MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG

1088 Budapest, Baross utca 13.
E-mail: mbt@mbt-biologia.hu, Honlap: www.mbt-biologia.hu

XXXII. Vándorgyűlés
2021. november 25-26.
Tápiószele
2. KÖRLEVÉL
A Magyar Biológiai Társaság és a Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ (NBGK)
közös szervezésben 2021. november 25-26. között rendezi meg XXXII. Vándorgyűlését
Tápiószelén az NBGK Kiállítótermében.
A korábbi évek gyakorlatához híven ezúttal is szeretettel várjuk a határon inneni és határon
túli résztvevőket. Előadással, poszterrel vagy mindkettővel elsősorban az alábbi
témakörökben várjuk a jelentkezést.
A konferencia témakörei:
- antropológia
- biotechnológia
- botanika
- etológia
- evolúció biológia
- ökológia
- sejtbiológia
- természetvédelem
- tudománytörténet és tájökológia
- zoológia
Időpont:
Helyszín:

A konferencia nyelve:

2021. november 25-26.
Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ,
2766 Tápiószele, Külsőmező 15.
www.nodik.org
magyar

Határidők:
 Regisztráció: 2021. október 1.
 Absztrakt beküldés: 2021. október 1.
 Részvételi díj befizetése: 2021. október 29.
 Lemondás: 2021. november 8.
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Részvételi díj:
 támogatói részvételi díj: 15 000 Ft
 teljes árú részvételi díj: 11 000 Ft
 MBT tagsági részvételi díj: 9 000 Ft
 kedvezményes részvételi díj: 7000 Ft
A részvételi díj magában foglalja a konferencián való részvételt, a programfüzetet, az
elektronikus absztraktkötetet, a kávészünetek árát, valamint a nyitófogadást november 25-én,
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 az MBT honlapján.
Kedvezményes részvételi díj: nappali képzésben résztvevő hallgatók (BSc, MSc, PhD),
nyugdíjasok számára kedvezményes részvételi díjat biztosítunk. A kedvezményre való
jogosultságot kérjük, a megfelelő dokumentumról (diákigazolvány esetén az igazolvány két
oldaláról) készült (szkennelt) fotóval igazolni a jelentkezési lap elküldésével együtt.
A részvételi díj fizetése átutalással történik a regisztrációt követően küldött számla alapján;
helyszíni fizetésre nem lesz lehetőség. Proforma számla igényüket kérjük, 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 kérjük, jelezzék. A regisztráció határidejét követően
kiállított számlákat email-ben fogjuk elküldeni, melyben a fizetett költségek (részvételi díj,
szabadon választható ebéd költsége, nyomtatott absztraktkötet) egy összegben, konferencia
részvételi díjként kerülnek feltüntetésre.
Az átutaláshoz szükséges banki adatok:
Magyar Biológiai Társaság, (K&H Bank)
Bankszámlaszám: 10200830-32310061-00000000
Az utalás közleményében kérjük, tüntessék fel a számla sorszámát!
Regisztráció:
A konferenciára való jelentkezés a kitöltött és aláírt jelentkezési lap elektronikus
visszaküldésével történik a mbt@mbt-biologia.hu e-mail címre.
Jelentkezési határidő: 2021. október 1.
Egy résztvevő maximum 2 előadás bemutatására jelentkezhet, társszerzőként természetesen
több előadásban/poszterben is lehet szerző.
Az előadások ideje: 20 perc, amely 15 perc előadásból és 5 perc vitából áll.
Absztraktkötet:
Csak azok az összefoglalók kerülnek a kötetbe, amelyek a beküldési határidőig beérkeznek,
továbbá a szerzője határidőre befizette a részvételi díjat.
Absztrakt beküldési határidő: 2021. október 1.
Formai követelmények: Az absztraktnak egy bekezdésben, maximum 250 szóban (Microsoft
Word doc vagy docx formátum, Times New Roman 12 pt-os betűméret, 1-es sortávolság,
körben 2,5 cm-es margó) ismertetnie kell az elvégzett kutatás hátterét, céljait, legfontosabb
eredményeit és rövid megvitatását. Az absztraktnak a főbb gondolatmenetet, eredményeket és
a legfontosabb következtetéseket kell tartalmaznia. Az absztrakt ne tartalmazzon fotókat,
ábrákat, hivatkozásokat, valamint irodalomjegyzéket.
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Absztrakt szerkezete:
a prezentáció címe /enter/
az előadók neve /enter/
az előadók munkahelye és a kapcsolattartó személy e-mail elérhetősége /enter/
a közlemény szövege
Csak az absztrakt beküldési határidőre (2021. október 1.) az mbt@mbt-biologia.hu e-mail
címre elektronikusan beérkező összefoglalókat tudjuk elfogadni.
A poszterek ajánlott mérete 90 x 120 cm, álló formátumban.
Étkezés:
Az étkezésről (nyitófogadás kivételével) a konferencia résztvevői egyénileg gondoskodnak.
Továbbá lehetőséget biztosítunk igény esetén, a regisztráció során választottak szerint a
csütörtöki és pénteki ebéd helyszíni, kedvezményes igénybevételére a kapott ebédjegy
átadásával.
A részvételi díj és egyéb költségek befizetésének határideje 2021. október 29.
Lemondás:
A részvétel (regisztrációs díj) és étkezések 2021. november 8-ig történő lemondása esetén a
befizetett részvételi díjból 75%-ot tudunk visszatéríteni. November 9-től visszatérítésre nem
lesz lehetőség.
Reméljük, hogy a konferenciát személyes részvétellel tudjuk megtartani. Amennyiben pedig a
járványhelyzet a személyes megjelenést nem teszi lehetővé, a rendezvényt elhalasztjuk, a
regisztrációk érvényesek maradnak a következő időpontra – igény esetén a befizetett
regisztrációs díjakat visszautaljuk –, de bízunk benne, hogy a halasztásra nem kerül sor.
Szakmai támogatók:

Nemzeti Biodiverzitás- és Génmegőrzési Központ
Fővárosi Állat- és Növénykert
Magyar Természettudományi Múzeum

A szervezőbizottság: Baktay Borbála (NBGK)
Csontos Péter (MBT)
Fehér Katalin (NBGK)
Hajdu Tamás (MBT)
Hanga Zoltán (FÁNK)
Kisbenedek Tibor (MBT)
Korsós Zoltán (MBT)
Kovács-Hostyánszki Anikó (MBT)
Málnási Csizmadia Gábor (NBGK)
Mecsnóber Melinda (MBT)
Nagyné Fehér Katalin (NBGK)
Simon Attila (NBGK)
Soltészné Gál Anikó (NBGK)
Szurdoki Erzsébet (MBT)
Vitályos Gábor Áron (MBT)
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Kapcsolat: Magyar Biológiai Társaság
Mecsnóber Melinda
mbt@mbt-biologia.hu
Kérjük, addig is látogasson el folyamatosan bővülő honlapunkra (www.mbt-biologia.hu).
Szeretettel várjuk jelentkezésüket és szakmai anyagaikat a konferencián!

Tisztelettel és üdvözlettel a Szervezőbizottság nevében:
Korsós Zoltán s. k.
az MBT elnöke

Baktay Borbála s. k.
az NBGK főigazgatója

Budapest, 2021. június 28.
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