MEGHÍVÓ
A Magyar Öntészeti Szövetség
és az

Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
meghívják Önt a

22. Magyar Öntőnapok
rendezvényre
A rendezvény ideje:

2013. október 18-20.

A rendezvény helye:

Hotel Abacus - www.abacus.hu
2053 Herceghalom, Gesztenyés u. 3.

A résztvevők a vas-, acél-, fémöntészeti és mintakészítési területeket érintő, általános érdeklődésre
számot tartó, közös plenáris előadásokon és az alábbi rendezvényeken vehetnek részt.
Szakmai-tudományos előadások
Kérjük azokat a kollégákat, akik max. 20 perces időtartamban szakmai-tudományos előadásokat
szeretnének tartani, hogy a mellékelt Előadás bejelentő lapon küldjék meg az előadás címét és rövid
összefoglalóját a Szervező Bizottság részére, (foundry@t-online.hu) 2013. augusztus 31-ig. Az
előadásokat Power Point (ppt. fájl) formátumban kérjük elkészíteni és legkésőbb 2013. szeptember 15-ig
a szervező bizottsághoz (cím: foundry@t-online.hu) eljuttatni. Az előadásokhoz laptopot, valamint
kivetítőt biztosítunk; egyéb technikai igényüket, kérjük, az előadók a Jelentkezési lapon külön tüntessék
fel.
Kereskedelmi információs célú előadások
A konferencia előadásai között a tudományos/műszaki megalapozottságú gyártás-, illetve
termékismertetők megtartására biztosítunk lehetőséget, egyenként max. 30 perces időtartamban, melyre
az előadók 2013. augusztus 31-ig küldhetik meg a mellékelt Jelentkezési lapon jelentkezésüket (cím:
foundry@t-online.hu).
Doktorandusz és diák szekció lásd a Szakmai-tudományos előadások fejezetet
Gyárlátogatás
A résztvevők 2013.10.18-án, pénteken délelőtt – terveink szerint - az alábbi három termelő egység
meglátogatása közül választhatnak:
Magyarmet Bt. (Bicske, precíziós öntöde)
Ecseri Kft. (Cegléd, nyomásos öntöde)
Csepel Metall Kft. (Budapest, vasöntöde)
A gyárlátogatásokat megfelelő számú jelentkező esetén szervezzük meg. Kérjük, személyenként jelezzék a
jelentkezési lapon, hogy melyik céget kívánják meglátogatni.
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Kiállítás
Egy kiállítói stand alapegysége a 4 - 6 m2, amely
- 1 db asztalt és 3 db széket,
- 2 db spotlámpát és 1 db elektromos csatlakozót,
- a kiállító által megadott szövegű, egységes formátumú ún. frízfeliratot tartalmaz.
Igény esetén, külön díjazásért a standokat a fentieken túl - listából választhatóan - további
berendezésekkel is felszereljük.
Poszter kiállítás
Az egyénileg elkészített és előzetesen nevezett posztereket a kiállítás ideje alatt a konferencia poszterfalán mutatjuk be.
Céginformáció
Kívánságra a jelentkező cég tájékoztató anyagait elhelyezzük a résztvevők konferenciacsomagjaiban.
Szakestély
Kulturális rendezvény
****
A részvételi és egyéb díjak
Egyéb díjak, HUF

Részvételi
díj, HUF**

1. Normál részvételi díj* (mely a konferencia anyagainak,
a konferencia alatti ellátásnak, a szakestélynek, a szakmai
látogatásnak és a szervezésnek a költségét tartalmazza)
40.000.MÖSZ- és OMBKE tagok, pártoló tagok dolgozói
50.000.Más résztvevők
2. Előadások (a részvételi díj az előadóra vonatkozik)
Szakmai
27.000.Információs előadás, 30 perc
85.000.-HUF
30.000.3. Kiállítás (1 fő kiállító mentesül a részvételi díj alól az alapegység megvásárlása esetén)
Szakkiállítás
30.000 HUF/m2
Poszter kiállítás
35.000 HUF/m2
Tájékoztató anyag elhelyezése a konferencia csomagban 19.000 HUF/egység
4. Szakestély díja (a nem konferencia résztvevőknek)
10.000.-Ft
* Részvételi díjkedvezmény lehetőségek:
1. Jelentkezési határidő:
2013. augusztus 31.
2. Kedvezményes jelentkezési határidő: 2013. július 15. - 15% kedvezmény a részvételi díjból
3. Csoport kedvezmény egy cégtől érkezőknek: 2013. augusztus 15-i határidőig a közösen
megküldött jelentkezés esetén 10%/fő kedvezmény a részvételi díjból.
4. A feltüntetett díjak az ÁFA-t nem tartalmazzák.
** A részvételi díj a szállásköltséget nem tartalmazza. A résztvevők az Abacus Hotelben (Herceghalom,
Gesztenyés u. 3.) kerülnek elhelyezésre, megegyezéses konferencia-áron, szállásukat egyénileg fizetik ki. A
szálláshelyeket előzetesen lefoglaltuk, a szállásigényeket a jelentkezési lapok alapján juttatjuk el a Hotel
Abacus foglalási felelőséhez. Szobaárak:
Egyágyas szoba reggelivel
14.800 Ft/szoba/éj + ÁFA
Kétágyas szoba reggelivel
16.500 Ft/szoba/éj + ÁFA
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Lemondási feltételek

Lemondási díj mértéke a megrendelt
szolgáltatások árának százalékában

több mint 30 nap
30-21 nap
21-15 nap
15 napon belül

10 %
50 %
75 %
100 %

A jelentkezési lapot kérjük az alábbi címre megküldeni:
E-mail cím: foundry@t-online.hu
Postacím: Magyar Öntészeti Szövetség – 22. Magyar Öntőnapok Szervezőbizottsága,
H-1751 Budapest, Pf.:200/19.
Fax: 36/1-420-4812
Az igényelt szolgáltatások díjait a MÖSZ OTP Banknál vezetett, 11721026-20305778 számú
folyószámlájára, a megküldött számla ellenében kérjük átutalni „22. Magyar Öntőnapok”
megjelöléssel. A jelentkezés 2013. szeptember 15. utáni lemondása esetén a befizetett díjakat nem
térítjük vissza.
Várjuk hazai és külföldi szponzorok jelentkezését is, akik a rendezvény szerződés alapján
nevesített támogatói lesznek!
A Szervező Bizottság címe
Magyar Öntészeti Szövetség – 22. Magyar Öntőnapok Szervezőbizottsága,
H-1751 Budapest, Pf.:200/19.
Fax: 36/1-420-4812
E-mail: foundry@t-online.hu
Budapest, 2013.04.25.

Jó szerencsét!

Dr. Sohajda József
a Magyar Öntészeti Szövetség elnöke

Katkó Károly
az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
Öntészeti Szakosztály elnöke
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A 22. Magyar Öntőnapok előzetes programja
2013. október 18-20., Herceghalom, Hotel Abacus
30

00

10 – 12
1030 – 1200
1300 - 1430
1300 – 1900
1530
1545 – 1745
1800 – 1945
2030 – 2200
0830 - 1800
0900– 1900
0900– 1200
1200 – 1330
1430 – 1800
1430 – 180
1800 – 1945
2015 0830 - 1200
0900 1200 – 1230

2013. október 18. (péntek)
Szakmai látogatások termelő vállalatoknál
Szakiskolai program iskolásoknak a Hotel Abacusban
Közös ebéd a Hotel Abacusban
Regisztráció
Öntészeti szakkiállítás megnyitása
A konferencia megnyitása, plenáris előadások
Vacsora
Kulturális program
2013. október 19. (szombat)
Regisztráció
A kiállítás nyitva tartása
Szakmai és információs előadások; Kerekasztal megbeszélés
Ebéd
Szakmai és információs előadások; Kerekasztal megbeszélések
Nemzetközi Doktorandusz – és Diákszekció
Vacsora
Szakestély
2013. október 20. (vasárnap)
A kiállítás nyitva tartása
Szakmai és információs előadások; Kerekasztal megbeszélések
Zárszó, ajánlások megfogalmazása
Információ

A 22. Magyar
Öntőnapokkal,
jelentkezéssel
kapcsolatban
kereshető:

Dr. Hatala Pál

+36-30-233-1922
hp.foundry@t-online.hu

Katkó Károly

+36-20-9294206
postmaster@katko.t-online.hu

A rendezvény végleges programja megküldésre kerül 2013.09.30-ig.

