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Tisztelt Társasági Tagok!
Ezúton küldöm a Magyar Biomechanikai Társaság aktuális hírlevelét.
Köszöntő
A Magyar Biomechanikai Társaság 2004-ben, az I. Magyar Biomechanikai Konferencián
(helyszín: Budapest, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) alakult elsődlegesen
azzal a céllal, hogy szorosabb kapcsolatot építsen ki a Hazánkban elszigetelten működő
biomechanikai műhelyek között, megismerve egymás eredményeit, lehetőséget teremtve a
kutatóműhelyek közvetlen tapasztalatcseréjére. Reményeink szerint az összehangolt
biomechanikai kutatások lehetőséget teremtenek azok hatékonyságának növelésére, úgy a
szellemi, mint az infrastruktúrához köthető kapacitások ésszerűbb felhasználásra. A
hatékonyabb együttműködés eredményeként javítható az egyetemi képzések színvonala, a
hagyományos orvos,- és mérnökképzéstől a doktori fokozat elnyerésére indított témákban
egyaránt.
Társaságunk létszáma mintegy száz fő, elsődlegesen a különböző orvosi klinikák, egyetemi
műhelyek munkatársai alkotják tagságunk gerincét.
Társaságunk honlapján a működésünkkel kapcsolatos hírek, információk folyamatosan
nyomon követhetők. Itt érhető el a Debreceni Egyetem Ortopédiai Klinikája és a Magyar
Biomechanikai Társaság közös gondozásában megjelenő Biomechanica Hungarica című online folyóiratunk is, amely hírt ad a legújabb kutatási eredményekről, rendezvényeinkhez
kötődő jelentősebb előadási anyagok, szakmai cikket megjelentetésével.
Előzetes terveink szerint következő, V. Magyar Biomechanikai Konferenciánkat 2012-ben
szervezzük, amelyre már most kérjük tagjainkat, készüljenek a rendezvényünkön történő
részvételre.
Kérem valamennyi tagtársam támogatását és együttműködését Társaságunk céljainak minél
hatékonyabb megvalósításához, elképzeléseink
minél szélesebb körben történő
megismertetéséhez, amely egyben jelenlegi taglétszámunk növekedését is elősegítheti.
Üdvözlettel:
Borbás Lajos
a Társaság elnöke

A 4. Magyar Biomechanikai Konferencia számokban
Sikeresen lebonyolításra került idén Pécsett a 4. Magyar Biomechanikai Konferencia.
Emlékeztetőül néhány számadat:
- a konferencia kapcsán megjelent Biomechanica Hungarica különszámban összesen 31
cikk jelent meg
- 64 elhangzott előadás
- 90 résztvevő
- 2 cégképviselő
- társasági tag (nem diák/nyugdíjas): 23
- nem tag: 31
- diák/nyugdíjas: 29
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- szervező: 5
- 2 kiállító cég

A Társaság ez úton is köszönetét fejezi ki a Tisztelt Szervezőknek és Megjelenteknek, akik
hozzájárultak a Konferencia magas szakmai színvonalához.

Tagdíjak
Kérjük, akinek tagdíjelmaradása van, minél előbb egyenlítse ki.
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
Dátum

Rendezvény/Link

Helyszín

2011. Máj. 10.

Youth Symposium on Experimental Solid
Mechanics - YSESM 10

Chemnitz, Germany

2011. Máj. 10-12.

International Conference on Bioinformatics and
Biomedical Engineering - iCBBE 2011

Wuhan, China

2011. Szept. 14–18.

5th European Conference of IFMBE

Budapest

th

2011. Szept. 28. –
Okt. 1.

28 Danubia-Adria-Symposium on Advances in
Experimental Mechanics

Siófok

2011. Dec. 11–15.

4th International Conference on the Mechanics
of Biomaterials and Tissues

Hawaii, USA

Pályázatok
Az új kormány felállásáig döntési moratórium van érvényben a pályázatokra
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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

Név/Link

Leírás

Támogatás
mértéke

A pályázat célja a technológiai innováció és a kutatás-fejlesztés
társadalmi feltételeinek javítása.
A következő tevékenységekre lehet pályázni:
1. kutatók-fejlesztők nemzetközi tapasztalatcseréjének támogatása,
2. az innovációs tevékenységgel, beleértve a kutatás-fejlesztést,
közvetlenül összefüggő konferenciák szervezésének, szakkiállítások
rendezésének, kiadványok készítésének támogatása,
2010.12.31.

Mecenatúra

3. az innováció fontosságának tudatosítása a társadalomban, a
tudományos és technikai ismeretek, a kutatás-fejlesztési eredmények
terjesztése,

200eFt - 25 MFt

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.

Tisztelettel:
Szebényi Gábor
titkár
Magyar Biomechanikai Társaság
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