IX. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia (MTBK)
„Tudományoktól a döntéshozatalig”
2014. november 20-23., Szeged
http://www.mtbk.hu/mtbk09/
2. körlevél
A konferencia rendezői:
 Magyar Biológiai Társaság
 Szegedi Tudományegyetem Ökológiai Tanszék
 Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság
 Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság
 MTA Szegedi Akadémiai Bizottság Természetvédelmi és Ökológiai Munkabizottsága
 Society for Conservation Biology Hungarian Chapter
Szakmai támogatók:
 MTA Ökológiai Kutatóközpont
 MTA Ökológiai Tudományos Bizottság
 Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete
 Magyar Természettudományi Társulat
 Society for Conservation Biology - Europe Section
Helyszín:
A konferencia fő helyszíne a József Attila Tanulmányi és Információs Központ (TIK), Szeged, Ady
tér 10. (térkép). A helyszíni regisztráció a Főbejárat mellett, a földszinten történik, csütörtökön
12.00-tól 17:00-ig, pénteken 8.00-tól 18.00-ig, szombaton 8.00-12.00-ig.
A vitaestek helyszíne a szomszédos egyetemi épület (Ady téri épület), Szeged, Egyetem u. 2.
(térkép).
A kurzusok helyszíne a Szegedi Akadémiai Bizottság székháza, Szeged, Somogyi u. 7. (térkép).
Részvételi díj:
Támogató részvételi díj
Teljes részvételi díj
Hallgatói részvételi díj

25 000 Ft
16 000 Ft
13 000 Ft

A részvételi díj magában foglalja a konferencián való részvételt, a programfüzetet, valamint a
nyitófogadást november 20-án, csütörtökön este. Az árak az Áfát tartalmazzák.
Kérjük, hogy aki futó pályázati támogatással rendelkezik és/vagy megengedheti magának, a
támogató részvételi díjjal segítse a konferencia megrendezését. A támogató részvételi díjat fizetők
nevét külön oklevéllel ismerjük el, és feltüntetjük a konferencia honlapján.
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Nappali képzésben résztvevő hallgatók számára kedvezményes részvételi díjat biztosítunk. A
diákigazolvány érvényességét kérjük az igazolvány két oldaláról készült (szkennelt) fotóval igazolni,
a képet a regisztrációkor kapott linken lehet feltölteni.
Regisztráció:
A konferenciára való jelentkezés on-line történik a http://www.mtbk.hu/mtbk09/?page=regisztracio
címen. HATÁRIDŐ: 2014. szeptember 15.
Lemondás:
A részvétel 2014. október 15-ig történő lemondása esetén a befizetett részvételi díjból 75%-ot tudunk
visszatéríteni. Október 15. után visszatérítésre nem lesz lehetőség.
Szállások:
Szállásról a konferencia résztvevői egyénileg gondoskodnak, a foglalások intézése közvetlenül a
szállásadókkal történik. A szálláslehetőségekről egy lista elérhető a konferencia honlapján (link).
Étkezés:
Az étkezésről a konferencia résztvevői egyénileg gondoskodnak, a helyszín közelében található
étkezési lehetőségekről egy lista elérhető a konferencia honlapján (link).
A záróbankett (november 22., szombat) személyenként 5500 Ft-ba kerül.
A konferencia alatt pénteken és szombaton 2-2 alkalommal kávészünet kérhető 950 Ft/fő/alkalom
áron, tartalma: kávé, üdítő, édes és sós aprósütemény.
Fizetési mód:
A regisztrációs és egyéb díjak befizetése banki átutalással vagy postai csekken lehetséges. A
részvételi díjról a regisztráció határidejét követően számlát küldünk. Átutalással és csekkel történő
befizetés esetén is számlát állítunk ki a költségekről (részvételi díj, kurzusok, bankett, kirándulás,
stb.).
A részvételi díj és egyéb költségek befizetésének határideje 2014. szeptember 15.
Program- és absztraktkötet:
Csak azok az absztraktok kerülnek a kötetbe, amelyek a határidőig beérkeznek, továbbá a szerzője
határidőre befizette a részvételi díjat. Az absztraktkötet elektronikusan lesz elérhető.
HATÁRIDŐ: 2014. szeptember 15.
Formai követelmények: Az absztraktnak egy bekezdésben, maximum 250 szóban ismertetnie kell
az elvégzett kutatás hátterét, céljait, legfontosabb eredményeit és rövid megvitatását. Az absztraktnak
a főbb gondolatmenetet, eredményeket és a legfontosabb következtetéseket kell tartalmaznia. Nem
fogadható el olyan absztrakt, melyből nem derül ki az elvégzett munka eredménye (pl.: „az
absztraktban bemutatjuk majd azokat az eredményeket, amelyeken jelen pillanatban dolgozunk”).
Csak elektronikusan beküldött absztraktokat tudunk elfogadni, melyek feltöltése a honlap felületén, a
regisztrációkor kapott linken lehetséges.
A konferencián magukat képviselő önkéntes civil és szakmai szervezetek, természetvédelmi
egyesületek, stb. számára is lehetőséget biztosítunk szervezetük rövid bemutatására, melyet szintén
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maximum 250 szavas összefoglalóként kérünk elektronikusan feltölteni az absztraktfeltöltési
internetes felületen. Ez tartalmazza többek között a szervezet/egyesület alapvető céljait, működési
alapelveit, programjait. Ezen összefoglalók az absztraktkötetben kerülnek közlésre.
Konferenciakötet:
A konferencián elhangzott előadások és bemutatott poszterek teljes anyagát cikk formájában
megjelentetjük a Természetvédelmi Közlemények különszámaként. A kéziratok elektronikus
változatát 2014. december 15-ig kérjük beküldeni, a benyújtásról további információk a honlapon
lesznek elérhetők.
Szakmai program:
A szakmai program a négy fő téma köré szervezett szimpóziumokból, plenáris előadásokból,
poszterszekcióból, vitaestekből és a konferencia előtti kurzusokból áll.
A négy fő szimpózium:
1) Nemzetközi szakpolitikai folyamatok (IPBES, EU Biodiverzitás Stratégia). Szervező: Czúcz
Bálint, Báldi András
2) Az AKG nyomában: megvalósult szakpolitikák (agrár-környezetgazdálkodási támogatások,
víz keretirányelv, Natura 2000) értékelése a hazai természetvédelem szempontjából. Szervező:
Lengyel Szabolcs
3) Merre tovább, magyar természetvédelem: Nemzeti Biodiverzitás Stratégia. Szervező:
Kovács-Hostyánszki Anikó
4) Hogyan segíthetik a tudomány és a különböző tudásrendszerek (pl. hagyományos és helyi
ökológiai tudás) a természetvédelmi szakpolitikát, döntéshozatalt és gyakorlatot? Szervező:
Mihók Barbara, Margóczi Katalin
A szimpóziumokon és a plenáris előadásokon a négy fő témában felkért előadók tartanak előadást,
részben a beküldött absztraktokból kiválasztva. A további prezentációk bemutatására az eddigi
MTBK rendezvényekhez hasonlóan a poszterszekcióban biztosítunk lehetőséget. A poszterek
legalább két napig lesznek kiállítva és a programban megfelelő időt biztosítunk az érdeklődők, és a
poszterek szerzői közötti interaktív, kötetlen véleménycserére.
A konferencián azon poszterek számára, melyek első szerzője hallgató (BSc, MSc, PhD hallgató),
poszterversenyt hirdetünk. A zsűri által díjazott három poszter szerzőit értékes jutalmakkal díjazzuk.
Kurzusok:
A konferencia nyitó napján (2014. november 20., csütörtök) két rövid (egy- ill. félnapos) kurzust
szervezünk. A kurzusok részvételi díja 2540 Ft/fő. A kurzusok tartalmáról részletes információ a
honlapon található (link).
1. „Amikor bizony ki kell állni...” Előadások tartása és posztertervezés tudományos
konferenciákon.
Szervező, oktató: Lövei Gábor
Időtartam: 10-16 óráig
2. Társadalomkutatási módszerek a természetvédelem szolgálatában.
Szervezők: Kalóczkai Ágnes, Mihók Barbara
Oktatók: Fabók Veronika, Kalóczkai Ágnes, Kelemen Eszter, Kovács Eszter, Mihók Barbara
Időtartam: 13-16 óráig
3

Vitaestek:
A vitaestek számos hazai természetvédelmi szakembert foglalkoztató témákban szerveződnek, péntek és

szombat este kerülnek megrendezésre. A szervezés még folyamatban van, a részleteket a honlapon
fogjuk közzétenni. Ha valakinek van ötlete, javaslata a témában, kérjük július 15-ig jelezze a
szervezőknél.
Kirándulás:
November 23-án, vasárnap a Kiskunsági és a Körös-Maros Nemzeti Parkokba szervezünk buszos
kirándulásokat az alábbiak szerint:
1. KNP: Körös-éri TK: Nagy-Széksóstó: bivalyrezervátum, vizes élőhely rekonstrukció, Csipaksemlyék: használat és kezelés, Zöld közösségi ház: turizmus, oktatás.
2. KMNP: Kistompapusztai löszgyep rekonstrukció, útközben Kardoskút, Fehér-tó:
madárélőhely és állattartó telep.
A kirándulások költsége 3000 Ft/fő. A kirándulások minimum (1) 20 illetve (2) 25 fő jelentkezése
esetén indulnak.
Előzetes program:
2014. november 20., csütörtök:
10:00-16:00 Kurzusok
17:00-19:00 Megnyitó és plenáris előadások.
19:00Fogadás (minden regisztrált résztvevőnek)
2014. november 21., péntek:
9:00-11:00
1. plenáris előadás + szimpózium
11:00-11:30 kávészünet
11:30-13:00 poszterek megtekintése
13:00-14:00 ebédszünet
14:00-16:00 2. plenáris előadás + szimpózium
16:00-16:30 kávészünet
16:30-19:30 vitaestek
2014. november 22., szombat:
9:00-11:00
3. plenáris előadás + szimpózium
11:00-11:30 kávészünet
11:30-13:00 poszterek megtekintése
13:00-14:00 ebédszünet
14:00-16:00 4. plenáris előadás + szimpózium
16:00-16:30 záró plenáris előadás
16:30-17:00 kávészünet
17:00-20:00 vitaestek
20:00bankett
2014. november 23., vasárnap:
Kirándulás
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Fotópályázat:
Magyarország és a Kárpát-medence természeti értékeinek, tájainak, élővilágának bemutatására
fotópályázat kerül meghirdetésre a konferencia résztvevői számára. A pályázatkiírás megtalálható a
konferencia honlapján (link).
Kapcsolatok:
Részvételi díjjal és számlázással kapcsolatos kérdések: Mecsnóber Melinda, Magyar Biológiai
Társaság, 1088, Budapest, Bródy S. u 16. I. em. 9., Tartózkodási hely: 1088 Budapest, Baross u. 13.
Levelezési cím: 1580 Budapest, Pf. 134. Telefon: (1) 225-3273. Fax: (1) 225-3272. E-mail:
mbt@mbt-biologia.hu
Absztraktokkal kapcsolatos kérdések: Dr. Lengyel Szabolcs. Telefon: (52) 509-200/11270. Email: lengyel.szabolcs@okologia.mta.hu
Minden további kérdés: Cseh Viktória, a szervezőbizottság titkára. Telefon: (62) 546-953. E-mail:
mtbk2014.szervezok@gmail.com
A szegedi találkozásig minden jót,
a szervezőbizottság: Báldi András társelnök, Margóczi Katalin társelnök, Cseh Viktória titkár, Czúcz
Bálint, Cserhalmi Dániel, Komoly Cecília, Kovács-Hostyánszki Anikó, Körmöczi László, Lengyel
Szabolcs, Mihók Barbara, Vili Nóra
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