójában lesznek. A rendes
el adások id tartama 15 perc, melyet 5 perc vita követ. Az els szekció el adóit
kérjük, hogy a megnyitó el tt másolják fel el adásukat (pen-drive, CD segítségével)
Power Point (PPT) vagy PDF formátumban (egyéb formátumok használata esetén
kérjük egyeztessenek a szervez kkel).
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A poszter-állványok az „A” épület földszinti aulájában lesznek elhelyezve. A lábon
álló állványok szivaccsal borított felülete 100 cm széles és 134 cm hosszú (álló
formátum). A poszterek rögzítése t kkel lehetséges (kétoldalú ragasztót nem
használatunk), melyeket a helyszínen biztosítunk.
A regisztrációs díj fizetése és a számla kiállítása március 18-án délel tt 9 órától, a
konferencia helyszínén történik. A résztvev knek a szállás és étkezés
megszervezésér l egyénileg kell gondoskodniuk. A kar területén menza és büfé
üzemel. A büfé a „H” épületben, menza a „G” épületben, nyilvános WC az „E” épület
mellett található.
A szimpózium programja a honlapon elérhet (oldalt, letöltés menüpont). Az
elektronikus absztrakt kötet el zetes verziója elérhet a honlapon. Végleges formája a
konferenciát követ en lesz letölthet a szimpózium honlapjáról (oldalt, letöltés
menüpont).
A március 20-i R kurzus 9 órakor kezd dik és el reláthatóan 15 óráig tart. Helyszíne
az „N” épület legfels emeletén lev számítógépes laboratóriuma lesz. A kurzus
résztvev i nyomtatott segédanyagot kapnak. A kurzusra még van lehet ség jelentkezni
(kurzus és jelentkezés menüpont).
A szimpóziummal kapcsolatban Sólymos Péter (Solymos.Peter@aotk.szie.hu) ad
további felvilágosítást.
Üdvözlettel:
a MÖTE Vezet sége és a KÖSzi szervez bizottsága
Tóthmérész Béla (elnök) és Sólymos Péter (titkár)
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