XII. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia (MTBK)
„Igazságügy és természetvédelem”
2019. április 4-5., Kecskemét
www.mtbk.hu/mtbk12
2. körlevél
A konferencia rendezői és szakmai támogatói:
Magyar Biológiai Társaság, Természetvédelmi és Ökológiai Szakosztály
Magyar Igazságügyi Szakértői Kamara Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Tagozata
Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete
MTA Ökológiai Kutatóközpont
MTA Ökológiai Tudományos Bizottság
Society for Conservation Biology - Europe Section (SCB-ES), SCB Hungarian Chapter
Helyszín:
A konferencia helyszíne a Természet Háza Kecskeméten (6000 Kecskemét, Liszt F. utca 19.). A
regisztrációra, előadásokra és vitaestekre is itt kerül majd sor.
Határidők
Absztrakt beküldés: 2019. február 8.
Regisztráció: 2019. február 8.
Részvételi díj befizetése: 2019. március 1.
Lemondás: 2019. március 15.
Részvételi díj:
Támogató részvételi díj
Teljes árú részvételi díj
Kedvezményes részvételi díj

20 000 Ft
13 000 Ft
8 000 Ft

A részvételi díj magában foglalja a konferencián való részvételt, a programfüzetet, az elektronikus
absztrakt-kötetet, a kávészünetek árát, valamint a fogadást április 4-én, csütörtökön este. Az árak az
Áfát tartalmazzák.
Kedvezményes részvételi díjat biztosítunk: nappali képzésben résztvevő hallgatók (BSc,
MSc, PhD), nyugdíjasok, GYES-re jogosultak, MBT tagok és munkanélküliek számára. 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.
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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.
Utazási - környezetvédelmi-díj: ajándékot sorsolunk ki azok között, akik teleautós lehetőséget
felajánlanak vagy tömegközlekedéssel vagy kerékpárral érkeznek a lakhelyükről.
Regisztráció:
A konferenciára való jelentkezés on-line történik a XII. MTBK honlap regisztrációs felületén, amely
elérhető lesz január második felében..
HATÁRIDŐ: 2019. február 8.
A regisztrációs és egyéb díjak befizetése csak banki átutalással lehetséges. A részvételi díjról a
regisztráció határidejét követően számlát küldünk, melyben a fizetett költségek (részvételi díj, stb.)
egy összegben, konferencia részvételi díjként kerülnek feltüntetésre. Az étkezési költségek (csütörtök
ebéd és péntek 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.
Szükség esetén proforma számla kérhető, erre vonatkozó igényüket a regisztráció során
jelezzék. Helyszíni fizetésre nem lesz lehetőség.
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.
Az átutaláshoz szükséges banki adatok: Magyar Biológiai Társaság, bankszámlaszám:
10200830-32310061-00000000, bank neve: K&H Bank; a közleményben kérjük, tüntessék fel a
számla sorszámát!
A részvételi díj és egyéb költségek befizetésének határideje 2019. március 1.
Lemondás:
A részvétel (regisztrációs díj) és étkezések 2019. március 15-ig történő lemondása esetén a befizetett
részvételi díjból 75%-ot tudunk visszatéríteni. Március 16-tól 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 korlátozott létszámban. A szálláslehetőségekről egy lista elérhető a konferencia
honlapján.
Étkezés:
A konferencia résztvevői számára lehetőséget biztosítunk igény esetén a regisztráció során
választottak szerint a csütörtöki ebéd, valamint a pénteki ebéd kedvezményes igénylésére (menü
választékkal) a kapott ebédjegy átadásával. Az ebéd és a csütörtök esti bankett is állófogadás stílusú
lesz a konferencia helyszínén. Lehetőség lesz vegetáriánus és gluténmentes étkezés igénylésére is.
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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 lesz,
nyomtatott verzió külön és 1000 Ft-os költséggel igényelhető a regisztráció során.
Absztraktbeküldési határidő: 2019. február 8.
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”).
A tudományos absztraktok mellett ez alkalommal lehetőség van olyan absztraktok
beküldésére is, melyek eltérnek a megszokott tudományos struktúrától, abban az esetben, ha egy-egy
esettanulmányt, jogi estet, kérdést vagy problémát vetnek fel.
Csak elektronikusan beküldött absztraktokat tudunk elfogadni, melyek feltöltése a honlap
felületén, a regisztrációkor kapott linken lehetséges.
Szakmai program:
A szakmai program szervezett szimpóziumokból, poszterszekciókból, vitaestekből és a konferencia
előtti kurzusból áll.
A konferencia ezúttal a természetvédelem és az igazságügyi eljárások határterületét öleli fel, illetve
az ezzel foglalkozó igazságügyi, természetvédelmi szakértői szakma kihívásait igyekszik bemutatni.
A rendezvény témájának középpontjában a természetkárosító tevékenységek, a jogkérdésekhez
köthető területhasználati konfliktusok és a védett, fokozottan védett fajok pusztítása, károsítása,
továbbá mindezek ökológiai és jogi következményei állnak.
Tematika:
Természetkárosító és/vagy engedély nélküli tevékenységek jogi következményei, ökológiai hatásai,
gyakorlati tapasztalatok:
1) Élőhelyekkel (vizes, fás, gyepes) kapcsolatos beavatkozásokból, illetve területhasználatból származó
konfliktusok
2) Fajokkal kapcsolatos természetkárosítások, ezek ökológiai következményei és az ebből adódó
konfliktushelyzetek
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 a konferencia
ideje alatt végig ki lesznek állítva és a programban megfelelő időt biztosítunk az érdeklődők és a
poszterek szerzői közötti interaktív, kötetlen véleménycserére.
Poszterszekció:
A poszterek méretéről a későbbiekben a honlapon adunk tájékoztatást. A rögzítéshez szükséges
eszközökről a szervezők gondoskodnak.
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Vitaestek:
A párhuzamos vitaestek számos hazai természetvédelmi szakembert foglalkoztató témákban
szerveződnek, csütörtök este kerülnek megrendezésre. A szervezés még folyamatban van, a
részleteket a honlapon fogjuk közzétenni.
Kurzus:
Hatékony fellépés eszközei a természetkárosító tevékenységekkel szemben. Mit tehet és hogyan a
terepi szakember az eredményes nyomozati munka érdekében?
A kurzus gazdája Varga Csaba igazságügyi szakértő.
Előzetes program:
2019. április 4. csütörtök:
9:00-10:00: Regisztráció
10:00-11:30: Megnyitó+nyitó plenáris
11:30-11:45: Kávészünet
11:45-13:00: Előadások
13:00-14:00: Ebéd
14:00-17:00: Plenáris+előadások
17:00-17:30: Kávészünet
17:30-19:30: Párhuzamos vitaestek
19:30-21:00: Fogadás
2019. április 5. péntek:
9:00-12:00: Plenáris előadás + előadások, közben kávészünet
12:00-13:30: Poszterszekció
13:30-14:30 Ebédszünet
14:30-17:00 Kurzus

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 kapcsolatos kérdések: Mizsei Edvárd, Telefon: 0620/224-5810, E-mail:
edvardmizsei@gmail.com

Minden további kérdés: Varga Anna, a szervezőbizottság titkára. Telefon: 30/3392-399. E-mail:
mtbk2019.szervezok@gmail.com.
Minden érdeklődőt szeretettel vár a szervezőbizottság:
Báldi András, Pataki Károly, Varga Anna, Mecsnóber Melinda, Darányi Nikoletta, Horváth Róbert,
Kovács-Hostyánszki Anikó, Lengyel Szabolcs, Mihók Barbara, Mizsei Edvárd, Németh Attila,
Sulyán Péter, Varga Csaba, Vili Nóra
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