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Absztrakt beküldés módja
Kizárólag on-line www.asszisztencia.hu

A Budapesti Mûszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Biomechanikai Kooperációs
Kutatóközpontja és
a Magyar Biomechanikai Társaság

Szóbeli elôadás idôtartama 6 perc + 2 perc vita
Poszter
maximum 95 x 120 cm

Absztrakt beküldés határideje
2007. december 20.
Részvételi díj
Magyar Biomechanikai Társasági tagok
Nem tagok
Diákok, nyugdíjasok és kísérôk

17.000 Ft
22.000 Ft
8.000 Ft

szervezésében

Résztvételi díj tar talma
Résztvevôk

Elôadásokon való részvétel
Konferencia táska
Programfüzet, kiadvány
Részvételi igazolás
Fogadás, kávészünetek
Nagytétényi Kastélymúzeum

*
*
*
*
*

Kísérôk

*
*

On-line regisztráció
A jelentkezés a weboldalon keresztül on-line regisztrációval
mûködik. A jelentkezést követôen hivatalos visszaigazolást
küldünk Önöknek mind elektronikus, mind postai úton
az igényelt csekk, illetve átutalási számla kíséretében.
Az on-line regisztrációs rendszer 2008. június 15-ig fogadja
az elôzetes regisztrációkat. Ezt követôen helyszíni regisztrációra van lehetôség.
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2008. július 4-5.
között kerül megrendezésre
a biomechanikával és
társtudományaival foglalkozók részére a

III. Magyar
Biomechanikai Konferencia
Kör levél

A konfer enc ia c é l ja i
A konferencia alapvetô célja bemutatni a Magyarországon
folyó biomechanikai kutatá sok eredményeit , fór umot
biztosít va a z ezen a tudományos ter ületen dolgozó
kutatóknak a szakmai együttmûködésre. A konferencia
az ismeretek cseréjét és a tudományos közösség megerôsítését
helyezi elôtérbe.

A z elôadások nyelve
magyar vagy angol

Konferencia kiadvány
Az elôadások anyagát angol nyelvû lektorált kiadványban
jelentetjük meg papír alapon és CD kiadványon, ISBN
számmal.

Fô témák
Kísérleti vizsgálatok
Képfeldolgozás
Mozgásvizsgálatok
Ortopédiai vizsgálatok
Fogászati biomechanika
Bioanyagok fejlesztése, tervezése
Kardiovaszkuláris rendszerek modellezése
Egészségügyi rendszerek és folyamatok elemzése
Egyéb témák
Kerekasztal megbeszélés
(oktatás kérdései, hazai kutatóközpontok együttmûködése,
pályázati lehetôségek, etikai kérdések, ipari kapcsolatok, stb.)

Meghívott elôadók
Prof. BEDZINSKY, Romuald (Wroclaw)
Prof. SZÁVA, János (Brassó)

Szer vezô Bizottság
BORBÁS Lajos, elnök
ARADI Petra
BAGI István
BOJTÁR Imre
CSERNÁTONY Zoltán
FILEMON Erzsébet

FEKETE Károly
KISS Rita
KURUTZNÉ Kovács Márta
PANDULA Zoltán
PETÔ István

Á l t a lá nos infor mác iók
A kongresszus helyszíne
HUNGUEST HOTEL GRIFF
1113 Budapest, Bartók Béla út 152.
www.griffhotel.hu

Idôpont
2008. július 4-5. (péntek-szombat)

Levelezési cím
dr. BORBÁS Lajos, igazgató
Biomechanikai Kooperációs Kutatóközpont
1111 Budapest, Mûegyetem rkp. 3. Kmf. 35.
Telefon: (06 1) 463 1111/58-21
E-mail: biomech2008@asszisztencia.hu

Konferencia Titkárság
ASSZISZTENCIA Szervezô Kft
1136 Budapest, Hegedûs Gyula u. 20.
Telefon: (1) 350 1854
E-mail: biomech2008@asszisztencia.hu
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