
 

Az Országos Anyagtudományi Konferenciasorozat tizenegyedik rendezvényét 2017. október 
15-17. között tartjuk Balatonkenesén a Telekom Hotelben. A sorozat első állomására – a 
kohászati anyagvizsgáló napok hagyományaira építve – 1997. október 29-én Dunaújvárosban 
került sor dr. Verő Balázs és dr. Zsámbók Dénes kezdeményezése nyomán. Az eltelt, közel 20 
évben az anyagtudomány, az anyagvizsgálat és az anyaginformatika hatalmas fejlődést ért el. 
A kutatók új szerkezeti anyagokat fejlesztettek, amelyek manapság korábban elképzelhetetlen 
tulajdonságokat mutatnak az üvegbetontól kezdve az intelligens anyagokon keresztül a 
grafénig. Az anyagtudomány feladata ezeknek az anyagoknak a megalkotása, a gyakorlati 
szakembereké pedig ezen anyagok alkalmazása különböző mérnöki szerkezetekben. Az 
Országos Anyagtudományi Konferenciasorozat legfőbb célja az elmélet és a gyakorlat 
együttes eredményeinek bemutatása legyen szó fémekről, kerámiákról, polimerekről vagy 
kompozitokról. 

Jövő évi rendezvényünket a 

„Fiatal kutatók konferenciája” 

 

mottó jegyében hirdetjük meg. 

 

Az anyagtudomány, az anyagvizsgálat és az anyaginformatika legfrissebb eredményeiről, 
fontosabb irányairól és az eredmények felhasználásáról szóló előadások, rövid szóbeli 
előadások, valamint poszterek bemutatására kínál helyet integráló eseményünk. A konferencia 
és a hozzá kapcsolódó kiállítás nagyszerű lehetőséget teremt a résztvevők ismereteinek 
bővítésére, szakmai és tudományos együttműködések létrehozására.  

 

Reméljük, hogy rendezvényünk felkelti érdeklődését és személyesen is üdvözölhetjük Önt 
Balatonkenesén 2017 októberében. 

 

Tisztelettel,  

              a Szervező Bizottság 

 

http://oatk.hu/ 

 



Díjak, pályázatok  

LEGJOBB POSZTER DÍJ 

 

Legjobb poszter díj 

A negyedik anyagtudományi konferencia, azaz 2003 óta minden rendezvényünkön két 
Legjobb Poszter Díj kerül átadásra. Külön győztest hirdetünk ki a szakmai zsűri, azaz a 
konferencián résztvevő tudományos bizottsági tagok szavazata alapján, és külön győztest 
hirdetünk ki a konferencia résztvevőinek szavazatai alapján. 

Eddigi díjazottaink nevét és poszterük címét az alábbi dokumentumban foglaltuk össze. 

Magyar Anyagtudományi Egyesület Díja 

A Magyar Anyagtudományi Egyesület Elnöksége által adományozható elismerésről  

I.  Az  Egyesület  két  évente  természetes  személyek  és jogi  személyek  részére  MAE  
Díjat adományozhat az alábbiak szerint:   

Az  anyagtudomány  terén  elért  eredményéért,  az  anyagtudomány  hazai  népszerűsítéséért  
és színvonalas művelésért adományozható a díj.  

- az  elismerés  odaítélhető azoknak  a  személyeknek,  akik  több  éven  át  kiemelkedő 
eredményeket  értek  el  az  anyagtudomány  területén,  és  a  PhD  elnyerésével  is 
magasabb szakmai színvonalon folytatják tevékenységüket (junior díj),  

- az  elismerés  odaítélhető azoknak  a  személyeknek,  akiknek  tevékenysége  huzamos 
időn át meghatározó volt az anyagtudomány területének fejlődésére,  és akik hosszú 
időn  át  megszakítás  nélkül  kiemelkedően  munkálkodtak  e  tudomány  
népszerűsítése érdekében;  akik  az  Egyesület  tagjaként,  vagy  pártolójaként  több  
éven  keresztül aktívan    közreműködnek    az    Egyesület    céljainak    megvalósítása    
érdekében, tevékenységükkel hozzájárultak az Egyesület társadalmi kapcsolatainak 
gazdagításához,    az    Egyesület    rendezvényei,    kiadványai    létrehozásában    is 
kezdeményezően,  magas  színvonalon  fejtik  ki  áldozatos  tevékenységüket  (szenior 
díj).  

II. A díjazás eljárási rendje:  



Az  elismerés  oda  ítélését  bárki  kezdeményezheti,  aki  az  anyagtudomány  területén  fejti  
ki tevékenységét.  

Az elismerést az Elnökség ítéli oda.  

III. Az elismerés mennyisége  

Az   Elnökség   dönthet   junior   és   szenior   kategória   létrehozásáról   is   az   elismerés   
oda ítélésekor.  Ennek megfelelően maximum kettő adható.  

IV. Az elismerés adományozásnak időpontja  

Az Elnökség döntése szerint, de lehetőleg az Egyesület által két évente szervezett  szakmai 
konferencián (OAK).  Az elismerést az Egyesület elnöke vagy az általa megbízott személy 
adja át.  

V. Az elismerés nyilvántartási rendje  

Az  elismerés  oda  ítéléséhez  az  Egyesület  titkárához kell  az  előterjesztést  eljuttatni  
2017.    augusztus  31-ig.  A  javaslat  tartalmazza a  jelölt  személyi  adatait,  eddigi 
tudományos   eredményeit   kitüntetéseit,   az   átadás   javasolt   időpontját   és   a   szakmai 
tevékenységet (életutat) is bemutató részletes indoklást.   

Az Elnökség minden második év szeptember 31-ig hozza meg döntését.  Az  elismerést   az   
arra   érdemtelenné   válótól   az   Elnökség   visszavonja.   Az  odaítélt elismerésről   vagy   a   
visszavonásról   az   Egyesület   elnöksége   nyilvántartást   vezet.   Az elismertek névsorát 
kiadványaiban, honlapján az Egyesület közzéteszi.  

Az  elismerés  emléktárgyból  és  elismerő oklevélből  áll.   

Határidők  

2017. május 10. 
Szóbeli előadással történő jelentkezés 

2017. június 15. 
Értesítés kiküldése az elfogadott előadásokról 

2017. augusztus 31. 
Poszterrel történő jelentkezés 

2017. augusztus 31. 
Kedvezményes részvételi díj befizetése 

2017. szeptember 15. 
Kötbérmentes lemondási határidő 

2017. szeptember 30. 
Résztvevők jelentkezése 


