
Kedves Lista Tagok! 
 
Örömmel értesítjük Önöket, hogy a VII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia 
jelentkezési és absztrakt feltöltési, valamint a fotópályázatra való jelentkezési határidejét 
2011. szeptember 23-ig meghosszabbítottuk. 
 
A regisztrálóknak a határidő lejártát követően számlát küldünk, mely tartalmazza majd a 
banki átutaláshoz szükséges adatokat, valamint postai csekken való fizetés választása esetén a 
csekket. A regisztrációs díj befizetési határideje 2011. október 10. 

(Intézmények, vállalkozások, pályázatok nevére teljes részvételi díj fizetése esetében tudunk 
számlát kiállítani! Ezalól a hallgatói regisztrációk természetesen kivételt képeznek.) 
 
Munkájukat, valamint az önkéntes és civil szervezeteket bemutató absztraktjaikat a hazai és 
kárpát-medencei természetvédelemhez kapcsolódó bármely területről és témában, azaz NEM 
csak a meghirdetett négy szimpózium témakörében várjuk! A regisztrációkor kapott linken 
keresztül több absztrakt/jelentkező is feltölthető! És természetesen lehetőség van prezentáció 
nélküli részvételre is. 
 
Önkéntes és civil szervezetek bemutatkozására a konferencia ideje alatt a helyszínen is tudunk 
lehetőséget biztosítani, kiállító standok formájában, ahová várjuk ismeretterjesztő anyagaikat, 
szórólapjaikat. 
 
Felhívnánk figyelmüket, hogy továbbra is van lehetőség a konferencia első napján (november 
3.) megrendezésre kerülő kurzusokra való jelentkezésre, melyekről bővebb információt a 
konferencia honlapján talál: 

• Tudományos cikkírás. Előadó: dr. Lövei Gábor (University of Aarhus, Dánia) és dr. 
Sárospataki Miklós (Szent István Egyetem, Állattani és Állatökológiai Tanszék) 
• Térinformatika a természetvédelemben. Előadó: dr. Takács András Attila 
(Vidékfejlesztési Minisztérium, Természetmegőrzési Főosztály) 
• Szisztematikus review és meta-analízis. Előadók: Bajomi Bálint (Greenfo.hu, 
University of Bangor, Wales), dr. Batáry Péter (Georg-August University, Göttingen, 
Németország) 

 
Továbbra is jelentkezhetnek a konferencia záró napjára (november 6.) szervezett 
kirándulásokra: 

• „A”: Hortobágyi Nemzeti Park: Vadaspark, Öreg-Halastó, kisvonatozás, 
élőhelykezelés bivalyokkal, daru-behúzás 
• „B”: Hortobágyi Nemzeti Park: élőhelyrekonstrukciók Angyalházán és Egyek-
Pusztakócson  
• „C”: Hortobágyi Nemzeti Park: hagyományos tudás, találkozó pásztorokkal 
• „D”: Erdőspuszták: Álló-hegyi öreg tölgyes, bagaméri láprekonstrukció, hajdúbagosi 
földikutya-rezervátum 

 
További információkat találhatnak a konferencia folyamatosan bővülő honlapján: 
http://www.mtbk.hu/mtbk07 
Kérjük kísérjék figyelemmel a “Friss hírek” között megjelenő aktuális információkat is! 
 
 
A szervezőbizottság nevében a debreceni viszontlátásig minden jót kívánva, 
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