
MEGHÍVÓ
A Gépipari Tudományos Egyesület 

(GTE) nevében meghívjuk a 
2019. évben megrendezendő 

IV. GÉPÉSZETI SZAKMAKULTÚRA 
konferenciára

Az előző három Gépészeti Szakmakultúra konferencia sikerére alapozva a Gépipari Tudományos 
Egyesület Konstrukciós Szakosztálya meg kívánja rendezni a IV. Gépészeti Szakmakultúra Konferenciát.

A Konferencia időpontja: 2019. január 31. (csütörtök)

A Konferencia helyszíne: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Budapest XI. 
Műegyetem rakpart.) R. épület I. em.

A Konferencia szervezője: A Gépipari Tudományos egyesület Konstrukciós Szakosztálya.

A Konferencia támogatói: 
MTA Műszaki Tudományok Osztálya, Gépszerkezettani Tudományos Bizottság, 
BME Gépészmérnöki Kar Gép- és Terméktervezés Tanszék.

A Konferencia a GTE és a Magyar Mérnöki Kamara GéT megállapodása alapján a GéT tagjainak 6 óra
továbbképzésnek számít be.

A Konferencia célja:
A  szakmakultúra,  mint  feladatkultúra  legfőbb törekvése  a  munka elvégzése,  az  erőforrások e  célhoz
rendelése.  Ezek  az  erőforrások  a  feladat  elvégzéséhez  szükséges  személyek,  eljárások,  módszerek,
technológiák.  Ezekről  az  eljárásokról,  módszerekről,  technológiákról  szóló  előadásokkal  kívánjuk  a
konferencia  résztvevőit  támogatni  munkájukban,  elsősorban az alábbi  témakörökben,  néhány plenáris
előadásban és utána két vagy három szekcióban.

A Konferencia kiemelt témakörei:
 Külföldi befektetések és a hazai gépészeti szakmakultúra,
 Ergonómia.

További tervezett témakörök:
 Ötletgazdálkodás, termék, innováció,
 Értékelemzés, költségcsökkentés, értéktervezés, minőségbiztosítás,
 Áramlástani, mechanikai szimuláció,
 Mechatronika,
 Modern gyártási eljárások, additív gyártás,
 Mérés, anyagvizsgálat, kísérlet és eszközei,
 Gépészeti eljárások alkalmazása az orvostechnikában
 Ipar 4.0, mint lehetőség és kihívás.

Ezekről  a  területekről  és  problémakörökből  várunk  előadásokat,  kutatási  eredmény-beszámolókat,
javaslatokat – kutatóktól, gyakorlati szakemberektől, oktatóktól 20 perc terjedelemben. A konferencián
szokás  szerint  tervezzük  néhány  hallgatói  munka  (PhD  értekezés,  diplomamunka  és  TDK  dolgozat)
bemutatását is.
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A tervezett program:
9:00-9:30 Regisztráció
9:30-9:45 Üdvözlések
9:45-11:00 Plenáris ülés, védnöki előadás
11:00-11:30 Szünet
11:30-13:10 Szekció előadások
13:10-14:00 Ebédszünet
14:00-16:10 Szekció előadások egy rövid szünettel
16:10 A konferencia zárása.
A  Konferencia  másnapján  –  az  előző  konferenciákhoz  hasonlóan  –  gyárlátogatást  tervezünk,  ennek
helyszíne tárgyalás alatt van. 

Jelentkezés előadás tartására:
A  jelentkezés  módja:  on-line  regisztráció  a  GTE  honlapján  http://www.gteportal.eu az  események,
rendezvények menüpont alatt érhető el, de regisztrálni lehet a mellékelt jelentkezési lap beküldésével is. 
Az előadásra jelentkezőktől  a fenti  jelentkezéssel  egyidejűleg kérjük az előadás  címének és kb.  1500
karakteres  tartalmi  összefoglalójának elektronikus  megküldését  a  mail@gteportal.eu e-mail  címre  2017.
december  1.-ig.  A  jelentkezési  lapot  és  a  kivonatot  kérjük  másolatban  a  szervező  bizottság  elnökének
(wista@freemail.hu) is elküldeni.
Az  előadások  elfogadását  visszaigazoljuk.  A  beküldött  és  elfogadott  előadás  bejelentések  alapján
készítjük el a szekció beosztást.

A konferencia hivatalos kiadványa a lektorált előadásokat tartalmazó ISBN számmal rendelkező CD.
Tervezzük az arra alkalmas írások megjelentetését a  GÉP folyóirat célszámában. Ebben az előadások
csak az előadó kérésére jelennek meg, amennyiben a nyomdaköltséget az előadó vagy az őt küldő cég
vállalja (10.000,- Ft/oldal).
 Kérjük az előadás anyagát 4-6 oldal terjedelemben, elektronikus formában, kb. 1500 karakteres magyar
és  angol  nyelvű  kivonattal  együtt,  a  mellékletben  kért  formai  követelmények  alkalmazásával  a
mail@gteportal.eu címre,  és  másolatban a  szervező bizottság  elnökének (wista@freemail.hu)  2017.december
29.-ig elküldeni. A cikk átszerkesztéséhez a kiadónak nincs kapacitása.

A konferencia  eredményéből  a  szekciók  legjobb előadásainak díjazását tervezzük.  Ennek mértékét  a
konferencia utókalkulációja alapján fogjuk meghatározni.

A Konferencia részvételi díja:
Részvételi díj:

előzetes átutalással (jan. 25.-ig) 20.000,- Ft + ÁFA
a helyszínen készpénzben befizetve 24.000,- Ft + ÁFA

Előadók (előadásonként 1 fő), diákok, doktoranduszok részvételi díja:  
előzetes átutalással  (jan. 25.-ig) 10.000,- Ft + ÁFA
a helyszínen készpénzben befizetve 2.000,- Ft + ÁFA

A GTE tagok és a Mérnöki Kamara GéT tagok 2000,- Ft kedvezményben részesülnek.
A részvételi díj magában foglalja a napközbeni kávé, büfé és a konferencia anyag (CD) árát.
Az  előadók,  diákok  tekintetében  megállapított  kedvezményes  díj  az  önköltséget  szűken  fedezi,  ettől
sajnos eltekinteni nem tudunk.

Lehetőséget  kívánunk biztosítani  a konferencia  témakörében érintett  vállalatok,  vállalkozások részére
kiállítói  részvételre.  Kiállítók  részvételi  díja  40.000,-  Ft  + ÁFA, amely  egy kiállítói  asztal  vagy egy
poszter elhelyezését és egy személy részvételi díját foglalja magában.
Köszönettel fogadunk szponzori támogatást.
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A jelentkezés beküldése után a GTE számlát küld ki, amelyet kérünk legkésőbb  2018. január 25.-ig a
GTE  számlájára  (Kereskedelmi  és  Hitelbank  Rt.  10200830-32310236-00000000)  átutalással
kiegyenlíteni, vagy készpénzben a rendezvény helyszínén befizetni. Átutalás esetén kérjük az átutalásban
a konferencia megnevezésének feltüntetését. Amennyiben a számla kiegyenlítésének akadálya van, kérjük
a számlát a kibocsátó GTE címére visszaküldeni. A számlát nem szabad megsemmisíteni!

Várjuk  a  gépészettel  és  rokon  szakmákkal  (ipariforma  tervezés,  méréstechnika,  anyagvizsgálat)
foglalkozó cégek, felsőoktatási tanszékek szakembereinek részvételét is konferenciánkon.

A meghívót kapják az előző két konferencia előadói, résztvevői, valamint a hazai gépipari vállalkozások,
oktatási  intézmények  vezetői,  munkatársai.  Kérjük  Önt,  hogy  tájékoztatónkat  terjessze  munkatársai,
beosztottai, szakmai ismeretsége körében. Minden érdeklődőt szívesen látunk.

A Szervező Bizottság hivatalos címe a GTE címe.
postai cím: 1371 Budapest, Pf.: 433. 
e-mail: mail@gteportal.eu

A http://www.gteportal.eu/rendezveny.php?sub=reszlet&rid=84  linkre kattintva, elérhetőek a 
Konferencia részvétel fontos dokumentumai.

Kapcsolat:
szervezési  ügyek: Weszely István  tel. 410-6828, wista@freemail.hu
szakmai ügyek:  Hegedűs József  tel. 0630-952-4382, detheg@t-online.hu
jelentkezés, egyéb ügyek:  Apostolide Gabriella és Funk Orsolya

 tel. 202-0656, mail@gteportal.eu
A konferencia 
Budapest, 2018. november 7.

Dr. Takács János Dr. Borbás Lajos Dr. Hegedűs József Weszely István  
A GTE elnöke a GTE főtitkára Szervező Bizottsági tag a Szervező Bizottság elnöke

mellékletek: jelentkezési lap, GTE előadás formai követelményei

Az Ön címét saját címjegyzékünkből (érdeklődött/feliratkozott szakmai hírleveinkre, igénybe vette szolgáltatásainkat, vagy részt vett rendezvényeinken, konferenciáinkon), vagy
korábban regisztrált internetes oldalaink valamelyikén, vagy nyilvános adatbázisok adatai alapján választottuk ki.
Adatvédelmi Tájékoztatónkat a www.gteportal.eu oldalon olvashatja el.
Évente több alkalommal szakmai hírlevelet és rendezvény információkat küldünk ki Partnereinknek szakmai klubokról, konferenciákról, nyílt képzésekről.
Leiratkozási lehetőség: Amennyiben a továbbiakban nem szeretne e-mailben értesülni szakmai hírleveleinkről, rendezvényeinkről, küldje el az e-mail címét a GTE Titkárság:
mail@gteportal.eu e-mail címre.
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