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A csapat

Bonyolítás: Connections2000 Event and 
Incoming Agency

Heinczinger Orsolya

Loysch Ágnes, Nemes Gábor

Szakmai ügyek:

Surján Péter (ELTE)

Nagy Szilvia (SZE), Rolik Zoltán (BME), Szabados 
Ágnes (ELTE)



  

A csapat

● Grafika, kiadványszerkesztés: Lénárd László
● Diák segítők

– BME: Csontos Botond, Farkas Máté, Ganyecz Ádám 
(ma nincs), Szegedy Lóránt

– MTA TTK (volt KKKI): Daru János
– ELTE: Benda Zsuzsanna, Bíró László  (ma nincs), 

Jeszenszki Péter  (ma nincs), Nagy Péter,  Tóth 
Zsuzsanna,  Varga Tamás,  Zoboki Tamás 



  

Diákok feladata

● Elsősorban: 
– konf. előadások mellett technikai segítség (mikrofon 

hordozás)

szekciónként két fő

– Előadások fájljainak gyűjtése és rendszerezése a 
regisztrációs pult mellett.

Itt nem szabad hibázni, fontos az ellenőrzés!

két fő

● Másodsorban: 
– Rendelkezésre állás a regisztrációs pultnál, 

tájékoztatás, váratlan ügyek intézése



  

Konferencia adatok
• sorozat szervezője: Nemzetközi  Elméleti Kémiai Fizikai 

Társaság (ISTCP)
• alapító: Ladik János, elnök: Erkki Brändas (Svédország)
• magyarországi koordinátor: Pipek János

• honlap: http://coulson.chem.elte.hu/istcp8
• Időzítés: aug. 25-31
• résztvevők: 

• kb. 270 regisztrált résztvevő, ebből 220 biztosra vehető, durván 70 
diák (jún. 26-i adat)

• várható még 14 regisztráció (meghívottak)

• tudományos program:
• 176 előadás (3 congress lecture, 81 30 min, 92 20 min), 
• 64 poszter (poszter még jöhet, a határidő júl. 31.)

http://coulson.chem.elte.hu/istcp8


  

ISTCP8 vs. HRMS

● Az ISTCP8 nem a HRMS
– egyidőben, a Margitszigeten zajlik a High 

Resolution Molecular Spectroscopy

– eddig két átjövőről tudunk (G. Delgado-Barrio, M. 
Quack), elsősorban a HRMS-re mennek

● Átjárási politika:
– aki HRMS-ről jön és kávészünetel nálunk, a kísérők 

reg. diját fizeti

– aki a HRMS-re megy, annak ott napidíjat kell 
fizetnie; elég drága, de az ebéd benne van



  

Helyszín
Budapest Congress Center, 1123 Budapest Jagelló út 1-3.



  

Helyszín



  

Szekciók



  

Események, részletesebben

● Registration

25-én, vasárnap indul, végig működik

feladatok:
főleg 25-én: táskák, kitűzők összeállítása és a reg. pult 
folyamatos üzemének segítése

folyamatosan: kérdezősködők felvilágosítása (pl. 
menetrendek, BKV ügyek, poszter nyomtatás), beszerzés, 
hírvivés a szekciókhoz

● Lectures

Minden teremben van helybeli technikus. Elsősorban ő 
felel a technika üzemeltetéséért. A mi feladatunk: 

a technikus és az előadó segítése a szekciók előtt és alatt. 
Mikrofon hordozás a kérdéseknél.



  

Ki mit csinál?
Javaslat kezdemény:



  

Események, részletesebben

● Opening
● Welcome reception

– helyszín: tükörfolyosó

● Kapuy lecture

az Elm. Kém. Laboratórium évenkénti, nevesített 
előadása; nem a konferencia része, de akkor és ott 
tartjuk

• honlap: 
http://coulson.chem.elte.hu/tchlab/lectures.html

●



  

Események, részletesebben

● Banquet
– Európa hajó, este 19-22.40 között jár a folyón, 

Batthyány téren kell beszállni.
– Lehet, hogy szervezünk buszos szállítást, de 

valószínűleg inkább nem.

● Closing
● Excursions

Szombat a napja, de folyamatos jelentkezés mellett akármikor lehet 
kirándulni. Kínálat lista a honlapon.

• Kiemelt jelentőségű a Sopront célzó túra (közben Pannonhalma és 
Esterházy-palota), u.i. szept. 1-én Sopronban kezdődik az 
EUCOCC (European Conference on Computational Chemistry).



  

Szállás
● Hotel Novotel, 1123, Alkotás utca 63-67 (136 szobát foglalunk most)
● Jagelló Hotel
● Bara Hotel



  

Étkezés



  

Étkezés



  

Étkezés
És még:

● Avar söröző
● János pince
● Víg hajós (John Bull)
● Mongolian barbecue
● Pizzéria a Márvány utca sarkán
● MOM park
● Déli pu. felé van még több

Össze kellene szedni, és térképen bejelölgetni.

Rolik Zoltán & Lénárd László



  

Mi mit eszünk?

● Kollégákkal kimegyünk a környéken enni.

VAGY
● Saját szendvics.

VAGY
● ...



  

Egyebek
● Helyszíni eligazítás

– digitális kijelzők: 2 db a főbejáratnál, 5 db a Pátria bejáratoknál, 2 
db az Aulában, 2db a kistermek folyosóján

Tartalmak szerkesztése, aktualizálása, feltöltése: Nagy Szilvia

– twoppy

http://m.twoppy.com/istcp8

Csinájuk?

● Poszterek
– 120 x 160 cm posztertábla, farmerkék posztóval borított

számozás és poszter tűk: Connections

poster evaluation sheet (SzÁ), poster prize (Lénárd László )

http://m.twoppy.com/istcp8


  

Egyebek

● Parkolás

300 HUF óránként a Congress Center előtt
• 7 EUR/nap Novotel szállóvendégeknek
• A környék utcáiban 350 HUF vagy 265 HUF az 

óradíj, vagy ingyenes, utcától függően;

térkép a honlapon (“Travel Guidelines” menüpont)



  

Egyebek

● Conference book

Lénárd László

Határidő? Formátum? Program leporelló?

● Conference pack

Igazolás prezentációról, eredeti számla, Budapest térkép, 
tömegközlekedési hálózati térkép: Connections.

környék térképe, hasznos helyek bejelölve: Zoli & Laci

● Hotel facilities
– Számítógép (2 db), fénymásolás (kb. 60 HUF/oldal)

– Wifi ingyenes

login és passwd a konf. kiadványba beleirandó



  

Önszerveződés
● Orsi fog írni forgatókönyvet,

a feladatokról és tudnivalókról. Aug. végén kapjuk 
kézhez.

● Következő alkalmak
– Aug. 23 péntek (?), emlékezet frissítés, forgatókönyv 

begyűjtés, újdonságok

időpont egyeztetendő

– Aug. 25 vasárnap délelőtt, helyszín bejárás majd 
lázas munka

● levelezőlista vagy email címek megosztása
● mobil telefonszámok



  

Jó nyaralást!


