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XXXII. MAGYAR OPERÁCIÓKUTATÁSI KONFERENCIA
CEGLÉD, 2017. JÚNIUS 14-16.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

FELHÍVÁS
RÉSZVÉTELRE ÉS ELŐADÁS TARTÁSÁRA
A Bolyai János Matematikai Társulat (BJMT) a Magyar Operációkutatási Társasággal
(MOT) és a Gazdaságmodellezési Társasággal (GMT), mint társszervezőkkel
együttműködve 2017. június 14-16-án rendezi meg a XXXII. Magyar Operációkutatási
Konferenciát.
A konferencia szervezőbizottsága:
A szervezőbizottság elnöke: Jordán Tibor (BJMT),
titkára: Mádi-Nagy Gergely (MOT),
tagjai: Ligeti Csák (GMT),
Illés Tibor (MOT).
A konferencia programbizottsága:
A programbizottság elnöke: Temesi József (GMT),
titkára: Mádi-Nagy Gergely (MOT),
tagjai: Jordán Tibor (BJMT),
Maros István (MOT),
Szép Katalin (GMT).
Meghívott előadók:
Fleiner Tamás (BME)
Illés Tibor (BME)
Mellár Tamás (PTE)
A konferencia helyszíne: Hotel Aquarell Cegléd, 2700 Cegléd, Fürdő út 24.,

www.aquarellhotel.hu
A konferencia szervező- és programbizottsága várja mindazok jelentkezését, akik az
operációkutatás elméleti, módszertani vagy bármilyen alkalmazási területével
foglalkoznak, vagy ezek iránt érdeklődnek.
A konferenciára jelentkezni a BJMT honlapján (www.bolyai.hu) elérhető jelentkezési lap
kitöltésével
és a gergely@math.elte.hu címre történő visszaküldésével lehet. (A
szervezők dolgát megkönnyíti, ha a kitöltött jelentkezési lap elmentésekor a jelentkező
fájlnévként a saját nevét használja.)
Szállás a konferencia helyszínén, kétágyas szobákban. Korlátozott számban lehetőség
van egyágyas elhelyezésre, felár ellenében.

-2A konferencia részvételi díja, amely tartalmazza a szállást és az ellátást:

teljesárú részvétel
BJMT, MOT és GMT tagoknak
diák (BSc, MSc, doktorandusz)
kísérő (a kísérő nem lehet előadó, sem
társszerző)

április 14-ig történő
befizetés esetén
58000 ft
53000 ft
48000 ft
50000 ft

április 14.
után
68000 ft
63000 ft
58000 ft
60000 ft

Egyágyas felár: 10000 forint/fő/éj. Írásban történő lemondás esetén a befizetett részvételi
díjból 2017. május 2-ig 100 %-ot, május 31-ig 60 %-ot tudunk visszatéríteni. Május 31.
után visszatérítésre nincs mód.
Fontos határidők:
Jelentkezés előadás tartására és az előadás-kivonat beküldése: 2017. március 27.
Visszajelzés az előadás elfogadásáról: 2017. április 7.
Kedvezményes részvételi díj befizetésének határideje: 2017. április 14.
Az előadók részvételi díjának végső beérkezési határideje és a végleges program
lezárása: 2017. május 2.
A jelentkezés és a részvételi díj befizetésének végső határideje: 2017. május 31.

Felhívás előadás tartására
A konferencia programbizottsága várja mindazok jelentkezését, akik az operációkutatás
elméleti, módszertani vagy bármilyen alkalmazási területével foglalkoznak, és azokról
előadás tartására vállalkoznak. Az előadás szólhat az új kutatási eredményekről, további
kutatási tervekről és kevéssé ismert, de alkalmazásra javasolt módszerek ismertetéséről.
A legjobb előadások megjelentetésére – a szokásos lektorálási eljárás mellett – a Szigma,
az Alkalmazott Matematikai Lapok és a Central European Journal of Operations Research
folyóiratnak e konferenciára tervezett különszáma kínál lehetőséget.
Előadás tartására jelentkezni a Jelentkezési lap és az előadás maximum 1 oldal
terjedelmű kivonatának elküldésével lehet legkésőbb március 27-ig. Kérjük a kivonatot Tex
vagy Word formátumban elkészíteni (utóbbi esetben szimpla sorközzel 12-es méretű Arial
betűtípussal írni) legfelül a cím 14-es betűkkel, alatta a szerző neve, az alatt az intézmény
és az e-mail cím. A Jelentkezési lapot és a kivonatot a gergely@math.elte.hu, címre kell
elküldeni.
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2017. június 14.
11.30 – 13.50 Regisztráció, a szobák többségének elfoglalása (néhány szobát esetleg
csak a kávészünetben lehet majd elfoglalni)
14.00 - 15.30 Megnyitó és 1. plenáris előadás
15.30 - 16.00 Kávészünet
16.00 - 17.30 Szekció előadások
17.30 - 18.00 Kávészünet
18.00 - 19.30 Szekció előadások
19.30 - 20.00 Szünet
20.00 - 23.00 Díjátadás, fogadás ünnepi vacsorával
2017. június 15.
8.30 - 10.30 Szekció előadások
10.30 - 11.00 Kévészünet
11.00 - 13.00 Szekció előadások
13.00 - 14.30 Ebédszünet
14.30 - 15.30 2. plenáris előadás
15.30 - 16.00 Kávészünet
16.00 - 17.30 Szekció előadások
17.30 - 18.00 Kávészünet
18.00 - 19.30 Szekció előadások
19.30 - 21.00 Vacsora
21.00 - Szabad program
2017. június 16..
9.00 - 11.00 Szekció előadások
11.00 - 11.30 Kávészünet
11.30 - 13.00 3.plenáris előadás és a konferencia lezárása
13.00 - 14.00 Búcsúebéd
Kérjük, kísérje figyelemmel a konferenciáról szóló tájékoztatókat a BJMT honlapján:
www.bolyai.hu
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
A Bolyai János Matematikai Társulat elnöksége

Elérési címek:
A szervezőbizottság elnöke: Jordán Tibor (ELTE) jordan@math.elte.hu telefon:3722500/8579
titkára: Mádi-Nagy Gergely (ELTE), gergely@math.elte.hu telefon: +36209616494

