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Újságíró, rovatvezető helyettes

“az ökológia terjesztéséért” díj



• “A közvélemény folyamatos, pontos és hiteles tájékoztatásáért
járó sajtó nívódíjat ezúttal a 24.hu Tudomány rovatának
rovatvezető-helyettese, Bihari Dániel vehette át…”





Bátori Zoltán PhD, habil.
egyetemi docens

• MSc – Szegedi Tudományegyetem

• PhD – Pécsi Tudományegyetem (2013)

• PhD téma: "Flóra, vegetációszerkezet és ökológiai viszonyok a Mecsek
hegység dolináiban“ (tvez: Morschhauser Tamás, Körmöczi László)

• Habilitáció (2019)
• Kutatási téma: “Mikrorefúgiumok növényzetének és ökológiai

tényezőinek vizsgálata; növényzeti határok vizsgálata erdőkben és erdő-

gyep komplexekben; agrártájak növényzete, másodlagos élőhelyek

vizsgálata.”



Díjai

Legjobb prezentáció – 7. Magyar Tájökológiai Konferencia (Szeged, 2017) 

Erdős Pál fiatal kutatói ösztöndíj, Nemzeti Kiválósági Program, 2014

Zólyominé Barna Piroska díj, MTA Ökológiai Bizottság, 2011

OTDK 1. díj (Pécs, Konzerváció biológiai szekció, 2005)

TDK 1. díj, (Szeged, Biológia szekció II., 2004)



Idézettség száma1 --- --- 601  922  

Hirsch-index1 19  --- --- --- 

 

Speciális tudománymetriai adatok Adat 

 

Első szerzős folyóiratcikkek száma3 (az összes %-ban) 21 (26,92%) 

Utolsó szerzős tudományos cikkek száma (az összes %-ban) 14 (17,95%) 

Magyar nyelven megjelent tudományos teljes folyóiratcikkek 

száma 
12  

Az utolsó 10 év tudományos, teljes, lektorált folyóiratcikkeinek 

száma 
72  

Folyóiratcikkek 15-nél több szerzővel 1  

 



Dr. Báldi András
az MTA doktora

ÖBI Lendület Ökoszisztéma-szolgáltatás Kutatócsoport csoportvezető, 

Tudományos tanácsadó

ÖBI Terresztris Ökológiai Osztály

Tevékenységének kulcsszavai:
ökológia, tájökológia, élőhelyfragmentáció,  biodiverzitás (kiemelten: 
agrár biodiverzitás), természetvédelmi biológia, agrár-
természetvédelem, ökoszisztéma funkció (kiemelten: pollináció, 
konzervációbiológiai kontrol, lebontó folyamatok), 





Széleskörű szakmai tudományos – társadalmi szerepvállalás



Oktatási tevékenység: 
egyetemi kurzusok, PhD képzés (ELTE, MATE)

Elismerései: 
 Pro Natura (2014) – a természetvédelem területén elért eredményeiért
 MTA doktora (2006) 
 Bolyai Plakett (2006) – MTA díj, a Bólyai ösztöndíjas időszak kiváló eredményeiért
 Petényi díj (2004) – kiemelkedő kutatásért - BirdLife Hungary
 Lendület Kutatócsoport

MÖTE tagság:
1998 – (a MÖTE megalakulása)
2002-2004 - alelnök
2004-2006 – elnök
2006-2009 - alelnök



2000-ben alapított "Magyar Ökológiáért Emlékplakett". Ezt az 

elismerést életműért adományozza az Egyesület.




