
Felhívás cikkek benyújtására az  

Alkalmazott Matematikai Lapoknak a  

XXXIV. Magyar Operációkutatási Konferenciához 

kapcsolódó különszámába 

 

 

 

Tájékoztatjuk a XXXIV. Magyar Operációkutatási Konferencia (Cegléd, 

2021. augusztus 31 – szeptember 2.) résztvevőit, hogy – az MTA III. 

Osztálya által kiadott Alkalmazott Matematikai Lapokkal történt 

megállapodás alapján – a konferencián elhangzott előadások lektorált 

anyagának lényegét összefoglaló vagy egy lényeges részletét bemutató 

cikkeket az Alkalmazott Matematikai Lapok – a szokásos bírálati eljárás és 

elfogadás után – publikálja.  

 

Az előadásanyagok megjelentetésének kitüntetett célja a további 

kutatásokat inspiráló, matematikai kérdéseket is felvető alkalmazási 

problémák, ill. az utóbbiak által motivált igényes matematikai kérdések 

rövid, közérthető cikkekben történő bemutatása.  

 

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az Alkalmazott Matematikai Lapok 

elektronikus formában is publikálásra kerül, ld. http://aml.math.bme.hu, 

így az ott közzétett cikkek interneten a nyilvánosság számára minden 

korlátozás nélkül elérhetők.  

 

A publikálásra szánt cikkek, a folyóirat által megszabott tartalmi, 

terjedelmi és formátum követelményeknek meg kell felelnie. Benyújtható  

 rövid összefoglaló cikk az előadás anyagából, amelyiknek nem kell 

tartalmaznia bizonyításokat, részletes indoklásokat, de hivatkoznia 

kell a szerző által korábban a témában írt dolgozat(ok)ra, ahol a 

részletek megtalálhatók; 

 teljes tudományos dolgozat, amelyben a saját matematikai állításai 

bizonyítását a szerző kifejti, illetve modelljei újszerűségét, 

algoritmusai működését bemutatja; 

 összefoglaló cikk, amelyik egy nagyobb témakör összefoglalását 

tartalmazza. 

A rövid összefoglaló cikk terjedelme 6-10 oldal, a teljes tudományos 

dolgozat terjedelme a folyóirat cikkek szokásos hossza. 

 

http://aml.math.bme.hu/


A benyújtás határideje 2022. február 28. A közlésre benyújtott cikkeket 

egyszerűsített, gyorsított lektorálási eljárással kezeljük. A lektorálás gyors 

és hatékony elvégzése érdekében, minden cikket benyújtó szerzőt kérünk, 

hogy a lektorálás folyamatában vegye ki a részét, 8 hetes határidővel 

vállalja szakterületére eső dolgozat(ok) bírálatát.  

 

Az elfogadott cikkek online változata a tördelést követően azonnal (online 

first) elérhetővé válik az Alkalmazott Matematikai Lapok honlapján. 

Oldalszámot a szám elkészültekor és nyomdába küldésekor kapnak a 

cikkek.  

 

Publikálási szándékát kérjük az alkmatlap.mok2021@gmail.com email 

címen jelezni 2021. december 15-ig, a dolgozat tervezett címének és 

témakörének a megadásával. Ugyanerre a címre kérjük beküldeni a 

közlésre szánt cikkeket is.  

 

A cikkel szemben támasztott formai követelményekről az Alkalmazott 

Matematikai Lapok honlapjáról informálódhat a Cikkek Benyújtása 

menüpont alatt. 

 

 

Budapest, 2021. november 

 

Solymosi Tamás (koordinátor), Hauck Zsuzsanna,  

Kosztyán Zsolt, Kovács Edith 

vendégszerkesztők 

 


