
 

 
 
 

KÖRLEVÉL 
  

 Az MTA Debreceni Területi Bizottságának Földtudományi Szakbizottsága és a  

Debreceni Egyetem Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszéke  

2022. augusztus 25‒27-én megrendezi a  

IX. Magyar Tájökológiai Konferenciát 
Nádudvaron. 

  
A konferencia célja: elősegíteni a tájökológiával, tájhasználattal, tájgazdálkodással, tájtervezéssel 
foglalkozó hazai szakemberek közötti eszmecserét, valamint a tájkutatással foglalkozó rendkívül 
szerteágazó szakma (agrártudományok, kertészeti és erdészeti tudományok, ökológia, geográfia, 
térinformatika, település- és területfejlesztés, vízgazdálkodás) művelői között szorosabb szakmai 
kapcsolatok kialakulását.  
  
A rendezvény szervezőbizottságának elnöke:  

Dr. Csorba Péter egyetemi tanár (MTA DTB Földtudományi Szakbizottság elnök)  

 

Tervezett program:  
Augusztus 25. csütörtök: 14.00 órakor megnyitó és plenáris előadások a Nádudvari Ady Endre 
Művelődési Központban. 

Plenáris előadók: Maczik Erika polgármester (Nádudvar), Hadászi László innovációs főigazgató 
(KITE, Nádudvar), Csorba Péter egyetemi tanár (Debreceni Egyetem) 

Csütörtök délután szekcióülések, este svédasztalos állófogadás a Timarina Étteremben.  

Augusztus 26. péntek: Délelőtti szekcióülések, ebéd, délutáni szekcióülések, Vacsora és zárszó a 
Timarina Étteremben.  A konferencia szekcióiba a következő témákban várjuk a jelentkezéseket:  
  

1. Klímaváltozás – tájváltozás  

2. Tájhasználat I. (vízgazdálkodás, agrár-környezetgazdálkodás)  

3. Tájhasználat II. (turizmus, terület- és településfejlesztés)  

4. Tájdegradáció, kockázat-elemzés és környezeti monitoring  

5. Természet- és tájvédelem, tájrehabilitáció  

6. Táj- és biodiverzitás  

7. Tájépítészet, tájtervezés  

8. Településökológia  

9. Elméleti tájkutatás, kutatásmódszertan  

10. Tájökológiai elemzések/alapkutatások  
 

  



 Augusztus 27. szombat: Szakmai tanulmányút 

A tanulmányút során érintett témák:  

1. Klímaadaptáció a mezőgazdaságban: KITE precíziós gépek és földhasználati gyakorlat.  

2. Klímaadaptáció a természetvédelemben: a Hortobágyi Nemzeti Park vizes gyep élőhely 

revitalizációja Püspökladányban. 

3. Klímaadaptáció az erdőgazdálkodásban: az alföldfásítás és napjaink erdőgazdálkodási kihívásai a 

Püspökladányi Arborétum kutatási tapasztalatain keresztül. 

  

Jelentkezési határidő: 2022. július 25.  
 

 

A szekcióüléseken elhangzó előadások időtartama 15 perc, a poszterek bemutatásáé 3 perc lehet. Az 
előadások és poszterek anyagából készült, egyenként legfeljebb 6 oldalas tanulmányt a szervezők 
ISBN számmal ellátott, online kiadványban jelentetik meg.  A tanulmányok formai követelményét a 
docx fájlban mellékeltük. A szekcióelnökök javaslatára a legjobb tanulmányok a Földrajzi 
Értesítőbe kerülhetnek. A tudományos program véglegesítéséhez a fent megjelölt google űrlapon 
kérjük az előadás/poszter címének beírását, valamint javaslatot, hogy a felsorolt 10 szekció 
melyikébe illeszkedik leginkább a téma.  

A tanulmányok beérkezési határideje: 2022. október 25.  
amelyet az ifazekasklte@gmail.com címre küldhetnek el. 

  

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK  
A konferencia helyszíne  

Ady Endre Művelődési Központ, Nádudvar, Ady tér 10. http://www.mknadudvar.hu/ 

 

Jelentkezés  
Kérjük, hogy az űrlap kitöltésével regisztráljanak legkésőbb 2022. július 25-ig a már korábban 
megjelölt linkre kattintva!  https://forms.gle/i4ZcVWw1eLuGymZ59 
 
  

Fizetési feltételek  
A konferencia részvételi díja:  

2022. augusztus 25. előtti átutalás 

esetén  

2022. augusztus 25. utáni átutalás vagy 

helyszíni készpénzes fizetés esetén 

40.000, - Ft,   45.000, - Ft  

A konferencia részvételi díja magában foglalja a regisztrációs csomag, a konferencia kiadványainak, 
a csütörtöki és pénteki étkezések költségeit.  
    

A szombati autóbuszos tanulmányút részvételi díja további: 5.000 Ft 

A tanulmányút részvételi díja tartalmazza egy szombati ebéd költségeit is. A tanulmányúton való 
részvétel szándékát a regisztrációs űrlapon (11. pont) jelezze, vagy legkésőbb 2022. augusztus 25-én 
18.00 óráig a konferencia helyszínén.  
  

 

 

Jelentkezni az alábbi linkre kattintva lehet a google űrlap kitöltésével (Ctrl+katt).  

https://forms.gle/i4ZcVWw1eLuGymZ59 
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A számlázás és átutalás menete 

A résztvevőket kérjük, hogy a július 25-ig beküldendő regisztrációs űrlapon 
https://forms.gle/i4ZcVWw1eLuGymZ59 
jelöljék meg a számlán szerepeltetni kívánt vevő nevét, címét és adószámát (13. pont)! Továbbá azt, 
ha a számlán szerepeltetni szeretnének valamilyen speciális adatot (pl. pályázat száma 14. pont)! A 
megadott adatok alapján erre a Meridián Alapítvány előzetes díjbekérőt (pro forma számlát) állít ki 
elektronikus számlázó programmal, amelyet a regisztráló e-mail címére elektronikus levél pdf 
mellékleteként megküld. Ezt követően a vevő elindíthatja a részvételi díj átutalását a számlakibocsátó 
Meridián Alapítvány számlaszámára (Meridián Alapítvány, 4032 Debrecen, Egyetem tér 1. 
számlaszám: Takarékbank 61400045-11027645). Az átutalást követően kiállítjuk a végső számlát és 
elküldjük a vevőnek.  

 

Kérjük, hogy a szállását minden résztvevő egyénileg intézze!  

A településen igénybe vehető szállásokról összefoglaló oldal: 
http://www.nadudvar.hu/index.php/turizmus/szallasadok 

A fenti oldal még nem tartalmazza a nemrég megnyitott rendkívül igényes Fácánliget 
Rendezvényházat, amelyet ugyancsak jó szívvel ajánlunk: https://facanliget.hu/ 
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