
A Magyar Ökológusok Tudományos Egyesülete Junior díját 2001-ben Bátori Zoltánnak (sz. 

Gyula, 1982) adományozza a következőek alapján: 

Egyetemi tanulmányait Szegeden végezte, majd a doktori képzést a Pécsi Tudományegyetemen 

folytatta. PhD tanulmányai befejeztével (2013) visszatért a SZTE Ökológiai Tanszékére, ahol 

jelenleg habilitált egyetemi docensként (2019) számos, elsősorban természetvédelmi és ökológiai 

kurzus oktatója. Diákjaival közvetlen kollegiális viszonyt kialakítására törekszik. Valószínűleg 

részben ez az oka, hogy évente 4-5 biológus hallgató jelentkezik szakdolgozati témáira. A SZTE 

Biológia és Környezettudományi DI-k oktatója, témavezetője. Eddig egy doktorandusz hallgatója 

sikerrel védte meg fokozatát, további egy fő doktori eljárása jelenleg van folyamatban, további 

három végzi tanulmányait. ((hallgató véleményekből: „Nagyon jól ad elő, vicces, hogy mindig 

van egy kávé a kezében. Érthetőek a diái, jó bejárni hozzá.")) 

Tudományos munkássága során 80-nál is több tudományos közlemény szerzője, évente több első 

és utolsó szerzős cikke jelenik meg. Munkásságának fókuszában a mikrorefúgiumok, ezeken 

belül is a töbrök fajmegőrző szerep áll. Vizsgálatait számos kutató bevonásával végzi 

Magyarország és Közép-Európa több karsztvidékén.  

A hazai tudományos rendezvények rendszeres és aktív résztvevője, több hazai és nemzetközi 

tudományos szervezet tagja. 

  



PhD 2013 

Habilitáció 2019 

a 10 válogatott közlemény közé kiválasztható közleményeinek száma: 124  
 

összes tudományos és felsőoktatási közleményének száma: 122  
 

kiválasztható monográfiák és szakkönyvek: 0  
 

monográfiák és szakkönyvek száma melyben fejezetet/részt írt: 5   
 

külföldön megjelent, figyelembe vehető tudományos közleményei: 67  
 

hazai kiadású, figyelembe vehető idegen nyelvű közleményei: 17  
 

összes tudományos közleményének és alkotásainak független idézettségi 

száma:  
617  
 

   

  

 

  
 

Prizes: 

Best Presentation Award, 7th Hungarian Landscape Ecology Conference 
(Szeged, Hungary), Session Complex Landscape-Ecological Research, 2017 

Erdős Pál Young Researcher Fellowship, National Excellence Program, 2014 

Zólyominé Barna Piroska Award, Hungarian Academy of Sciences, Ecology 

Committee, 2011 

National Conference of Scientific Students (OTDK), Pécs, Session Conservation 

Biology: 1. prize, 2005 

Conference of Scientific Students (TDK), Szeged, Session Biology II: 1. prize, 2004 
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https://m2.mtmt.hu/api/citation/?&sort=related,desc&size=100&cond=externalCitation;eq;true&cond=publication.mtid;in;1290843,1500838,1702895,1702899,1732594,1732595,1733090,1733533,1736944,1737232,1737326,1737351,1740633,1740634,1740636,1740964,1741004,1744298,1755589,1759943,1790056,1858571,1934040,1983226,2041669,2134806,2139721,2186142,2203228,2203236,2276582,2277215,2277313,2277492,2277501,2277584,2318894,2403660,2403667,2439749,2450031,2453551,2454633,2457060,2457735,2458440,2460626,2463066,2477052,2478577,2488196,2490324,2490474,2577694,2721380,2723337,2724555,2724597,2725374,2725970,2760190,2785642,2809388,2826911,2864003,2864036,2888259,2894317,2918715,2931721,2970500,2985675,2997151,3024643,3091518,3133434,3157928,3158190,3165586,3215686,3219295,3219828,3227821,3229255,3229259,3242817,3251339,3278580,3297925,3303709,3325850,3329823,3341028,3352035,3377451,3400219,3415682,30323245,30346863,30448157,30460901,30599399,30605566,30608207,30617341,30617355,30646377,30710299,30710309,30834288,30901359,31171107,31174252,31199864,31317096,31335366,31337639,31390487,31607596,31634072,31788706,31829605,31862976,32075268


 

 

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 
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