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Tisztelt Társasági Tagok!
Ezúton küldöm a Magyar Biomechanikai Társaság aktuális hírlevelét.
IV. Magyar Biomechanikai Konferencia: május 7-8.
A konferencia szervezése gőzerővel folyik, elkészült a tudományos program, összeállt az
absztraktfüzet, kész a cikkeket tartalmazó Biomechanica Hungarica különszám is.
Gyakorlatilag már csak az utolsó simítások vannak hátra.
A konferencián 65 előadás lesz, egy szekcióba rendezve.
Kérjük, aki még nem tette meg, regisztráljon a konferencia honlapján
(http://www.asszisztencia.hu/10biom/index.php?menu=14)
Közgyűlés, tisztújítás
A 4. Magyar Biomechanikai Konferencián sor kerül a Biomechanikai Társaság
közgyűlésére, amelyen tisztújítást is tartunk.
Ahhoz, hogy elnökjelölt-listát állíthassunk, ezúton kérünk minden tagunkat,
hogy jelen e-mailre válaszolva jelölje meg, hogy kit látna legszívesebben a
Társaság elnökeként az elkövetkezendő időszakban.

Biomechanica Hungarica
A folyóirat II. évfolyamának 2. száma egy héten belül megérkezik mindenkinek, akinek
nincs tagdíjelmaradása.
A III. évfolyam 1. szám a konferencia alkalmából megjelentetett szám lesz, amely csakis
a konferencia előadásaihoz kapcsolódó cikkeket tartalmaz. Ez a szám csak digitális
formában jelenik meg, a konferenciakiadványban található cédén, valamint később a
Biomechanica Hungarica honlapjára is fel fogjuk tölteni az anyagot.

Könyvajánló
Vincze János professzor úr tájékoztatása:

Megjelent a következő könyv, mely lehet, hogy érdekli a tagságot:
Darabont Sándor, Jenei István, Vincze János, Vincze-Tiszay Gabriella:
SZILÁRDTESTFIZIKA
300 oldalas könyv.
Darabont Sándor, a Kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem professzora,
Jenei István - kutató, Svédország
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Tagdíjak
Kérjük, akinek tagdíjelmaradása van, minél előbb egyenlítse ki.
Akinek legalább a 2008-as tagdíj be van fizetve, küldjük a folyóiratot postán, ezzel
egyidejűleg akinek tartozása van, annak kiegyenlítéséhez egy csekket fog kapni.
A mellékelt tagdíjlista a mai állapotot tükrözi, kivéve a csekkes befizetéseket, mert
azoknál csak kb. 2 hét múlva derül ki, hogy kitől érkezett a számlánkra a pénz.
A tagdíj mértéke hallgatóknak (PhD hallgatóknak is) és nyugdíjasoknak 1000 Ft/év,
másoknak 3000 Ft/év.
A tagdíjat csekken és átutalással is be lehet fizetni.
Csekk: Kérjük, akinek a csekkes befizetési mód szimpatikusabb, jelezze felénk és küldünk
neki postán belőle.
Átutalás:
ERSTE-Bank, Magyar Biomechanikai Társaság Folyószámlája
Székhely: 1111, Budapest, Műegyetem r. 3
Számlaszám: 11600006 - 00000000 - 13103529
Közlemény: Név+2XXX éves tagdíj, az aktuális év(ek) megjelölésével

Rendezvények
Hazai rendezvények
Dátum

Rendezvény/Link

Helyszín

2010. Máj. 7-8.

4. Magyar Biomechanikai Konferencia

Pécs

2010. Máj. 29–2010.
Jún. 07.

Continuum Physics and Engineering Applications
(CPEA'10R)

Ráckeve

2010. Jún. 07–11.

Symposium on Dynamics Modeling and Interaction
Control in Virtual and Real Environments - IUTAM
2010

Budapest

8th CEOC - Central European Orthopaedic Congress

2010. Jún. 16-17.

Pécs
A Magyar Ortopéd Társaság és a Magyar
Traumatológiai Társaság 2010. évi Közös
Kongresszusa

2010. Szept. 16-18.

A Magyar Kézsebész Társaság 17. Kongresszusa és
Fiatal Kézsebészek Fóruma

Nyíregyháza

2011. Aug. 31.

EUROSTEEL 2011: 6th European Conference on Steel
and Composite Structures

Pécs
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Külföldi rendezvények
Dátum

Rendezvény/Link

Helyszín

2010 Jún. 16 - 19

International Society of Electrophysiology and
Kinesiology

Aalborg, Dánia

2010 Júl. 6 - 9

European College of Sport Sciences (ECSS)

Antalya, Törökország

2010 Júl. 12 - 16

8th Conference of the International Sports
Engineering Association

Bécs, Ausztria

2010. Szept. 1-4.

BIOSPINE 3: 3rd International Congress of
Biotechnologies for Spinal Surgery

Amszterdam, Hollandia

2010.Okt. 27–29.

3rd International Conference on Advanced Composite
Materials Engineering

Brassó, Románia

Pályázatok
Az új kormány felállásáig döntési moratórium van érvényben a pályázatokra
vonatkozóan:

A döntési moratórium elrendeléséről szóló 1003/2010. (I. 19.) Korm. határozat (Korm.
határozat) 4. pontja szerint: „A Kormány felhívja az államháztartásért felelős minisztert
és a Miniszterelnöki Hivatalt vezető minisztert, hogy gondoskodjanak arról, hogy a
kincstárnokok a 2010. április 1-jétől a következő kormány minisztereinek kinevezéséig
csak a közfeladatok zavartalan ellátásához nélkülözhetetlen kötelezettségvállalásokat ideértve különösen az államháztartás alrendszerei terhére pályázat útján nyújtott
támogatásokról való döntést is – tekintsék időszerűnek.”

Beadási
határidő

2010.10.29.

Név/Link

ERC Starting
Grant hazai
pályázat

Leírás
A hazai pályázat célja, hogy támogatást nyújtson, az Európai Kutatási
Tanács által meghirdetett fiatal kutatói („Starting Grant”) pályázatban
részt vett, a nemzetközi zsűri által színvonalasnak ítélt és a második
pályázati körbe bejutott, de ott támogatást nem nyert kutatók számára
projektötletük megvalósításához, az Európai Kutatási Tanácshoz
benyújtott (EKT) pályázatban megnevezett kutatási területen, a
pályázatban megnevezett hazai befogadó intézményekben.

Támogatás
mértéke

max. 400 MFt

A pályázat célja a technológiai innováció és a kutatás-fejlesztés
társadalmi feltételeinek javítása.
A következő tevékenységekre lehet pályázni:
1. kutatók-fejlesztők nemzetközi tapasztalatcseréjének támogatása,
2010.12.31.

Mecenatúra

200eFt - 25 MFt
2. az innovációs tevékenységgel, beleértve a kutatás-fejlesztést,
közvetlenül összefüggő konferenciák szervezésének, szakkiállítások
rendezésének, kiadványok készítésének támogatása,
3. az innováció fontosságának tudatosítása a társadalomban, a
tudományos és technikai ismeretek, a kutatás-fejlesztési eredmények
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terjesztése,
4. innováció-ösztönzési célú díjakhoz történő hozzájárulás,
5. a nemzetközi kutatási-fejlesztési hálózatokhoz, infrastruktúrához való
kapcsolódás megteremtésében és működtetésében történő részvétel
támogatása, valamint
6. a műszaki és természettudományi területen a kutatói utánpótlás
nevelésének támogatása.

2013.12.31.

Bonus-HU
Program

A program célja, hogy a felsőoktatási intézmények és közfinanszírozású
kutatóintézetek valamint kisvállalkozások részére kiegészítő támogatást
nyújtson a 7. keretprogram keretében végrehajtandó projektek
költségvetéséhez. A program keretén belül csak olyan költségek
számolhatók el, melyek nem kerülnek elszámolásra az Európai Bizottság
felé, és amelyek a kutatás- fejlesztési vagy demonstrációs tevékenységek
végrehajtásához kapcsolódnak.

a pályázati
intenzitást lehet
megnövelni egyes
esetekben akár
90%-ig.

Az NKTH-OTKA-EU 7. Keretprogram (Marie Curie akciók) által közösen
finanszírozott MOBILITÁS pályázat célja PhD fokozattal vagy legalább
négy év teljes állású kutatói tapasztalattal rendelkező:

2010.09.27.

MOBILITÁS
pályázat (HUMANMB08)

- kutatók tudományos karrierjének előmozdítása, nemzetközi
tapasztalatszerzésük, mobilitásuk támogatása révén,

1-30 MFt/év

- illetve a nemzetközi, Európán kívüli országban szerzett kutatói
tapasztalat hazai hasznosulásának elősegítése, Magyarországra
visszatérő kutatók támogatásán keresztül.

Tisztelettel:
Manó Sándor
titkár
Magyar Biomechanikai Társaság
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