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1. ÉRTESÍTŐ

X. MAGYAR MECHANIKAI
KONFERENCIA

Miskolc, 2007. augusztus 27-29.

Az International Union of Theoretical and Applied Mecha-
nics (IUTAM) Magyar Nemzeti Bizottsága, a Magyar Tu-
dományos Akadémia Szilárd Testek Mechanikája Bizott-
sága és Miskolci Területi Bizottsága, valamint a Miskol-
ci Egyetem a hagyományoknak megfelelően rendezi meg
Miskolcon az immár X., jubileumi Magyar Mechanikai
Konferenciát 2007. augusztus 27. és 29. között.

Szakterületek
A konferencia célja, hogy áttekintse és összefoglalja a ha-
zai mechanikai kutatásokat, beleértve azok oktatásának és
ipari alkalmazásának kérdéseit is. Ezzel összhangban a
X. MaMeK témája az elméleti és alkalmazott mechanika
valamennyi területét felöleli, a szilárd testek, folyadékok,
gázok, szemcsés anyagok mechanikáján keresztül a tartó-
szerkezetek, gépek és járművek mechanikájáig, beleértve a
mechanikához kapcsolódó kísérleti vizsgálatokat és olyan
interdiszciplináris területeket is, mint a biomechanika vagy
a rezgésfelügyelet.
Az oktatással foglalkozó előadások külön szekcióban, a ha-
gyományos MOHR sorozatban kerülnek lebonyolításra.
Nyelv
A konferencia nyelve magyar, arra elsősorban hazai szak-
emberek jelentkezését várjuk. Hagyományainkhoz híven
szívesen látjuk a környékbeli és távolabbi országok magyar
nyelvű előadóit. A hazánkban tanuló, vagy vendégként itt
tartózkodó és hazai kutatási témához kapcsolódó külföldi
kutatók angol nyelvű előadással is jelentkezhetnek.
Előadások
A jelentkezések és az előadások elfogadásáról, az előadá-
sok jellege alapján azok szekcióba sorolásáról a Tudomá-
nyos Bizottság dönt, és arról a jelentkezőket 2007. május
31-ig értesíti.

A konferenciáról a programon és az összefoglalókat tartal-
mazó köteten kívül más kiadvány nem készül, így az elő-
adások esetleges publikálásáról az előadók gondoskodnak.
Hagyományainknak megfelelően a Journal of Computatio-
nal and Applied Mechanics és a Periodica Polytechnica –
a folyóiratoknál szokásos bírálati folyamat után – angolul,
különszámokban megjelentet előadásokat. A közlés felté-
telei a fenti folyóiratok honlapjain megtekinthetők.

Honlap
Ezen értesítő elküldésével egyidőben honlapot nyitunk,
amelyen az értesítők, az aktuális információk, értesítési cí-
mek folymatosan megtalálhatók. A honlap címe:

http://mamek10.mm.bme.hu/
Jelentkezés
A Konferenciára jelentkezni a fenti honlapon található űr-
lap kitöltésével és elküldésével lehet. Előadók jelentke-
zését várjuk, akik előadásuk egyoldalas, a fenti honlapon,
vagy annak tükrén a

http://www.mech.uni-miskolc.hu/mamek-x/
honlapon (itt kell a www) megadott formában elkészített
összefoglalóját (MS Word és LATEX sablonok tölthetők le)
a jelentkezéssel együtt ugyancsak elektronikus – kivétele-
sen postai – úton elküldik a szervező bizottság címére.

Jelentkezési határidő: 2007 április 15.
Szükség esetén felhasználható a túloldali jelentkezési lap
az alábbi címre történő visszaküldéssel:

X. MAMEK
Tartószerkezetek Mechanikája Tanszék
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Budapest 1521

Részvételi díj (tájékoztató adatok)
Doktorandusz hallgatók esetén 20 400.- Ft, egyéb esetek-
ben pedig 39 600.- Ft. Ez magában foglalja a fogadás költ-
ségét is, de nem tartalmazza a szállás és étkezés költségeit.
A környező országokból érkező magyar előadók esetén ké-
relmükre a szervező bizottság eltekinthet a részvételi díjtól.
A konferencia második napjának estéjére vacsorával egy-
bekötött tokaji pincelátogatást szervezünk. Ennek költsége



6000.- Ft., amely megnöveli a fenti összeget és előrelát-
hatólag ugyancsak részvételi díjként számolható majd el.
Csak akkor kerül sor a pincelátogatásra, ha van legalább
45 fő jelentkező.

Szállás (tájékoztató adatok)
Javasoljuk a Miskolci Egyetem új kollégiumának a Uni-
Hotel-nek az igénybevételét. Szállodai színvonalú elhelye-
zést biztosít egy éjszakára 4000.- Ft. áron (ez az idegenfor-
galmi adót is tartalmazza). Szállásfoglalás az

http://www.uni-hotel.hu/hu/index.html
honlapon eszközölhető. Aki miskolctapolcai szállást keres,
annak a

http://www.miskolctapolca.hu/vendeglatas.html
honlap nyújt minden tekintetben teljes információt.

2. ábra. Az új Uni-Hotel bejárata

3. ábra. Miskolci Egyetem Továbbképző Központ
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(megtalálható a honlapon is)
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