1. Körlevél

V. MAGYAR MIKOLÓGIAI KONFERENCIA
Budapest 2012. május 23-25.

Kedves Kolléga!
Tisztelettel meghívjuk Önt és munkatársait az V. Magyar Mikológiai Konferenciára, amely
2012. május 23-25-én Budapesten, az Eötvös Loránd Tudományegyetem lágymányosi
campusán, a C. épületben kerül megrendezésre. Az immáron hagyományosan, háromnégyévente megrendezett konferencia célja:
1. a hazánkban folyó sokszínű mikológiai kutatások legújabb eredményeinek
bemutatása,
2. lehetőség az egymástól távolabb eső szakterületek kutatóinak információcseréjére,
3. alkalom a kutatóhelyek és az ipari szféra közötti kapcsolatrendszer elmélyítésére,
innovatív kezdeményezések elindítására, meglévő kapcsolatok ápolására,
4. kedvezményes lehetőség a szakterület iránt érdeklődő hallgatók és fiatal kutatók
számára a szakmai bemutatkozásra és a hazai mikológiai kutatásokkal és kutatókkal
való megismerkedésre.
A konferencián kiemelkedő hazai és külföldi szakembereknek a mikológia újdonságait
ismertető összefoglaló előadásai mellett a kezdő kutatók jelentős eredményeinek
prezentálására is lehetőséget adunk a tudományág legkülönbözőbb területeiről. A programot
a bejelentett előadásokból a Szervezőbizottság állítja össze. Emellett minden résztvevőnek
lehetősége nyílik arra, hogy poszteren bemutassa a legfrissebb kutatási eredményeit. A
konferencia nyelve a hagyomány szerint magyar, a külföldi előadók előadásai azonban angol
nyelven hangzanak el. Minden előadás plenáris lesz, három, időben egymás utáni szekcióba
szervezve (Gomba rendszertan és ökológia, Sejtszintű és molekuláris mikológia, Alkalmazott
mikológia). Az összefoglalók (magyar és angol nyelven) a Mikológiai Közlemények –
Clusiana különkiadásaként jelennek meg.
Minden hazai és határon túli mikológus kollégát szeretettel várunk. Részvételére feltétlenül
számítunk.

A Szervezőbizottság

RENDEZŐ TESTÜLETEK
Eötvös Loránd Tudományegyetem, Biológiai Intézet
Magyar Mikológiai Társaság
Magyar Mikrobiológiai Társaság
MTA Mikrobiológiai Bizottsága

A SZERVEZŐBIZOTTSÁG TAGJAI
Hornok László MTA rendes tagja, egyetemi tanár, Szent István Egyetem
Jakucs Erzsébet MTA doktora, egyetemi docens, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kiss Levente MTA doktora, osztályvezető, MTA Növényvédelmi Kutatóintézet
Kovács M. Gábor PhD, egyetemi adjunktus, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Könczöl Kálmán dr., szakértő-szaktanácsadó, Richter Gedeon Nyrt.
Maráz Anna CSc, egyetemi tanár, Budapesti Corvinus Egyetem
Márialigeti Károly MTA doktora, egyetemi tanár, Eötvös Loránd Tudományegyetem
Papp Tamás PhD, egyetemi adjunktus, Szegedi Tudományegyetem
Pesti Miklós MTA doktora, egyetemi tanár, Pécsi Tudományegyetem
Pócsi István MTA doktora, egyetemi tanár, Debreceni Egyetem

A SZERVEZŐBIZOTTSÁG CÍME (szakmai program és absztraktok)
Jakucs Erzsébet ELTE Növényszervezettani Tanszék
1117 Budapest Pázmány Péter sétány 1/c
Tel: 36-1-372-2500/8743, Fax: 36-1-381-2166, e-mail: jakucse@gmail.com

A KONFERENCIASZERVEZŐ CÍME (regisztráció és pénzügyek)
Wachtler Kinga
CHEMOL TRAVEL Beutazás és Kongresszusszervezés Weco Travel Kft.
H-1075 Budapest, Rumbach S. u. 19. , H-1366 Budapest, Pf.28
Telefon: (36 1) 266 7032,
Fax: (36 1) 266 7033
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Hazautazás

JELENTKEZÉS
A Konferenciára a mellékelt jelentkezési lap (1. sz. melléklet) elküldésével lehet jelentkezni
e-mailben a következő címre: incoming@chemoltravel.hu

A regisztráció határideje: 2012. január 31.
A regisztráció megtörténtéről e-mailben visszajelzünk.

A Konferenciához kapcsolódó absztraktok benyújtási határideje szintén 2012. január 31.,
azaz amennyiben eredményeit prezentálni szeretné, a mellékelt jelentkezési lappal
egyidejűleg az előadás/poszter magyar és angol nyelvű összefoglalóját is el kell juttatnia
hozzánk a jakucse@gmail.com címre, csatolt .doc file-ban. A Szervező Bizottság az
előadásra bejelentett anyagokból válogatja össze a szekció előadások programját, ezért
fenntartja a jogot, hogy egyes előadásokat poszterként fogadjon el. A bejelentett prezentációk
csak a részvételi díj befizetése esetén jelennek meg a konferencia kiadványban.
Kérjük, hogy az absztraktok elkészítésénél az alább mellékelt minta formai előírásait vegye
figyelembe (2. sz. melléklet). Csak szakmailag korrekt és az angol nyelvhasználat
tekintetében is igényes szövegeket tudunk elfogadni, mert a szakmai és nyelvi lektorálás
után a szerzők általi utólagos módosításra nincs lehetőség. A benyújtott anyagokat
szakértőkkel bíráltatjuk, és ennek eredményéről 2012. március 31-ig minden regisztrált
résztvevőt értesítünk.

RÉSZVÉTELI DÍJ
A Konferencia részvételi díja a jelentkezési lapon szerepel. A részvételi díj korai
befizetésének a határideje 2012. március 20. A határidő utáni befizetést csak felárral tudjuk
elfogadni.

FAKULTATÍV PROGRAMOK
Május 24-én este az élesztőgombák iránt különösen érdeklődők részére fakultatív programot
szervezünk a Törley Pincészetbe, melynek költségeit a regisztrációs díj nem tartalmazza.
Május 25-én délelőtt különböző, választható műhelylátogatásokat, szakmai bemutatókat,
„workshopokat” tervezünk, amikre a konferencia ideje alatt lehet jelentkezni. Ezekhez a
programokhoz minden regisztrált résztvevő szabadon csatlakozhat.

1.sz. melléklet

Jelentkezési lap

Kérjük, hogy a jelentkezési lapot legkésőbb 2012. január 31-ig az
incoming@chemoltravel.hu címre szíveskedjen csatolt file-ként eljuttatni.

1. Személyi adatok:
Név: ....................… …………………………………………………………………
Munkahely neve/címe .................................................................................................
................................................................ ………………………………………….....
Levelezési cím (amennyiben eltérő).............................................................................
Telefon: ............………………………………

Fax: .............…………………

E-mail.............................................................................................................................
Tervezek: előadást tartani

posztert bemutatni

2. Regisztrációs díj (jelölje x-szel a megfelelő kategóriát)
A regisztrációs díj tartalmazza a szakmai programok, a kongresszusi táska, a programfüzet, a konferenciakiadvány, a konferencia ideje alatti kávészünetek, valamint a május
23-i megnyitó fogadás költségeit.
Egyetemi hallgatók részére a részvétel kedvezményes. A hallgatói státuszt a 3. sz.
melléklet kitöltésével a szakdolgozati/doktori témavezető igazolja.
Részvételi költségek
Regisztrációs díj*
Regisztrációs díj meleg ebéddel
Diák regisztrációs díj *
Diák regisztrációs díj meleg ebéddel
Fakultatív látogatás a Törley Pincészetben

2012. március 20-ig
HUF 30.000 
HUF 35.000 
HUF 15.000 
HUF 20.000 
HUF 10.000 

2012. március 21-től
HUF 40.000 
HUF 45.000 
HUF 25.000 
HUF 30.000 
HUF 10.000 

3. Szállás rendelés (jelölje x-szel a megfelelő kategóriát)
Szállás
( az árak szobánként és éjszakánként értendők és tartalmazzák az
adókat és a büféreggelit)
Mercure Budapest Duna
Hotel Corvin
Hotel Ventura

egyágyas szoba

kétágyas szoba

háromágyas szoba

HUF 19.700 
HUF 14.500 
HUF 11.100 

HUF 21.500 
HUF 17.700 
HUF 13.800 

HUF 20.700 
HUF 17.400 

Szobámat szeretném
megosztani:.........................................................................................………………….…..-vel
Kísérőmmel: 

Konferencia résztvevővel: 

Érkezés dátuma:................…......... Távozás dátuma:................…..........Éjszakák száma:.........
* A meleg ebédet nem igénylők részére a konferencia időtartama alatt az épületben büfé működik

FIZETÉSI FELTÉTELEK
A megjelölt regisztrációs és szállásköltséget kérjük 2012. március 20-ig az alábbi
egyszámlaszámra átutalni a résztvevő(k), valamint a konferencia nevének feltüntetésével.
Amennyiben csekket igényel, úgy azt jelenkezése visszaigazolásával együtt postázzuk. Az
Ön szállásfoglalása csak a szállásdíj befizetésével válik véglegessé.
Fizetési módok (kérjük jelölje be igényét):
 Banki átutalással
Bank neve:
Magyar Külkereskedelmi Bank
Címe:
1052 Budapest Váci utca 38.
Számlaszám:
Ref.:

 Csekken

10300002-20330220-00003285
Mikológia 2012 + résztvevő neve

Amennyiben Önnek ÁFA-s számlára van szüksége, úgy kérjük, hogy az alábbiakban adja
meg a számla címzettjének adatait (nevét, címét, stb.), illetve a postázási címet amennyiben a
kettő nem azonos, szponzorált (intézmény, cég, alapítvány, stb.) részvétel esetén pedig a
kapcsolattartó személy nevét és elérhetőségét is.
Számlázási
név:..............................................................................................................................................
Számlázási
cím:…………………......................................................................................................……
Kapcsolattartó
neve:.................................................................Telefonszáma:....................................................
E-mail
címe:…………………………………………………………………………………………
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy számlát nem áll módunkban módosítani, ezért kérjük, hogy
adatait körültekintően adja meg.
LEMONDÁSI FELTÉTELEK
2012. május 1. előtt: 25% kezelési költség levonása mellett.
2012. május 1. után: nincs visszatérítési lehetőség

2.

sz. melléklet

Az előadások és poszterek összefoglalóit magyar és angol nyelven is kérjük beküldeni. A
formát tekintve irányadónak tekintjük a Mikológiai Közlemények – Clusiana c. folyóirat
instrukcióit (www.gombanet.hu).
A posztereket kérjük 90x120 cm-es méretben elkészíteni.
Minta az összefoglaló elkészítéséhez:
MAGYARORSZÁG
ÖSSZEHASONLÍTÓ
VIZSGÁLATA

TERÜLETÉRŐL
MORFOLÓGIAI

LEÍRT
KÉT
AGARICUS
FAJ
ÉS MOLEKULÁRIS BIOLÓGIAI

VASAS Gizella1, ERŐS-HONTI Zsolt2
1
Magyar Természettudományi Múzeum, Növénytár, 1476 Budapest, Könyves Kálmán
krt. 40. ; vasas@bot.nhmus.hu
2
BCE Kertészettudományi Kar, Növénytani Tanszék, 1118 Budapest Ménesi út 44 ;
zsolt.eroshonti@uni-corvinus.hu
Első bekezdés. A magyar és az angol nyelvű összefoglalók egyenként semmiképpen se
haladják meg a 2000 karaktert, szóközökkel együtt! A hivatkozásokat szerző és évszám
megadásával jelöljük (KNUDSEN és VESTERHOLT 2008, WHITE és mtsai 1990)
Második bekezdés, stb.
IRODALOMJEGYZÉK
ANDERSON, M.E. (1985): Determination of glutathione and glutathione disulfide in
biological samples. – Meth. Enzymo.l 113: 548-555.
STREIBLOVA, E. (1988): Cytological methods.- In: Yeast - a practical approach. Eds.
Campbell, J., Buffers, J. M. IRL Press, Oxford, 9-49 pp.
Home page:
http://www.akkrt.hu/main.php?folderID=1589&articleID=3967&ctag=articlelist&iid=1

3. sz. melléklet

IGAZOLÁS HALLGATÓI JOGVISZONYRÓL
A hallgató neve:
Oktatási intézménye:
Szakja, hallgatói státusza (pl. MSc, PhD):
Témája:

Szakmai témavezetője:
A fenti adatok valódiságát igazolom:

Dátum

témavezető

