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Nagy megtiszteltetés érte a magyar biomechanikai kutatás-fejlesztésben érdekelt kis szakmai tár-
sadalmunkat az elmúlt hónapban. A Magyar Tudományos Akadémia a Magyar Tudomány 
Ünnepe rendezvénysorozat keretében BIOMECHANIKA: A mechanika és az orvostudomány 
közös evolúciója címmel tudományos összejövetelt szervezett az Akadémia Felolvasótermében, 
ahol a zsúfolásig telt teremben az érdeklődők színes képet kaphattak a hazánkban folyó 
biomechanikai vonatkozású alap- és alkalmazott kutatások és fejlesztések területéről. Az Akadé-
mia Műszaki Tudományok Osztálya és Orvosi Tudományok Osztálya által szervezett rendez-
vény többek között annak a legmagasabb szinten történt felismerése és elismerése, hogy a 
biomechanika egy önálló tudományágként hatékony szolgálója az egészségiparnak és magának 
az orvostudománynak.

Jelen számunk jól példázza azt a sokat hangoztatott tényt, hogy az orvosi szakterületek számos 
ágának van több-kevesebb biomechanikai vonatkozású vetülete. Így ebben a számban is jól meg-
férnek egymás mellett az érsebészettől a szemészeten és neuroradiológián keresztül a mozgás-
szervi vonatkozású közlemények.

Ezúton is köszönöm a magyar biomechanikához és a Magyar Biomechanikai Társasághoz hűsé-
ges szerzőknek és olvasóknak a szakterület támogatását, az ide irányított figyelmüket, egyben 
minden kedves olvasónknak boldog, sikeres és eredményekben gazdag új esztendőt kívánok a 
szerkesztőség és a magam nevében.
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