XI. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia (MTBK)
„Sikerek és tanulságok a természetvédelemben”
2017. november 2-5., Eger
www.mtbk.hu/mtbk11/
2. körlevél
A konferencia rendezői:
Magyar Biológiai Társaság
MTA Ökológiai Kutatóközpont
Bükki Nemzeti Park Igazgatóság
Eszterházy Károly Egyetem
Society for Conservation Biology Hungarian Chapter
Szakmai támogatók:
MTA Ökológiai Kutatóközpont
MTA Ökológiai Tudományos Bizottság
Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete
Society for Conservation Biology - Europe Section (SCB-ES)
SCB Hungarian Chapter
Helyszín:
A konferencia helyszíne az Eszterházy Károly Egyetem, 3300 Eger, Eszterházy tér 1. (térkép). A
regisztrációra, előadásokra, kurzusokra és vitaestekre is itt kerül majd sor.
Részvételi díj:
Támogató részvételi díj
Teljes árú részvételi díj
Kedvezményes részvételi díj

25 000 Ft
15 000 Ft
10 000 Ft

A részvételi díj magában foglalja a konferencián való részvételt, a programfüzetet, az elektronikus
absztrakt-kötetet, a kávészünetek árát, valamint a nyitófogadást november 2-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, és ingyenesen részt
vehetnek a vasárnapi kiránduláson.
Nappali képzésben résztvevő hallgatók (BSc, MSc, PhD), nyugdíjasok, GYES-re jogosultak, MBT
tagok és munkanélküliek számára kedvezményes részvételi díjat biztosítunk. A kedvezményre való
jogosultságot kérjük a megfelelő dokumentumról (diákigazolvány esetén az igazolvány két oldaláról)
készült (szkennelt) fotóval igazolni, melyet a regisztrációkor kapott linken lehet feltölteni.
A részvételi díj fizetése átutalással vagy postai csekken történik a regisztrációt követően küldött
számla alapján; helyszíni fizetésre nem lesz lehetőség. Proforma számla igényüket kérjük, előre
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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. A részvételi díjról a regisztráció határidejét
követően számlát küldünk, melyben a fizetett költségek (részvételi díj, kurzusok, bankett, kirándulás,
stb.) egy összegben, konferencia részvételi díjként kerülnek feltüntetésre. Az étkezési költségek
(péntek ebéd és vacsora, szombat ebéd) a számlán külön étkezési tételként kerülnek feltüntetésre.
Előre jelzett igény esetén két külön számlát állítunk ki a részvételről és az étkezésről. Utólag ilyen
jellegű számlamódosításra nincs lehetőség.
Az átutaláshoz szükséges banki adatok: Magyar Biológiai Társaság, bankszámlaszám: 1020083032310061-00000000, bank neve: K&H Bank; a közleményben kérjük, tüntessék fel a számla
sorszámát!
Regisztráció:
A konferenciára való jelentkezés on-line történik az MTBK honlap regisztrációs felületén.
HATÁRIDŐ: 2017. szeptember 08.
A részvételi díj és egyéb költségek befizetésének határideje 2017. szeptember 29.
Lemondás:
A részvétel (regisztrációs díj, bankett, vasárnapi kirándulás, csillagtúra) és étkezések 2017.
szeptember 30-ig történő lemondása esetén a befizetett részvételi díjból 75%-ot tudunk visszatéríteni.
Október 1-től visszatérítésre nem lesz lehetőség.
Szállások:
Szállásról a konferencia résztvevői egyénileg gondoskodnak, a foglalások intézése közvetlenül a
szállásadókkal történik. Limitált számban lehetőség lesz kedvezményes kollégiumi szálláshelyek
igénybe vételére is. 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). Továbbá lehetőséget
biztosítunk igény esetén a regisztráció során választottak szerint a pénteki ebéd és vacsora, valamint
a szombati ebéd kedvezményes igénylésére (menü választékkal) a kapott ebédjegy átadásával (link).
A záróbankett (november 4. szombat) személyenként bruttó 5000 Ft-ba kerül.
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 ingyenesen elérhető,
nyomtatott verzió külön és 1000 Ft-os költséggel igényelhető a regisztráció során.
HATÁRIDŐ: 2017. szeptember 08.
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
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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
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 2017. december 15-ig kérjük beküldeni, a benyújtásról további információk a honlapon
lesznek elérhetők.
Szakmai program:
A szakmai program a három fő téma köré szervezett szimpóziumokból, plenáris előadásokból,
poszterszekcióból, vitaestekből és a konferencia előtti kurzusokból áll.
A három fő témakör:
1) Hosszútavú változások, tendenciák a hazai biodiverzitásban
2) Sikerek és tanulságok a hazai természetvédelemben
3) Szakpolitikai és társadalmi kapcsolódások
A szimpóziumokat felkért plenáris előadások nyitják meg, amit a beküldött absztraktokból
kiválasztott előadások követnek. 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 poszterek méretéről a későbbiekben a
honlapon adunk tájékoztatást. A rögzítéshez szükséges eszközökről a szervezők gondoskodnak. 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.
Kurzus:
A konferencia nyitó napján (2017. november 2. csütörtök) egy rövid kurzust szervezünk:
OpenBioMaps
Szervező, oktató: Bán Miklós
Időtartam: 10-16 óráig
A részvételi díj bruttó 2000 Ft/fő. A kurzus tartalmáról részletes információ a honlapon található
(link).

Vitaestek:
A vitaestek számos hazai természetvédelmi szakembert foglalkoztató témákban szerveződnek,
péntek és szombat este kerülnek megrendezésre. A szervezés még folyamatban van, a részleteket a
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honlapon fogjuk közzétenni. Ha valakinek van ötlete, javaslata a témában, kérjük július 15-ig jelezze
a szervezőknél.
Kirándulás:
November 5-én, vasárnap a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság segítségével szervezünk buszos
kirándulásokat várhatóan 9-16 óra között az alábbiak szerint:
Kirándulás I.: Bükk-fennsík - Olasz-kapui tanösvény bejárása szakvezetéssel
Kirándulás II.: Borsodi Mezőség Tájvédelmi Körzet
A kirándulásokról részletes információ található honlapunkon (link).
A kirándulások költsége bruttó 3000 Ft/fő, amely magában foglalja a hideg ebédcsomagot.
Csillagtúra:
November 3-án, péntek este tiszta égbolt esetén Felsőtárkányba szervezett busszal csillagos égbolt
túrát szervezünk. Felhős ég, rossz időjárás esetén alternatív programként az egri Varázstoronyba
teszünk látogatást. Ezen fakultatív program ára bruttó 1000 Ft/fő, kérjük részvételi szándékukat ez
esetben is a regisztráció során jelezzék.
Előzetes program:
2017. november 2. csütörtök:
10:00-16:00 Kurzusok
17:00-19:00 Megnyitó és plenáris előadások
19:00Fogadás (minden regisztrált résztvevőnek)
2017. november 3. péntek:
9:00-12:00
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 vitaestek
20:00-tól Csillagos égbolt kirándulás vagy rossz idő esetén látogatás a Varázstoronyba
2017. november 4. szombat:
9:00-12:00
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
17:30-18:00 zárszó
18:00-19:30 vitaestek
20:00bankett
2017. november 5. vasárnap:
Kirándulás
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Kapcsolatok:
Részvételi díjjal és számlázással kapcsolatos kérdések: Mecsnóber Melinda, Magyar Biológiai
Társaság, 1088 Budapest, Baross u. 13., Telefon: 1/225-3273; E-mail: mbt@mbt-biologia.hu
Absztraktokkal és a konferenciakötettel (TVK) kapcsolatos kérdések: Mizsei Edvárd, Telefon:
0620/224-5810, E-mail: edvardmizsei@gmail.com
Minden további kérdés: Mecsnóber Melinda, a szervezőbizottság titkára. Telefon: 1/225-3273. Email: mtbk2017.szervezok@gmail.com, mbt@mbt-biologia.hu.
Az egri találkozásig minden jót,
a szervezőbizottság: Báldi András társelnök, Dudás György társelnök, Mecsnóber Melinda titkár,
Kovács-Hostyánszki Anikó, Lengyel Szabolcs, Mizsei Edvárd, Németh Attila, Pénzesné Kónya
Erika, Szepesváry Csaba, Vili Nóra
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