Tisztelt Szerzı!
A hetedik anyagtudományi konferencián elhangzott elıadásokat és a poszterként megjelent munkákat a Szervezı
Bizottság a Trans Tech Publications Ltd gondozásában a Materials Science Forum folyóirat külön kötetként jelenteti meg.
A kiadó terjesztési hálózata a kötetet világszerte elérhetıvé teszi.
A megjelentetni kívánt angol nyelvő anyagot maximum 6 oldal terjedelemben, a mellékelt útmutató („Author’s
checklist and Instructions”) alapján kérjük elkészíteni.
Az elkészült cikkeket 2010. január 15-ig kell Word- vagy pdf-formátumban a konferencia honlapjára
(http://www.oatk.hu) feltölteni. Ennek menete a következı:
1) A konferencia fıoldalán a "Jelentkezés"-re, majd a piros szövegre ("A konferenciára való jelentkezéshez kérjük
kattintson ide") kattintani.
2) A megjelenı új ablakban be kell jelentkezni (e-mail cím és jelszó).
3) Ezt követıen bal oldalon az "Absztrakt/cikk beadás (fájl feltöltés)" ikonra kattintani.
4) A középen levı "Új absztrakt/cikk" szövegre kattintani.
5) Az őrlap kitöltése után az oldal alján a "Létrehoz" feliratú gombra kell kattintani és lehet feltölteni. A legnagyobb
feltölthetı file-méret: 12 MB.
A mellékletek letölthetık a www.scientific.net weblapról, illetve csatoltan küldjük azokat is.
Nyomatékkal kérjük, hogy angol nyelvő kéziratát – beküldés elıtt – helyesírás és nyelvhelyesség tekintetében
szíveskedjen ellenırizni, ill. ellenıriztetni.
A beérkezett anyagokat 2010. január 30-ig küldjük ki a bírálóknak, akik a konferencia magas szakmai színvonalát
szem elıtt tartva készítik el véleményüket. Az elkészült bírálatokat várhatóan 2010. február végén kapja kézhez a szerzı.
Kérjük a bírálatban foglaltak maradéktalan figyelembevételét a cikk javítása, ill. átdolgozása során.
Kérjük, hogy kéziratának javított változatát 2010. március 15-ig a levél alján megjelölt címre szíveskedjen
visszajuttatni egy nyomtatott példányban, és egyben feltölteni a www.oatk.hu honlap „Jelentkezés” menüpontjában
található link segítségével – korábbi konferenciajelentkezéséhez. A szerzıktıl beérkezett – javított – elıadásanyagot
ellenırzésre visszaküldjük a bírálóknak.
Az angol nyelvő anyagok bírálati folyamatának és a Trans Tech kiadvány nyomdai munkálatainak befejezése – 2010.
április 30. – után, a kötet várhatóan 2010 októberében jelenik meg. A Trans Tech Publications Ltd ütemtervéhez
igazodnunk kell, ezért kérjük a határidık szigorú betartását. A határidın túl beérkezı kéziratokat nem áll módunkban
megjelentetni, a szerver ugyanis automatikusan elutasítja a határidı után érkezı cikkeket.
A kiadványt a konferencia teljes idıtartamára befizetett résztvevık várhatóan 2010 novemberében kapják kézhez.
A cikkek bírálati folyamatát Berecz Tibor felügyeli, további kérdés esetén is kérjük ıt keresni az alábbi
elérhetıségeken.
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