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2. körlevél

Tisztelt Kollégák!
A Nyugat-magyarországi Egyetem Erdőmérnöki Kar Növénytani és Természetvédelmi
Intézete nevében tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt az

Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében X.
nemzetközi konferenciára.
Időpont: 2014. március 7–9.
Helyszín: Nyugat-magyarországi Egyetem (Sopron) P-épület (Erzsébet-kert)
Tervezett előadás- és poszterszekciók:
Flórakutatás és flóratérképezés
Vegetációkutatás és vegetációtérképezés
Taxonómiai kutatások
Dendrológiai kutatások
Kosborfélék kutatása a Kárpát-medencében
Erdei biodiverzitás kutatása
A szekciók végleges felosztása a beérkezett absztraktok alapján történik.
A konferencia nyelve magyar, a nem magyar anyanyelvűek angol vagy német nyelven is
bemutathatják előadásaikat, posztereiket.
Határidők:
Jelentkezés, absztrakt-feltöltés: 2014. január 31.
Részvételi díj:

Teljes árú
Kedvezményes1
Támogatói

2013.
december 20-ig
13 500 Ft / 50 €
6 750 Ft / 25 €
25 000 Ft / 90 €

2013. december 20. és
2014. január 31. között
15 000 Ft / 55 €
7 500 Ft / 27 €
25 000 Ft / 90 €

Helyszínen
17 000 Ft / 60 €
8 500 Ft / 30 €
25 000 Ft / 90 €

1

Kedvezményes részvételi díjra jogosultak: PhD-hallgatók, egyetemi és főiskolai hallgatók, középiskolai
diákok, nyugdíjasok.

+
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Előadás- és absztraktfeltöltés:
Az előadások és poszterek összefoglalóinak feltöltése a konferencia honlapján
(http://florakonferencia2014.emk.nyme.hu/index.php?id=22301&L=1) az „Absztraktfeltöltés”
menüpont alól, regisztrációt és bejelentkezést követően lehetséges.
Egy résztvevő maximum 2 db elsőszerzős prezentációval jelentkezhet. A feltöltés során a szerző
jelzi, hogy prezentációját poszter vagy előadás formájában kívánja bemutatni. Az előadást vállaló
szerzők közül a szervezők kiválasztják a konferencia előadóit. A szerző a feltöltés során javaslatot
tesz, hogy a prezentációját melyik szekcióban szeretné bemutatni. A szervezők fenntartják a
jogot, hogy a beküldött anyagok szekcióbesorolásán változtassanak.
Összefoglalók formai követelményei:
A konferencián kizárólag új kutatási eredmények bemutatására van lehetőség.
Az előadások és poszterek összefoglalói magyar vagy angol nyelven készüljenek.
A címeket minden esetben kérjük magyarul és angolul is feltüntetni.
Az összefoglalók javasolt felépítése: téma aktualitása 2–5 sor, célkitűzés 2–5 sor, vizsgálat tárgya,
módszertan és adatfeldolgozás 5–10 sor, eredmények bemutatása és megvitatása 25–50 sor,
következtetések 10–20 sor. Összesen maximum 90 sor.
Az összefoglalókban kizárólag szöveges formátum megjelenítésére van lehetőség. Kérjük, hogy
ábrákat, táblázatokat, fotókat ne töltsenek fel!
Előadások:
Az előadások sorrendjét a témák kapcsolódási pontjai alapján állítjuk össze. Az előadásokat
számítógépes kivetítőn keresztül kérjük megtartani (PowerPoint programmal készített ppt
formátumú előadás formájában). Írásvetítőt külön kérésre biztosítunk.
Az előadások maximális időtartama 15 perc, a hozzászólásokra és kérdésekre 5 perc áll
rendelkezésre.
Poszterek:
Álló tájolású, maximum 60 cm széles és 100 cm magasságú poszterek bemutatására van
lehetőség. A poszterek, valamint a sokszorosított kicsinyített poszterek („hand-out”)
elhelyezéséhez szükséges eszközöket biztosítjuk.
Étkezés:
A konferencia napokon az Egyetem önkiszolgáló rendszerű menzáján, illetve az ugyanott
működő Nyugat Éttermében biztosítjuk a 3 fogásos önköltséges ebéd lehetőségét 1400 illetve
2200 forintért.
Az étkezések megrendelését a jelentkezési lap megfelelő rovatának bejelölésével várjuk. Szintén
kérjük megadni, hogyan kívánják fizetni az étkezésüket:
- képezze részét a delegáló intézmény részére kiállítandó áfás számlának,
- a számlát a részvételi díj költségviselőjétől különböző vállalkozás vagy magánszemély
részére kérik kiállítani,
- készpénzben a helyszínen.
(Kérjük megértésüket, hogy a jelentkezési lapon jelzett és le nem mondott étkezés
megrendelésnek számít, amit a helyszínen már nem lehet lemondani.)

Szállás:
A konferencia résztvevői számára a szervezők kedvező szálláslehetőséget biztosítanak különböző
árkategóriákban. A kollégiumok és a Hotel Mandarin 3–4 perc sétatávolságra található a
rendezvény helyszínétől. A Hotel Sopron és a P-épület közötti, illetve a városon belüli utazáshoz
az egyik városi taxi társasággal kedvezményes (1.000 Ft/út) szállítási árakban állapodtunk meg. A
távolról érkezőknek megfontolásra ajánljuk, hogy már 6-án érkezzenek meg.
A kollégium két épületében (Ady Endre u. 5., Baross u. 4–6.) a következő beosztású lakóegységek
állnak rendelkezésre (minden egységhez saját fürdőszoba tartozik):
○ kétágyas szobában
4.700 Ft/fő/éj
○ háromágyas szobában
4.700 Ft/fő/éj
○ Kétágyas szoba egyágyasként való igénybevétele esetén + 1.500.- Ft/fő/éj
○ Háromágyas szoba egyágyasként való igénybevétele esetén + 3.000.- Ft/fő/éj
○ Háromágyas szoba kétágyasként való igénybevétele esetén + 1.200.- Ft/fő/éj
A Mandarin Hotelben (Baross u. 1.) rendelkezésre álló összesen 23 szoba 8 kategóriába
sorolható, következésképpen egy-egy kategórián belül korlátozott a szobák száma. Javasoljuk
ezért, hogy mielőbb foglalják le a kívánt szállást.
Árak és szobatípusok:
○ egyágyas szobában
8.800 Ft/fő/éj
○ francia ágyas szoba egy fő részére
9.400 Ft/fő/éj
○ kétágyas szobában
6.900 Ft/fő/éj
○ francia ágyas szobában
6.000 Ft/fő/éj
○ háromágyas szobában
5.600 Ft/fő/éj
○ négyágyas szobában
4.900 Ft/fő/éj
○ kétszobás apartman
kétágyas szobájában
6.400 Ft/fő/éj
egyágyas szobájában
8.000 Ft/fő/éj
A Hotel Sopron (Fövényverem u. 7.) szobáinak ára:
○ egyágyas szobában
9.900 Ft/fő/éj
○ kétágyas szobában
7.900 Ft/fő/éj
Mindhárom szálláshelyen a parkolás ingyenes.
A szállásigényeket (beleértve a szállás egyéni módon való intézését is) a jelentkezési lapon kérjük
pontosan feltüntetni. A szállást a részvételi díjjal együtt számlázzuk és kérjük kifizetni. (Kérés
esetén külön számlát küldünk, ennek egyértelmű jelzését ugyancsak a jelentkezési lapon várjuk). A
szállás megrendelését a szállásdíj kifizetésével tekintjük érvényesnek.
A szállásadókkal való megállapodásra tekintettel a következő feltételek tudomásul vételét kérjük.
A szállás lemondása:
- harminc nappal az első foglalási napot megelőzően díjmentes, az átutalt díjat 500,- Ft
kezelési költség visszatartása ellenében visszautaljuk.
- három héttel az első foglalási napot megelőzően 2.500,- Ft adminisztrációs díjat tartunk
vissza.
- két héttel a konferencia előtti lemondás esetén egy éjszakai szállásdíjat tartunk vissza.
- az ez utáni lemondás, vagy nem jelzett távol maradás esetén a szállásdíjat nem tudjuk
visszatéríteni, de névváltozást elfogadunk pontos egyeztetés szerint.

A szállás árak minden esetben tartalmazzák az ÁFA-t és a reggelit. Utóbbi a szállodákban
svédasztalos, a kollégiumban bővített kontinentális. A 450 Ft/nap/fő idegenforgalmi adó külön
fizetendő.
A konferencia részvételi díjának, szállás- és étkezési díjának befizetése:
A befizetéseket a konferencia szervezésében közreműködő Conference Tours Kft. várja a
következő bankszámlákra:

Forint számla: UCB: 10918001-00000067-76150002
EURO számla: K&H Bank: 10400968-49564848-57551029
A Conference Tours Kft. munkatársai készséggel állnak rendelkezésére bármilyen információval a
szállással, pénzügyekkel vagy más technikai kérdésekkel kapcsolatban.
Telefon: +36-1-3329999
E-mail: info@conferencetours.hu
További
részletek
a
folyamatosan
fejlesztés
(http://florakonferencia2014.emk.nyme.hu) olvashatók.
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álló

honlapon

Köszönettel vesszük a körlevél továbbítását és terjesztését a potenciális érdeklődők felé.
Sopron, 2013. november 21.
Tisztelettel:
Bartha Dénes, Csiszár Ágnes, Korda Márton, Nótári Krisztina, Schmidt Dávid, Zagyvai Gergely,
Barna Csilla, Csécsei Ildikó, Demjénné Csiszár Andrea, Horváth Tímea, Kispál Dóra,
Kovács Miklós, Tiborcz Viktor
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