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XIII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia (MTBK) 

„Klímaváltozás: trendek, veszélyek, megoldások” 

2022. augusztus 28-31., Pécs 

 

www.mtbk.hu/mtbk13 

 

2. körlevél 

 

A konferencia rendezői:  

Magyar Biológiai Társaság 

Ökológiai Kutatóközpont 

Szentágothai János Kutatóközpont − Pécsi Tudományegyetem  

Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság  

Society for Conservation Biology Hungarian Chapter 

 

Szakmai támogatók:  

MTA Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottság 

Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete 

MTA Ökológiai Tudományos Bizottság 

Society for Conservation Biology - Europe Section (SCB-ES) 

 

Helyszín: 

A konferencia helyszíne a Pécsi Tudományegyetem Szentágothai János Kutatóközpontja, 7624 Pécs, 

Ifjúság útja 20. (térkép). A regisztrációra, előadásokra, kurzusokra és vitaestekre is itt kerül majd sor. 

 

Részvételi díj: 

Támogató részvételi díj 25 000 Ft 

Teljes árú részvételi díj 19 000 Ft 

Kedvezményes részvételi díj 15 000 Ft 

 

A részvételi díj magában foglalja a konferencián való részvételt, a regisztrációs csomagot, az elektronikus 

programfüzetet és absztraktkötetet, a kávészüneteket, a nyitó koccintást augusztus 28-án vasárnap este és 

a bankettet augusztus 30-án kedden este. Az árak az ÁFÁ-t 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. 

Nappali képzésben résztvevő hallgatók, nyugdíjasok, GYED-re ill. GYES-re jogosultak és 

munkanélküliek számára kedvezményes részvételi díjat biztosítunk. A kedvezményre való jogosultságot 

igazoló megfelelő dokumentumról (diákigazolvány esetén az igazolvány két oldaláról) készült szkennelt 

másolatot vagy fotót kérjük, hogy a mtbk13.szervezok@gmail.com címre küldjék el e-mailben. Ennek 

beérkezéséig a regisztrációt nem tekintjük befejezettnek.   

https://www.google.com/maps/place/Szent%C3%A1gothai+J%C3%A1nos+Kutat%C3%B3k%C3%B6zpont/@46.0756681,18.2013792,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x4742b1eb6ac3669f:0xe994a956ae85c930!8m2!3d46.0756644!4d18.2035679
mailto:mtbk13.szervezok@gmail.com
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A részvételi díjról a regisztrációs határidő lezárultát követően, előre láthatólag június elején küldjük a 

számlát, melyben a fizetett költségek egy összegben, konferencia részvételi díjként kerülnek feltüntetésre. 

Ha esetleg pályázat miatt ennél hamarabb lenne rá szüksége, kérjük, ezt külön jelezze a részünkre. A 

részvételi díj fizetése átutalással történik a megkapott számla alapján, helyszíni fizetésre nem lesz 

lehetőség. Kérjük a részvételi díj befizetésével mindenképp VÁRJÁK MEG A SZÁMLA 

MEGÉRKEZÉSÉT! Az utalásnál a közlemény rovatban a számla sorszámát tüntessék fel. Kérjük, hogy 

proforma számla igényüket előre jelezzék a regisztráció során. Amennyiben egy adott intézménytől 

többen közös utalást, ehhez közös számlát kérnének az egyszerűbb ügyintézés érdekében, ezen igényüket 

a pontos résztvevői nevek megadásával a regisztrációkor szintén kérjük jelezni.  

 

Regisztráció: 

A konferenciára való jelentkezés online felületen történik. HATÁRIDŐ: 2022. 05. 02.  

Az érvényes regisztráció feltétele, hogy a jelentkezőnek előző MBT rendezvényekről ne legyen 

rendezetlen, részvételi díjra vonatkozó, kiegyenlítetlen számlája.  

 

A részvételi díj és egyéb költségek befizetésének határideje a számla beérkezését követő 8 nap. 

A számlázás várható ideje 2022. június eleje.  

 

Lemondás: 

A részvétel 2022. június 30-ig történő lemondása esetén a befizetett részvételi díjból 75%-ot tudunk 

visszatéríteni. 2022. július 1-től visszatérítésre nem lesz lehetőség. 

 

Program- és absztraktkötet: 

Csak azok az absztraktok kerülnek a kötetbe, amelyek a határidőig beérkeznek, továbbá a szerzője 

határidőre befizette a részvételi díjat. A program- és az absztraktkötet elektronikusan lesz elérhető, 

nyomtatott verzió nem készül (a helyszínen LED-kijelzőkön és a termekben nyomtatva megtalálható lesz 

a teljes program). 

ABSZTRAKTBENYÚJTÁSI HATÁRIDŐ: 2022. 05. 02.  

Formai követelmények: Az absztraktnak egy bekezdésben, maximum 2000 karakterben (szóközzel) 

ismertetnie kell az elvégzett kutatás hátterét, céljait, legfontosabb eredményeit és rövid megvitatását, 

legfontosabb következtetéseket. Nem fogadható el olyan absztrakt, melyből nem derül ki az elvégzett 

munka eredménye (pl.: „a prezentációban bemutatjuk majd azokat az eredményeket, amelyeken jelen 

pillanatban dolgozunk”). Csak elektronikusan beküldött absztraktokat tudunk elfogadni, melyek feltöltése 

online felületen lehetséges. A jelentkezők fejenként maximum 2db első szerzős absztraktot nyújthatnak 

be, többedik szerzőség esetén nincs korlát. 

A konferencián magukat képviselő önkéntes civil és szakmai szervezetek, természetvédelmi egyesületek, 

stb. számára is lehetőséget biztosítunk szervezetük rövid bemutatására, melyet szintén maximum 2000 

karakter (szóközzel) hosszúságú összefoglalóként kérünk elektronikusan feltölteni az absztraktfeltöltési 

online felületen. Ez tartalmazza többek között a szervezet/egyesület alapvető céljait, működési alapelveit, 

programjait. Ezen összefoglalók az absztraktkötetben kerülnek közlésre. 

 

Konferenciakötet: 

A Természetvédelmi Közlemények különszámában lehetőség lesz a konferencián elhangzott előadások és 

bemutatott poszterek teljes anyagának publikálására. A kéziratok elektronikus változatát 2023. 02. 06-ig 

kérjük beküldeni, a benyújtásról további információk a honlapon lesznek elérhetők. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJzxsUJj2bhoYLJQDQT41qzYqv_w36gnGn-z6YnfNIEJNwPw/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd14-zFgsQKnLf3YWWHqNoGnfTfoEu3AKR8w3ZDbKlQE4G5KQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd14-zFgsQKnLf3YWWHqNoGnfTfoEu3AKR8w3ZDbKlQE4G5KQ/viewform
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Szakmai program: 

A szakmai program három fő téma köré szervezett szimpóziumokból, plenáris előadásokból, 

poszterszekcióból, vitaestekből és a konferencia előtti kurzusból áll. 

A három fő témakör: 

1) a klímaváltozás élőhelyekre gyakorolt jelenlegi és várható hatásai (pl. erdők, gyepek, vizes 

élőhelyek) 

2) a klímaváltozás kárpát-medencei fajokra, fajközösségekre gyakorolt jelenlegi és várható 

hatásai (pl. elterjedési területek változása, fajok eltűnése, visszaszorulása) 

3) új fajok megjelenése a klimatikus viszonyok változásának hatására és az ezzel járó 

következmények (pl. inváziós fajok, stb.).  

 

A szimpóziumokat felkért plenáris előadások nyitják meg, amiket a beküldött absztraktokból kiválasztott 

előadások követnek. A további prezentációk bemutatására bármely természetvédelmi biológiai témában 

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 poszterek mérete maximum A0 lehet, 

álló tájolásban. A rögzítéshez szükséges eszközökről a szervezők gondoskodnak. A konferencián azon 

poszterek számára, melyek első szerzője BSc, MSc, PhD hallgató, poszterversenyt hirdetünk. A zsűri 

által díjazott három poszter szerzőit értékes jutalmakkal díjazzuk. 

 

Kurzusok: 

A konferencia nyitó napján (2022. augusztus 28. vasárnap) kurzust szervezünk, a részvétel ingyenes. A 

kurzus tartalmáról részletes információ a honlapon található. 

Oktató: Bán Miklós 

Téma: Biológiai adattömegek kezelése 

Időtartam: 10-16 óráig 

 

Vitaestek: 

A vitaestek számos hazai természetvédelmi szakembert foglalkoztató témákban szerveződnek, hétfő és 

kedd este kerülnek megrendezésre. A vitaestek, műhelybeszélgetések témájára vonatkozó javaslatokat a 

konferencia email címére kérjük elküldeni május 2-ig, megnevezve a szervezőket, főbb kérdésköröket, 

tematikát. 

 

Szállás: 

Szállásról a konferencia résztvevői egyénileg gondoskodnak, a foglalások intézése közvetlenül a 

szállásadókkal történik. A résztvevők számára lehetőség lesz a Jakabhegyi Kollégiumban kedvezményes 

kollégiumi szálláshelyek igénybe vételére is, ennek foglalása is egyénileg vagy csoportosan történik, a 

részletekről a konferencia honlapján olvashatnak. A regisztráció során kérjük, jelezzék, ha élni kívánnak 

ezzel a lehetőséggel, mert a várható létszámról értesítenünk kell a kollégiumot.  

 

Étkezés: 

Az étkezésről a konferencia résztvevői egyénileg gondoskodnak. A résztvevők számára lehetőség lesz az 

SZKK szomszédságában található Pacsirta Étteremben kedvezményes ebédelésre is, az ezzel kapcsolatos 

https://pteehok.hu/kollegiumok/jakabhegyi-kollegium/
https://www.facebook.com/pacsirtamevid/
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információk a honlapon olvashatóak. A regisztráció során kérjük, jelezzék, ha élni kívánnak ezzel a 

lehetőséggel, mert a várható létszámról értesítenünk kell az éttermet. 

 

Kirándulás: 

Augusztus 28-án, vasárnap a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság segítségével szervezünk 2 buszos 

kirándulást párhuzamosan, várhatóan 10-15 óra között. A kirándulások költségét a regisztrációs díj nem 

tartalmazza, hideg ebédről a résztvevők maguk gondoskodnak. Részletes információk a honlapon 

olvashatóak.  

1. Abaligeti-barlang és Denevérmúzeum, túra a Szuadó-völgybe. Buszköltség: 1550Ft/fő. 

2. Ős-Dráva Látogatóközpont, séta a holtághoz és a nagy Drávára. Buszköltség: 1650Ft/fő. 

 

Előzetes program: 

2022. augusztus 28., vasárnap: 

10:00-16:00 Kurzus, kirándulások 

17:00-19:00 Regisztráció, köszöntés és nyitó koccintás 

2022. augusztus 29., hétfő: 

8:00-9:30 Regisztráció 

9:00-12:00 Megnyitó és 1. plenáris előadás + szimpózium, közben kávészünet 

12:00-13:30 Ebédszünet 

13:30-14:30 Poszterszekció 

14:30-17:30 2. plenáris előadás + szimpózium, közben kávészünet 

18:00-19:30 Vitaest 

2022. augusztus 30., kedd: 

9:00-12:00 3. plenáris előadás + szimpózium, közben kávészünet 

12:00-13:30 Ebédszünet 

13:30-14:30 Poszterszekció 

14:30-17:30 4. plenáris előadás + szimpózium, közben kávészünet 

18:00-19:30 Vitaest 

20:00-23:00 Bankett 

2022. augusztus 31., szerda: 

9:00-12:00 5. plenáris előadás + szimpózium, közben kávészünet 

12:00-13:00 Zárszó 

 

Kapcsolatok: 

Részvételi díjjal és számlázással kapcsolatos kérdések: Mecsnóber Melinda, Magyar Biológiai 

Társaság, 1088 Budapest, Baross u. 13., Telefon: +36-30-464-5939; e-mail: mbt@mbt-biologia.hu 

Minden további kérdés az absztraktokkal, részvétellel, stb. kapcsolatban: Lazányi Eszter, a 

szervezőbizottság titkára. Telefon: +36-30-314-5701; e-mail: mtbk13.szervezok@gmail.com 

 

A pécsi találkozásig minden jót kíván, 

a szervezőbizottság: Báldi András társelnök, Závoczki Szabolcs társelnök, Szemethy László társelnök, 

Lazányi Eszter titkár, Kovács-Hostyánszki Anikó, Lengyel Szabolcs, Mecsnóber Melinda, Mizsei 

Edvárd, Németh Attila, Soltész Zoltán, Sulyán Péter Gábor, Varga Anna, Vili Nóra 


