MAGYAR BIOLÓGIAI TÁRSASÁG

II. „Fenntartható fejlődés a Kárpát-medencében” nemzetközi konferencia
2014. december 11-12.
Budapest
www.mbt-biologia.hu
2. körlevél

A konferencia rendezői:
SZIE MKK Növénytani és Ökofiziológiai Intézet, Növénytani Tanszék
Magyar Biológiai Társaság
MTA Ökológiai Kutatóközpont, Ökológiai és Botanikai Intézet
Debreceni Egyetem, Ökológiai Tanszék
Magyar Természettudományi Társulat
Szakmai támogatók:
Szent István Egyetem, Mezőgazdasági- és Környezettudományi Kar
Fővárosi Állat-és Növénykert
Időpont:

2014. december 11-12.

Helyszín:

a Fővárosi Állat-és Növénykert Barlang terme
1146 Budapest, Állatkerti út 6-12.

Helyszíni regisztráció: december 11-én 08.00- tól folyamatosan, a Barlang terem bejáratánál.
(térkép).
A konferencia nyelve: magyar és angol
Részvételi díj:
- teljes részvételi díj:
- Részvételi díj MBT tagoknak:
- hallgatói és nyugdíjas részvételi díj:
- SZIE dolgozói részvételi díj:
- SZIE hallgatói részvételi díj:

50 euro, illetve 12 000 Ft
8 000 Ft
6000 Ft
6 000 Ft
3000 Ft

A részvételi díj magában foglalja a konferencián való részvételt, az absztraktkötetet is
tartalmazó regisztrációs csomagot, valamint a nyitófogadást december 11-én este. Az árak az
Áfát tartalmazzák.
- az MBT tagokra vonatkozó kedvezmény csak rendezett tagsággal vehető igénybe
- a hallgatói kedvezmény az érvényes diákigazolvány mindkét oldaláról készült szkennelt
fotóval érvényesíthető (jpg vagy pdf formátumban elküldve)
- a nyugdíjas kedvezmény érvényesítéséhez kérjük, hogy a nyugdíjas igazolványról készült
szkennelt fotót küldjék el részünkre (jpg vagy pdf formátumban). Azoknál a nyugdíjas
MBT-tagoknál, akik adataikat már egyeztették, erre az eljárásra nincs szükség

- a SZIE dolgozói kedvezmény érvényesítéséhez a munkahely által kiállított igazolás
szükséges
Jelentkezés:
A jelentkezés feltétele a megfelelően kitöltött és aláírt jelentkezési lap, valamint az
esetlegesen igénybe vett kedvezményekhez szükséges igazolás (lásd fent), melyet az
mbt@mbt-biologia.hu címre küldött elektronikus levélben vagy postai úton, a levelezési
címünkön – 1580 Budapest, Pf. 134. – várunk.
Jelentkezési határidő: 2014. október 31.
Lemondási lehetőségek:
A részvétel 2014. november 17-ig történő lemondása esetén a befizetett részvételi díj 75%-át
tudjuk visszatéríteni. A november 17. utáni lemondások esetén a részvételi díj visszatérítésére
nincs lehetőség.
Étkezés:
Étkezési lehetőséget a Fővárosi Állat- és Növénykert Barlang éttermében tudunk biztosítani,
2000 Ft/fő áron.
A nyitófogadás december 11-én 19.00-tól a helyszínen kerül megrendezésre.
A konferencia alatt napi 2 alkalommal biztosítunk kávészünetet, mely ingyenesen vehető
igénybe. Tartalma: kávé, tea, sós, illetve aprósütemény.
Szállás:
Szállásról a konferencia résztvevői egyénileg gondoskodnak, a foglalások intézése
közvetlenül a szállásadókkal történik.
Fizetési mód:
A regisztrációs és egyéb díjak befizetése banki átutalással vagy postai csekken lehetséges. A
részvételi díjról a regisztrációt követően számlát küldünk.
A gyorsabb ügyintézés érdekében a banki átutalásos fizetési formát javasoljuk, mely esetben
mindenképp tüntessék fel a közleményben: II. „Fenntartható fejlődés a Kárpát-medencében”
nemzetközi konferencia, név, és (lehetőség szerint) a küldő intézmény / munkahely neve.
Bankszámlaszám: 10200830-32310061-00000000
(K&H Bank Zrt.)
Fizetési határidő: 2014. november 10.
Program és absztraktkötet:
Az absztraktok leadási határideje november 17. Csak a határidőig beérkezett absztraktok
kerülnek a kötetbe, amennyiben szerzője határidőre befizette a részvételi díjat.
Formai követelmények:
Az absztraktokat maximálisan 250 szó terjedelemben, Microsoft Word doc formátumban
(Times New Roman 12 pt-os betűméret, 1-es sortávolság, 2,5 cm-es margó) magyar és angol
nyelven is kérjük beküldeni az mbt@mbt-biologia.hu címre.
A poszter ajánlott mérete: 90 x 120 cm (álló formátum)
Az előadások megtartásához számítógép és projektor rendelkezésre áll majd. Egyéb felmerülő
technikai igényüket, kérjük, előre jelezzék!

Szakmai program:
A szakmai program plenáris előadásokból, szekció előadásokból (a megadott témakörökben,
15 perc előadás + 5 perc vita), valamint a poszter szekcióból áll.
A konferencia témakörei:
- állattenyésztés
- antropológiai
- biotechnológia
- botanika
- gyepek, gyepkezelés és gyepgazdálkodás
- környezetkímélő gazdálkodás
- növénytermesztés
- ökotoxikológia
- természetvédelem
- tudománytörténet
- vadgazdálkodás
- zoológia

Előzetes program:
2014. december 11. (csütörtök):
8:00-9:00 regisztráció
9:00-9:30 megnyitó és plenáris előadások
9:30-11:00 szekció előadások
11:00-11:20 kávészünet
11:20-13:00 szekció előadások
13:00-14:00 ebédszünet
14:00-16:00 szekció előadások
16:00-16:20 kávészünet
16:20-18:00 szekció előadások
18:00-19:00 poszterszekció
19:00- nyitófogadás

2014. december 12. (péntek):
8:00-9:00 regisztráció
9:00-9:30 plenáris előadások
9:30-11:00 szekció előadások
11:00-11:20 kávészünet
11:20-13:00 szekció előadások
13:00-14:00 ebédszünet
14:00- vezetett állatkerti séta

Szervezőbizottság: Deák Balázs
Házi Judit
Mecsnóber Melinda
Penksza Károly
Szabó Gábor
Valkó Orsolya
Zimmermann Zita
Kapcsolat:
Mecsnóber Melinda, Magyar Biológiai Társaság, 1088 Budapest, Bródy S. u 16.
Levelezési cím: 1580 Budapest, Pf. 134., Tartózkodási hely: 1088 Budapest, Baross u. 13.,
Telefon: (1) 225-3273.
E-mail: mbt@mbt-biologia.hu
A konferenciáig sikeres felkészülést és minden jókat kívánunk. Kérjük, addig is látogasson el
folyamatosan bővülő honlapunkra: www.mbt-biologia.hu!
Üdvözlettel:
Szervezőbizottság

