
V. MTBK – 2. körlevél 

 1 

2. körlevél 
 

V. Magyar Természetvédelmi Biológiai Konferencia (MTBK) 
"Molekuláktól a globális folyamatokig" 

 
Nyíregyháza, 2008. november 6-9. 

 
www.mtbk.hu 

 
A konferencia rendezıi: 
A Magyar Biológiai Társaság Környezet- és Természetvédelmi szakosztálya, a Nyíregyházi Fıiskola és a 
Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 
 
Helyszín: Nyíregyházi Fıiskola. Cím: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/b. A Fıiskola saját honlapja: 
www.nyf.hu. A konferencia elıadásainak helyszíne a Fıiskola C épülete lesz, míg a 
mőhelymegbeszéléseket, vitaesteket kisebb szemináriumi termekben rendezzük meg, szintén a Fıiskola C 
épületében. Az elıadásokhoz projektort és kihangosítást biztosítunk. 
 
 
Szakmai támogatók: 
European Section of the Society for Conservation Biology, KvVM Természet- és Kõrnyezetmegõrzési 
Szakállamtitkárság, Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete, MTA Természetvédelmi és 
Konzervációbiológiai Bizottság. 
 
Részvételi díj: A részvételi díj magában foglalja a konferencia részvételt, az absztraktkötetet, a kávét és 
üdítıt a szünetekben, és a nyitófogadást november 6-án, csütörtökön este. Kérjük, aki megengedheti 
magának, járuljon hozzá támogató részvételi díjjal a konferencia megrendezéséhez. 
 
Részvételi díj Bruttó ár 
Támogató részvételi díj 20 000 Ft 
Teljes részvételi díj pályázati, intézményi, vagy vállalkozási támogatással 
rendelkezık részére 

15 000 Ft 

Kedvezményes (önköltséges) részvételi díj fıállású munkahellyel rendelkezık 
részére (ahol nem fizeti a munkahely, vállalkozás, illetve akik nem tudják OTKA, 
EU-s vagy más hazai vagy nemzetközi pályázatból fedezni – magyarán akiknél 
saját zsebre megy) 

  10 000 Ft 

Kedvezményes részvételi díj diákok, határon túliak és mindenki más számára, 
akiknek gondot jelent a részvételi díj befizetése (kivéve a támogatott kutatási 
projektekben dolgozó PhD hallgatókat). (Diákoktól kérjük a diákigazolvány számot 
, mások kérjük maximum 5 sorban indokolják a kedvezmény szükségességét. A 
kedvezményt a pénzügyi lehetıségeink függvényében tudjuk biztosítani, azaz nem 
biztos, hogy minden igénylı kérését tudjuk majd teljesíteni.) 

  5 000 Ft 

 
Regisztráció: A konferenciára való jelentkezés on-line történik a 
http://www.mtbk.hu/mtbk05/jelentkezes.html címen. Kérjük, hogy a regisztrációkor kapott azonosító 
számot jegyezze fel! A jelentkezés határideje 2008. szeptember 7. 
 
Lemondás: A részvétel lemondása esetén a befizetett részvételi díjból szeptember 30-ig 75 %-ot, október 
20-ig 50 %-ot tudunk visszatéríteni. Október 20. után visszatérítésre nem lesz lehetıség. 
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Szállások: A konferencia helyszínén lehetıség van szállás igénybevételére a Fıiskola új építéső 
kollégiumában. A szobák kétágyasak, az árak különböznek ha a szobát egyedül, illetve ha ketten veszik 
igénybe. Minden szobához önálló zuhanyzó tartozik, a mellékhelyiség a folyosón található.  

Szoba igénybevétele Ár 
Egyedül 3900 Ft/fõ/éj 
Ketten 2900 Ft/Fõ/éj 

 
További szálláslehetıségek igénybevétele esetén a foglalás intézése egyénileg, közvetlenül a 
szállásadóktól történik. További szálláslehetıségek Nyíregyházán a Fıiskola közelében: 
http://www.iranymagyarorszag.hu/keres/nyiregyhaza/szallasok-p1/. 
 
Fizetési módok: A regisztrációs és egyéb díjak befizetése banki átutalással vagy postai csekken 
lehetséges. A részvételi díjról és a szállásköltségrıl a regisztráció határidejét követıen számlát küldünk. 
Átutalással és csekkel történı befizetés esetén is egyösszegő számlát állítunk ki a költségekrıl (részvételi 
díj, szállásköltség, stb.). 
 

A részvételi díj, szállás- és egyéb költségek befizetésének határideje 2008. szeptember 7. 
 
Étkezés: A rendezvény ideje alatt lehetıség van reggelit, ebédet és vacsorát (csak péntek estére!) rendelni. 
A reggeli 700, az ebéd 1200, vacsora 1000 Ft/fı/alkalom. Az ebéd levest, fıételt, savanyúságot, desszertet 
és ásványvizet tartalmaz, míg a vacsora fıételbıl, savanyúságból és desszertbıl áll ásványvíz kíséretében.  
 
November 6-án, csütörtök este állófogadást szervezünk minden regisztrált résztvevınek (benne van a 
regisztrációs díjban). A konferencia nyíregyházi programját november 8-án, szombat este bankettel 
zárjuk. A banketten való részvételi díj 3500 Ft/fı. A regisztrációs lapon kérjük, jelezze étkezési igényét! 
 
Kirándulás: Vasárnap két szakmai program közül lehet választani: (1) Tokaj-Bodrogzug, (2) hortobágyi 
daruvonulás. A kirándulások ára 7500 Ft/fı, ami tartalmaz egy borkóstolásos (Tokaj), illetve egy 
bográcsos ebédet (Hortobágy). A regisztrációs lapon kérjük, jelezze, amennyiben valamelyik kiránduláson 
részt kíván venni. A kirándulások csak megfelelı számú jelentkezı esetén indulnak. 
 
Szakmai program: A szakmai program négy szimpóziumból, vitaestekbıl és poszterek bemutatásából 
áll. Minden szimpózium egy adott téma bemutatását szolgálja. A szimpóziumok egy átfogó, plenáris 
elıadással kezdıdnek (30 perc), majd ezt követi az adott problémakör egy-egy aspektusával foglalkozó 
hat rövidebb elıadás (15 perc + 5 perc kérdések). A szimpóziumokat az alábbi négy témakörben 
szervezzük meg. 
 
(1) Molekulák, gének és modern módszerek (szervezı: Horváth Márton, horvath.marton@mme.hu) 

A genetikai és egyéb „modern” vizsgálati módszerek egyre inkább elterjedtek immár a hazai 
természetvédelmi és ökológiai kutatásokban is. A szimpózium során a már mőködı hazai genetikai 
mőhelyek, valamint az egyéb újszerő módszereket alkalmazó kutatások mutatnák be legújabb 
eredményeiket. 

(2) Globális folyamatok (szervezı: Sólymos Péter, Solymos.Peter@aotk.szie.hu) 
A bioszféra egészére ható nem lokális, azaz globális változások létezése ma már tudományos tény. 
A kiváltó okokról ugyan lehet vitatkozni, de a következmények már ma is világosan látszanak. 
Milyen realitása van annak, hogy hiányos ismereteink (leírt fajok, elterjedési adatok elégtelensége) 
ellenére hatékonyan védjük az élıvilágot a ma még be nem következett veszélyektıl? Milyen 
szerepe és felelıssége van a politikai szándéknak, a civil kezdeményezéseknek, a hivatásos 
természetvédelemnek és a tudományos kutatásnak e téren? Ezekre a kérdésekre keresi a választ a 
szimpózium. 
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(3) Természetvédelmi stratégiák (szervezı: Szentirmai István, i.szentirmai@gmail.com) 
A szimpózium a természetvédelmi tevékenységek gondos megtervezésének jelentıségére hívja fel 
a figyelmet. Bemutatja a természetvédelmi programok és hosszú távú stratégiák kidolgozásának 
szempontjait és az eddig szerzett tapasztalatokat. 

(4) Társadalom és természetvédelem (szervezı: Mihók Barbara, barbaramihok@gmail.com) 
A biológiai sokféleség megırzése nem csak egy szők szakmai közösség feladata és felelıssége, 
hanem egy össztársadalmi tevékenység. Eredményessége ezért nem csak a biológiai tudományok 
által feltárt ismeretek függvénye, hanem szorosan összefügg a természetvédelem szempontjából 
fontos társadalmi környezettıl, folyamatoktól. A szimpózium célja kettıs: egyrészt, hogy 
bemutassa a természetvédelem „beágyazottságát” az emberi közösségekben gyakorlati példákon 
keresztül, másrészt, hogy feltárja, milyen információkat, módszereket, megközelítéseket kínálnak a 
társadalomtudomány különbözı ágai (pl. szociológia, közgazdaságtan) a konzervációbiológia 
számára a minél hatékonyabb természetvédelem érdekében. A szimpózium felvállalt célja, hogy 
erısítse a kapcsolatot a társadalomtudományok területérıl érkezett szakemberek és a 
természetvédelemben dolgozók között, ezért várjuk a társadalomtudománnyal foglalkozók minél 
szélesebb körét rendezvényünkre. 

 
Prezentációk: Amennyiben szeretné bemutatni munkáját, kérjük, hogy annak rövid összefoglalóját 
(absztrakt) küldje el a szervezıknek (további részleteket ld. alább). Felhívjuk figyelmét, hogy a 
konferencia hagyományaihoz híven konkurens párhuzamos szekciókat nem tervezünk, így a szimpózium 
elıadásokon túl elsısorban poszterek bemutatására nyílik lehetıség. Az elıadásra szánt munkákat a 
beérkezett absztraktok alapján a konferencia tudományos tanácsadó testülete fogja kiválogatni és az 
elıadókat a szervezık fogják felkérni legkésıbb 2008. szeptember 30-ig. Kérjük, a jelentkezési lapon 
jelezze, hogy melyik szimpóziumon kívánja prezentációját bemutatni, és hogy vállalná-e annak elıadását. 
Amennyiben témája a felsorolt szimpóziumokétól eltér, kérjük, a jelentkezési lapon ezt az „egyéb” gomb 
bejelölésével jelezze.  
 
A posztereket legalább egy napig állítjuk ki. A program több poszterszekciót is tartalmaz majd, így 
mindenki kényelmesen meg tud ismerkedni azok mondanivalójával, illetve kötetlen véleménycserékre lesz 
lehetıség a szerzı(k) és az érdeklıdık között. A poszterek bemutatása így az elıadásoknál hatékonyabban 
szolgálhatja a konferencia fı célkitőzését, a természetvédelemben érdekeltek kommunikációját. 
 
Vitaestek: A konferencia folyamán vitaestek, mőhelybeszélgetések szervezésére is lehetıség nyílik.  A 
vitaestek és/vagy mőhelybeszélgetések témájára vonatkozóan javaslatokat illetve önkéntes szervezık 
jelentkezését várjuk. 
 
Absztraktkötet:  Csak azok az absztraktok kerülnek a kötetbe, amelyek a határidıig beérkeznek, továbbá 
amelyek szerzıje határidıre befizette a részvételi díjat. 
 

Az absztraktok leadásának határideje: 2008. szeptember 7. 
 
Formai követelmények: Az absztraktnak egy bekezdésben, maximum 250 szóban ismertetnie kell az 
elvégzett kutatás céljait, legfontosabb eredményeit és rövid megvitatását. Az absztraktnak a fıbb 
gondolatmenetet, az eredményeket és a legfontosabb következtetéseket kell tartalmaznia. Nem fogadható 
el olyan absztrakt, amelybıl nem derül ki az elvégzett munka eredménye (pl.: “a poszteren bemutatjuk 
majd azokat az eredményeket, amelyeken jelen pillanatban dolgozunk”). Csak elektronikusan beküldött 
absztraktokat tudunk elfogadni. Az absztraktokat kérjük a jelentkezés on-line felületén, a regisztráció 
adatainak megadásakor töltsék fel. 
 
Poszterverseny: Idén a konferencia graduális és PhD hallgató résztvevıi között rendezzük meg a 
poszterversenyt. A versenyben résztvevı posztereket rangos szakmai zsőri fogja értékelni. Kérjük, jelezze 
a regisztrációs lapon, hogy részt kíván-e venni a versenyen. Csak azok a poszterek indulhatnak, amelyek 
elsı szerzıje graduális vagy PhD hallgató. 
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Elızetes programtervezet (az idıpontok hozzávetılegesek) 
 
Csütörtök (2008. november 6.) 

17.00-20.00 Köszöntık és nyitó elıadások  
20.00 - Fogadás minden regisztrált résztvevı részére  

Péntek (2008. november 7.) 
9.00-11.30. Szimpózium: Plenáris elıadás (30 perc), Elıadások 6 darab (15+5 perc)  
11.30-12.00 Kávészünet  
12.00-13.00 Poszterek megtekintése  
13.00-14.00 Ebédszünet  
14.00-16.30 Szimpózium: Plenáris elıadás (30 perc), Elıadások 6 darab (15+5 perc)  
16.30-17.00 Kávészünet  
17.00-18.30 Péntek esti viták 
18.30-20.00 Péntek esti viták (folytatás) 

Szombat (2008. november 8.) 
9.00-11.30 Szimpózium: Plenáris elıadás (30 perc), Elıadások 6 darab (15+5 perc)  
11.30-12.00 Kávészünet  
12.00-13.00 Poszterek megtekintése  
13.00-14.00 Ebédszünet  
14.00-16.30 Szimpózium: Plenáris elıadás (30 perc), Elıadások 6 darab (15+5 perc)  
16.30-17.00 Záró plenáris elıadás 
17.00-17.30 Kávészünet  
17.30-19.00 Szombat esti mőhelyek  
19.00-20.30 Szombat esti mőhelyek (folytatás) 
20.30- Bankett (azok számára, akik jelezték részvételi szándékukat és befizették a bankett árát)  

Vasárnap (2008. november 9.) 
8.00-18.00 Kirándulás (azok számára, akik jelezték részvételi szándékukat és befizették a 
kirándulás árát)  

 
Kapcsolat: 
 
A konferencia honlapján állandóan frissülı információk találhatók. Látogasson el gyakran honlapunkra: 
http://www.mtbk.hu  
 
• Részvételi díjjal és a szállásfoglalással kapcsolatos kérdések: Borbás Miklósné, Magyar Biológiai 

Társaság, Budapest, Fı u. 68. 1027. Telefon/fax: 1/224-1423. E-mail: mbt@mail.tvnet.hu 
• Absztraktkötettel kapcsolatos kérdések: Dr. Lengyel Szabolcs, Email: szabolcs@delfin.unideb.hu 
• Minden további kérdés: mtbk2008@gmail.com 
 
A nyíregyházi találkozásig minden jót, 
 
 
 
 

a szervezıbizottság 
Báldi András, Hornung Erzsébet, Horváth Márton, Lendvai Ádám, Lengyel Szabolcs, Mihók Barbara, 

Sólymos Péter, Standovár Tibor, Szentirmai István 
 


