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FELHÍVÁS
a XXX. Jubileumi Nemzetközi Hegesztési Konferenciára
Budapest, 2020. május 21-23.
A Magyar Hegesztési Egyesület (MAHEG) a Magyar Hegesztéstechnikai és
Anyagvizsgálati Egyesüléssel (MHtE), a Magyar Anyagvizsgálók Egyesületével
(MAE), a Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetséggel (MAROVISZ), a Magyar
Acélszerkezeti Szövetséggel (MAGÉSZ), a Magyar Járműalkatrészgyártók Országos
Szövetségével (MAJOSZ) és az Óbudai Egyetemmel (ÓE) együttműködésben −
megrendezi a XXX. Jubileumi Nemzetközi Hegesztési Konferenciát, amelynek
központi témája:
a szerkezetgyártás korszerű anyagai és kötéstechnológiái XXI. században.
A jubileumi konferencia szakmai területei
• Korszerű hegesztési eljárások és eljárásváltozatok a szerkezetgyártásban
• Hegesztett kötések és szerkezetek vizsgálata
• Modellezés és szimuláció
• Nagy energiasűrűségű hegesztő eljárások
• Nagyszilárdságú acél- és alumínium ötvözetek hegesztése
• Automatizálás és robottechnológia
• Nemfémes szerkezeti anyagok kötési technológiái
• Hegesztett termékek beszállítói tapasztalatai
• Kötéstechnikák a járműiparban.
A konferencia szakmai programja
A szakmai programot a konferencia fő témaköreihez kapcsolódó,
• plenáris jellegű, a Programbizottság által felkért előadók előadásai (25-30 perc
időtartamban),
• bejelentkezett előadások (15-20 perc időtartamban),
• szakterületi fórum, valamint
• a konferencia előterében termékek és szolgáltatások, illetve az azokkal
kapcsolatos ismeretek megjelenítésére alkalmas kiállítások képezik.
A jubileumi konferencia a hagyományoknak megfelelően alkalmat biztosít a MAHEG
által kiírt diplomafeladat pályázatok díjainak, valamint az Egyesület elismeréseinek
átadására is.
Az előadásokat követően mód lesz szakmai vitára, észrevételek felvetésére.
Az előadásokra a cím és a rövid tartalom megadásával, továbbá a jelentkezési lap
kitöltésével lehet jelentkezni.
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A konferencia nyelve magyar és angol.
A konferencia az előadóinak a jelentkezési lapot az alábbiak szerint kell
megküldeni a Szervezőbizottságnak.
Esemény
Absztrakt beküldésének
határideje*
Döntés az absztrakt
elfogadásáról
Cikk beküldésének határideje
Döntés a cikk elfogadásáról a
lektorálást követően

Határidő
2020. január 31.
2020. február 15.
2020. március 16.
2020. április 15.

* idegen nyelvű, referált folyóiratban való megjelenés további költsége 20.000,- Ft.

Előadást nem tartó részvevők jelentkezési határideje 2020. május 7.
Időbeosztás, helyszín, szállás
A konferencia 2020. május 21-én, csütörtökön délelőtt plenáris üléssel kezdődik,
amelyet csütörtök délután, pénteken és szombaton követnek a szekcióülések.
A rendezvény helyszíne: Óbudai Egyetem (1034 Budapest, Bécsi út 96/b.).
A szállás költségeit a részvételi díj nem tartalmazza. A közelben található
szállásokról a www.maheg.hu oldalon lehet tájékozódni.
Részvételi díj
A konferencia részvételi díja
A MAHEG, MAE, MAROVISZ, MAGÉSZ, MAJOSZ egyéni
tagjainak, jogi tagvállalat dolgozóinak, az MHtE tagvállalat
dolgozóinak kedvezményes részvételi díja
Egynapos részvételi díj
Doktoranduszok
Nyugdíjasok, egyetemi hallgatók *
Kiállítási díj**
Hirdetés

95.000 Ft/fő
85.000 Ft/fő
40.000 Ft/fő
45.000 Ft/fő
25.000 Ft/fő
200.000 Ft
80.000 Ft/hirdetés

* abban az esetben, ha MAHEG, MAE, MAROVISZ, MAGÉSZ, MAJOSZ egyéni tagja
** a kiállítási díj 1 fő regisztrációs díját is tartalmazza, valamint a kiadványban történő
hirdetést is.
A konferencia részvételi díja magába foglalja az előadásokat tartalmazó kiadványt, a
kivonatokat tartalmazó programfüzetet, a konferencia ideje alatt a szünetekben a frissítő,
valamint az ebéd és a vacsora költségeit. A konferencia szervezői a tanácskozás regisztrált
résztvevőit május 22-én fogadáson látják vendégül.
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JELENTKEZÉSI LAP
XXX. JUBILEUMI HEGESZTÉSI KONFERENCIÁRA
2020. május 21-23.
Név: ………………………………………………………………..……………………..
Beosztás: ………………………………………………………………..……………….
Vállalat: ………………………………………………………………..………………….
Levelezési cím: ……………………………………………………..……………………
Számlázási cím: …………………………………………………….…………………..
Telefon: …………………………..……………………… Fax: …...…..……………….
e-mail: …………………………………………………………………………………….
Alulírott jelentkezem a XXX. Jubileumi Nemzetközi Hegesztési Konferenciára az alábbiak
szerint:
MAHEG, MAE, MAROVISZ, MAGÉSZ, MAJOSZ tagjaként.…………………….…………
MHtE tagvállalat:………………………………………………….…………….……….…...
Doktoranduszként: .......................................................................................................
Nyugdíjasként, egyetemi hallgatóként:

………………………………………………….

Előadást kívánok tartani:.……………………………… …………………………….……
Előadás nyelve

magyar

angol

Címe: ……………………………….……………………………………………….……….............
………………………………………………………………………………………..……….............
A konferencián előadást nem tartó résztvevők a jelentkezési lapot legkésőbb 2020. május 7-éig
küldjék meg a lenti címre.
Az előadással jelentkező a tartalmi összefoglalót magyar és angol nyelven, 300-500 szó
terjedelemben e-mail-en, jelentkezésével egyidejűleg megküldi.
A jelentkezési lapot és az absztraktot a magyar és angol nyelvű előadások esetén 2020. január 31-ig
kérjük az maheg@maheg.hu címekre eljuttatni. A fentiek alapján felmerült költségekre vonatkozóan
megküldött számlát két héten belül kiegyenlíti, és ennek megtörténtét a regisztráció során igazolni
kell.
Az előadás kéziratát sokszorosításra alkalmas formában (információk a www.maheg.hu portálon)
2020. március 16-ig az maheg@maheg.hu címre kell eljuttatni.

Kelt:
…………………………………………
ph.
költségviselő aláírás
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HIRDETŐI, KIÁLLÍTÓI, SZPONZORI JELENTKEZÉSI LAP

XXX. JUBILEUMI HEGESZTÉSI KONFERENCIÁRA
2020. május 21-23.
Vállalat: ………………………………………………………………..…………………
Levelezési cím: ……………………………………………………..…………………...
Számlázási cím: …………………………………………………….…………………..
Kapcsolattartó……………………………………………………………………………
e-mail: …………………………………………………………………………………….
Alulírott jelentkezem a XXX. Jubileumi Nemzetközi Hegesztési Konferenciára az alábbiak
szerint:
Hirdetés (80.000 Ft/oldal) …………..oldal terjedelemben
Megjelenik programfüzetben B5 méretben és a konferencia kiadványban.
Kiállítási hely (200.000 Ft)
A kiállítók számára a szervezők 6 m2 méretű standot biztosítanak.
Szponzori támogatás
Fő támogató* (500.000 Ft)
Kiemelt támogató (400.000 Ft)
Támogató (300.000 Ft)
A szponzori támogatás megjelenik a programfüzetben, a konferencia kiadványban, a
www.maheg.hu honlapon, a közreműködő társszervezetek honlapjain, valamint a
konferencia beszámoló cikkekben a támogatók fokozatonkénti felsorolásával.
* Fő támogatóknak roll up kihelyezése a konferenciateremben.
A konferencia Technikai és Szervezőbizottsága a kiállításra jelentkező, illetve a
szponzori támogatást biztosító cégek számára 1 fő regisztrációs díj nélküli részvételét
biztosítja. A résztvevő adatait az alábbiakban kérjük megadni:
Név: ………………………………………………………………………………………
Beosztás: ………………………………………………………………..……………….
Telefon: …………………………..……………………… Fax: …...…..……………….
e-mail: …………………………………………………………………………………….
A jelentkezési lapot 2020. január 31-ig kérjük az maheg@maheg.hu címre eljuttatni.
Tudomásul vesszük, hogy a fentiek alapján felmerült költségekre vonatkozóan a megküldött számlát
két héten belül, de legkésőbb 2020. március 31-ig ki kell egyenlíteni, és ennek megtörténtét a
regisztráció során igazolni kell.
A sokszorosításra alkalmas formátumú hirdetést 2020. március 31-ig az maheg@maheg.hu címre
kell eljuttatni.

Kelt:

…………………………………………
ph.
költségviselő aláírás
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