
 

 

GTE Gyártási Rendszerek Szakosztálya 
 

 
Tárgy: Felhívás a 2012. november 14-16 között tartandó  

GYÁRTÁS’2012 (MANUFACTURING’2012) konferenciára 

 

Tisztelt Kolléga! 

 

 A GTE Gyártási Rendszerek Szakosztálya 2012. novemberben megrendezi a hagyományos, 

kétévenkénti, immár XXI-ik szakosztályi nagy-konferenciáját, Budapesten;  

 

GYÁRTÁS’2012 ( MANUFACTURING’2012 ) címmel. 

  

A konferenciát Hatvany József megemlékezésére, iskolateremtő tudósunk halálának 25. 

évfordulójára is szervezzük. 

 

 A konferencia célja, hogy lehetőséget teremtsen a kutatók és az ipari szakemberek számára a 

legújabb gyártástechnológiai fejlesztések és kutatások eredményeinek ismertetésére, megvitatására, 

az európai gyártási dilemmák, a jövő gyárairól folyó széles nemzetközi vita aktuális érveléseinek 

bemutatására  

A konferencia előadásainak témája továbbá a gyakorlatban is bevezetett irányadó fejlesztések, 

megoldások, illetve a fejlesztés alatt álló és új ötletként felmerült technológiák lesznek, ahol a 

tanszékeken vagy ipari üzemekben is folytatott tudományos, Ph.D-s, munkákat és eredményeket  

ismerhetjük meg.  

 

A háromnapos konferencián a résztvevők egy sor változatos programon vehetnek részt: 

 Az első nap délelőttjén –november 14, szerdán - minden regisztrált résztvevő egy további 

kollégája kíséretében részt vehet egy értékes, fontos és előremutató EU-s tanfolyamon, amelynek 

témája: Erőforrás-hatékonyság menedzselése gyártóvállalatoknál. A résztvevők részvételi 

igazolást kapnak. 

 A konferencia nyitó- plenáris előadását (az ebédet követően) Vámos Tibor akadémikus 

tartja, amelyben Hatvany József szellemiségét, kisugárzását vetíti fel. A globális gyártási kihívások 

és lehetőségek, az intelligens gyártási rendszerek (IMS), a robottechnika, a kis-, a nagy- és a multi-

vállalatok egymásra-épülését kívánjuk hazai és nemzetközi előadókkal bemutatni.  

 A második és harmadik napokon számos, innovációra épülő szakmai előadást hallhatunk, és 

ezek mellett egy nemzetközi projektbörzével tesszük interaktívabbá a részvevők között a 

kapcsolatbővítést. A projekt-építéshez kiemelten keressük az alábbi technológiai területeken 

jelentkező előadókat és projekt-alakításban érdekelteket: (lsd: www.smart-frame.eu) 

o új anyagok a gyártásban;  

o új felület-kezelési technológiák alkalmazása, 

o új szenzorok integrálása a termékben és a gyártásban, 

o új módszerek a gyártástechnológiában és –menedzsmentben, 

o mindezek integrációja. 

 

 Osztrák, német, lengyel és cseh partnerek is jelen lesznek ezen a tématerületeken magyar 

K+F+I társpartnereket „vadászni”. Az új magyar pályázati kiírásokról, a közös K+F+I projektek 

finanszírozásáról, a beinduló és Spin-off vállalkozások felkarolásáról is tervezünk előadást.  

Lesz technikai szekció, termék- és ipari bemutató, valamint poszter szekció is. A rendezvény alatt 

egy mini ipari kiállítás is megrendezésre kerül. 

http://www.smart-frame.eu/


 

A konferencia nyelve: angol, de igény esetén elfogadunk színvonalas magyar nyelvű dolgozatokat 

is. Az előadásokat javasoljuk angol nyelven előadni, de igény esetén magyarul is megtarthatóak. 

 

A konferencia helye: MTA SZTAKI, 1111 Budapest, Kende utca 13-17. 

 

A konferencia időpontja: 2012. november 14-15-16 

 

A konferencia hivatalos honlapjának címe: www.gteportal.eu/manuf2012 

 
Részvételi díj: 68.000.-Ft + ÁFA/fő 
A GTE egyéni tagsággal rendelkezők, valamint a jogi tagvállalatok a részvételi díjból 3.000.-Ft engedményt 

kapnak. 

Korai jelentkezési kedvezmény: 3.000.- Ft kedvezményt kaphat, aki 2012. szeptember 10-ig befizeti a 

részvételi díj összegét. 

Diákok részvételét jelentős kedvezménnyel szeretnénk támogatni:  

- GTE tagság esetében ez 33.000.-Ft + ÁFA, 

- GTE tagság hiányában 35.000.-Ft + ÁFA. 

(A részvételi díj tartalmazza az ERŐFORRÁS-MENEDZSMENT tanfolyamot, az előadások látogatását, a 

kiállítás megtekintését, 3 munkaebédet, 2 vacsorát, frissítőt az előadások szünetében, a szervezés, valamint a 

konferencia kiadvány költségeit.) 

 
Kiállítói díj: 50.000.-Ft + ÁFA/stand (kb. 3 m

2
) 

 

A konferencia-kiadványban min. 4, maximum 8 oldalas cikkeket fogadunk el. A formátum a 

honlapról letölthető. 

 

Időpontok: 

Szeptember 10.: kedvezményes regisztráció - részvételi díj befizetéssel 

Szeptember 14.: Előadók regisztrációja 

Szeptember 28.: Előadások beküldése, letölthető formátum-template szerint 

Október 9.: Értesítés e-mailben a bírálók véleményével, javítási javaslatokkal 

Október 23. estig: A javított dolgozatok „Camera-ready” változatának beküldése (.doc és .pdf) 

November 8.: Jelentkezési határidő résztvevőként 

November 14-15-16.: Konferencia 

 

Javasolt szálláshely: Lásd a honlapon. 

Vidéki diákok részére térítéses kollégiumi elhelyezést csak korai megrendeléssel fogunk tudni 

felajánlani.  

 

 A konferencia előadásainak anyagát CD-n és nyomtatott formában is megjelentetjük, külön 

ISBN számokon. A CD kiadvány költségét a részvételi díj tartalmazza. Nyomtatott kiadványt 

költségtérítés ellenében tudunk csak biztosítani 3.000.-Ft+ÁFA összegért.  

 

 A részvételi díj befizetése a GTE központja által kibocsátott proforma számla átutalással 

történő kiegyenlítésével, vagy a regisztráció során készpénz befizetéssel történhet. 

A számlázással kapcsolatos esetleges kérdéseivel, továbbá a konferencia lebonyolításával 

kapcsolatos és egyéb szervezési kérdésekben Funk Orsolya GTE szervezőhöz fordulhat, a 

manuf2012@gteportal.eu  e-mail címen, illetve a (06)1-201-7380 telefonszámon. 

 

 

 

mailto:manuf2012@gteportal.eu


 

A konferencia elnöke: Prof. Horváth Mátyás 
A Programbizottságba meghívottak: Prof. Kundrák János Szakoszt. elnök, Prof. Takács János GTE elnök, 

Bárdos Dorottya, Prof. Bechmann Bálint, Dr. Borbás Lajos, Dr. Boza Pál, Prof. Czinege Imre, Prof. Cser 

László, Dr. Csizmazia Ágnes, Dr. Dévényi László, Prof. Erdélyi Ferenc, Falk György, Dr. Gáti József, 

Gyurika István, Dr. Haidegger Géza, Dr. Hargitai Hajnalka, Dr. Hornyák Olivér, Dr. Horváth Béla, Dr. Igaz 

Jenő, Prof. Illés Béla, Prof. Kardos Károly, Prof. Kodácsi János, Prof. Kovács György, Kun Zsuzsanna, Dr. 

Kulcsár Gyula, Lőrincz Lajos, Dr. Lukács Pál, Dr. Markos Sándor, Markovics Róbert, Dr. Mátyási Gyula, 

Dr. Mezgár István, Dr. Mikó Balázs, Prof. Monostori László, Dr. Palló Gábor, Prof. Patkó Gyula, Paniti 

Imre, Dr. Pálmai Zoltán, Dr. Párkányi László, Pintér István, Prof. Raffai Mária, Dr. Reitl János, Prof. Rudas 

Imre, Dr. Schuster György, Prof. Somló János, Dr. Szalay Tibor, Dr. Szászi István, Székely László, Dr. 

Takács György, Prof. Tisza Miklós, Prof. Tóth Tibor, Dr. Valenta László, Dr. Váncza József, Dr. Viharos 

Zsolt, Dr. Zsoldos Ibolya. 

 
A konferencia témakörei: 

 

 A jövő gyárainak termékei, anyagai, szenzorjai, folyamatai, élete, 

 SMART Gyártási technológiák, gépek, eljárások,  

 SMART Mechatronika és automatizálás, 

 Tervezés, gyártás, üzemelés, lebontás/újrahasznosítás, 

 Megmunkálás, alakítás, szerelés, méréstechnika,  

 Zöld- és ECO gyártás, 

 Információ technológia az automatizálásban,  

 Ipari kommunikációs rendszerek,  

 Valós idejű és (Hálózatos) beágyazott rendszerek,  

 Ipari automatizált rendszerek és vezérlések,  

 Mesterséges intelligencia és heurisztikus megoldások az automatizálásban,  

 Robotok és rendszerek, NC technológiák, 

 Nano- és mikrotechnológia, 

 Speciális megmunkáló technológiák (Nagysebességű megmunkálás, lézer, stb.), 

 Tervezés és ütemezés, Gyors prototípusgyártás,  

 Geometriai modellezés és szimuláció,  

 Szerszámok és szerszámrendszerek, Végeselemes analízis, 

 PLC technológiák, Méréstechnika, szenzorok 

Az egyes szekciókban 15 perces előadásokat tervezünk, melyre a felkért előadók mellett várjuk a kollégák 

jelentkezését a mellékelt jelentkezési lapon. 

 

Kérjük, hogy a jelentkezési szándékát mielőbb jelezze, mert ezzel nagymértékben megkönnyíti a szervezési 

munkát! 

 

Jelentkezés módja: 

 a mellékelt jelentkezési lap kitöltésével és beküldésével  

 on-line regisztrációval a konferencia honlapján: www.gteportal.eu/manuf2012 

 

Jelentkezési cím: 

GTE 1371 Budapest, Pf. 433, Funk Orsolya 

telefon: 06-1-201-7380, fax: 06-1-202-0252; e-mail : manuf2012@gteportal.eu 

 

A jelentkezési lap másolható. Amennyiben úgy gondolja, hogy a konferencia a kollégái körében is 

érdeklődésre tarthat számot, úgy kérjük, adja tovább! 

 

A Szervező bizottság nevében várjuk jelentkezését: 

 

 Gyurika István, Szakosztály-titkár, 

 Dr. Haidegger Géza, Szakosztály-társelnök 

 Funk Orsolya, GTE Pénzügy 

http://www.gteportal.eu/manuf2012
mailto:manuf2012@gteportal.eu

