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Az Elnökség elsı napirendi témaként megtárgyalta és egyhangúlag elfogadta dr. Seress 
György kézsebész kolléga (Váci Kórház) felvételi kérelmét. Dr. Seress Györgyöt a titkár 
levélben értesíti a döntésrıl. 
 
A második napirendi pontban az Elnökség megvitatta dr. Csernátony Zoltán elıterjesztését a 
II. Magyar Biomechanikai Konferencia szervezésének elıkészítı munkálatairól. A 
konferenciával kapcsolatban az alábbi állásfoglalások születtek: 
 

- A Konferencia tervezett idıpontja 2006. június 30-július 1 (péntek-szombat), 
helyszíne Debrecen, az egyetemi új campus épülete. 

- A várható szekciók: BIOmechanika (alapvetıen orvosi megközelítéső témák), 
bioMECHANIKA (alapvetıen mérnöki megközelítéső témák), kutatásetika (plenáris 
elıadás+kerekasztal beszélgetés), vegyes témakörök. 

- Két vagy három (angol illetve francia) elıadó kap meghívást átfogó elıadás 
megtartására ortopéd sebészeti témákban. 

- Külön poszterszekció a jelentkezık számától és az ilyen irányú igényektıl függıen 
kerül megrendezésre. 

- Orvosi mőszerkiállítók is lehetıséget kapnak termékeik bemutatására. 
- A legjobb nappali és PhD hallgatók elıadásait jutalmazni kell (elsısorban konferencia 

részvétel pénzügyi támogatásával, de más jutalmazási javaslat is szóba jöhet). 
- A konferencia-részvétel esetén az orvosoknak adható kreditpont-beszámítás 

lehetıségeit feltétlenül tisztázni kell, ennek intézésére dr. Csernátony Zoltán kapott 
felkérést. 

- A konferencia elıadásait CD és egy A5-ös mérető nyomtatott kiadvány mutatja be. A 
Journal of Computational and Applied Mechanics c. folyóiratot újból fel kell kérni 10-
12 elıadás cikként való bemutatására, s hasonló kéréssel kell fordulni orvosi 
folyóiratokhoz is.  

- Az állatorvosok figyelmét külön fel kell hívni a Konferenciára. 
- Az INSTRON cég laborátadási ünnepségét a konferencia elıtti napra kell szervezni. 
- A záró nap délutánján kerüljön sor a Társaság esedékes közgyőlésére. 
- A szervezési munkák végrehajtására az ASSISTENCIA Kft. kapjon megbízást. A 

szerzıdést dr. Csernátony Zoltán készítse velük. 
- A részvételi díjak: MBMT tagok: 8000.-Ft+ÁFA, diákok és nyugdíjasok: 4000.-Ft 

+ÁFA, nem tagok: 14000.- FT.+ÁFA. 
 
Feljegyezte: dr. Bojtár Imre titkár 
Látta: dr. Stépán Gábor elnök 


