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Meghívó a Geomorfológiai Folyamatok sorozat következı 
 

„A Kárpát-medence késı-pleisztocén – holocén felszínfejlıdésének története” 
címő minikonferenciájára 

 
 

Ezúton szeretnénk Önt meghívni a Geomorfológiai Folyamatok címő mőhelymunka 
sorozat következı rendezvényére, amelyet a Szegedi Tudományegyetem Természeti Földrajzi és 
Geoinformatikai Tanszéke és az MTA Természetföldrajzi Tudományos Bizottságának 
Geomorfológiai Albizottsága szervez. A mőhelymunka sorozatot 2008-ban indítottuk útjára, 
majd nagyjából kétévente megismételtük. A mőhelymunkákon szó volt a recens geomorfológiai 
folyamatok sebességérıl, a geomorfológiai térképezésrıl, a hordalékkúpok felszínfejlıdésérıl és 
a kormeghatározási módszerekrıl is.  

 
Az új, 2015 júniusában megrendezésre kerülı mőhelymunka során célunk, hogy a hazai 

hegyvidéki, dombsági és síkvidéki területekrıl származó legújabb felszínfejlıdési folyamatok 
kutatásának eddigi tapasztalatait, jövıbeli irányait megvitassuk, tapasztalatot cseréljünk, hogy a 
kutatások sikeresebbé válhassanak. Az utóbbi évtizedben ugyanis számos új módszer jelent meg 
a hazai kutatások között is, és ezek alkalmazásával sok új eredmény született nemcsak a 
felszínfejlıdésre vonatkozóan, de a negyedidıszak klímájára, növényzetére, és hidrológiai 
viszonyaira is. Azonban ezeknek az eredményeknek gyakran nem sikerült „beivódnia” a 
tudományos köztudatba, így ma is a régi, klasszikusnak számító mővekre támaszkodunk az új, 
szétszórtan megjelenı eredmények helyett.  

A mőhelymunka ezen eseménye egy minikonferencia lenne, ahol szélesebb körben 
bemutatásra kerülnének a kutatások, amit egy kötetlen vita követne, ahol lehetıség van az 
eredmények és az alkalmazott módszerek közös átgondolására. A fent említett célok 
megvalósításakor fontosnak tartjuk, hogy a kutatói generációk mindegyike képviseltesse magát, 
hiszen csak így oldható meg a tapasztalatcsere, a szakmai utánpótlás biztosítása és az 
együttmőködés.  

 
 

Tervezett program: 
 
2015 június 11. csütörtök 
 

A rendezvényre meghívtuk Dr. Slobodan Markovic-ot az újvidéki Természetföldrajz 
Tanszék vezetıjét, aki elıadást tart a negyedidıszaki paleo-ökológiai változásokról és 
löszsorozatokról, bemutatva azt is, hogy ez hogyan segíthetı a legmodernebb eszközökkel ahhoz, 
hogy megfeleljen a 21. század kihívásainak. 
 
Határidık: 
 
Jelentkezés, összefoglalók leadása    2015. május 4. 
Végleges program (Második körlevél)   2015. május 20. 
Minikonferencia      2015. június 11.  
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Jelentkezés, további információ 
 
Részvételi szándékát kérjük, jelezze az alábbi elérhetıség valamelyikén. (Szükség lehet a 
résztvevık mobiltelefon számára is, így kérjük, ezt is adják meg az e-mail elérhetıség mellett.) A 
mini konferencia ingyenes. 
 

Dr. Kiss Tímea   és   Dr. Sipos György 
Természeti Földrajzi és Geoinformatikai Tanszék 

Egyetem u. 2-6. 
Pf. 653. 

Szeged, 6722 
Tel: 62-544-545 Fax:62-544-158 

E-mail: kisstimi@gmail.com és gysipos@geo.u-szeged.hu 
 

 


