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AA  KKoonnffeerreenncciiaa  ccééllkkiittűűzzééssee  

Rendezvénysorozatunk immár 25 éve biztosítja az anyagtudománnyal, 

anyagtechnológiával és anyaginformatikával foglalkozó hazai szakemberek számára a 

találkozás, a közös gondolkodás, az ismeretek és a tudás átadásának lehetőségét.  

Az egyik legszélesebb műszaki szakterület az anyagtudomány, amely számtalan kutató és 

mérnök mindennapi tevékenységét öleli fel. Az élet minden területén találkozunk vele, 

hiszen az alapkutatás eredményeire építő alkalmazott kutatás, a technológia- és 

gyártmányfejlesztés vezet a mindennapi életünket megkönnyítő eszközök, berendezések, 

készülékek létrejöttéhez is.  

Konferenciánk a műszaki-tudományos élet képviselői számára kínál remek alkalmat új 

ötletek átbeszélésére, együttműködések megalapozására, kötetlenebb szakmai-baráti 

beszélgetésekre.  

A rendezvényen rendre előkerülnek olyan témák, amelyek az adott időszakban kiemelt 

érdeklődésre tartanak számot. A világot sújtó energiaválság új kihívások elé állította a 

kutatókat, mérnököket, akiknek fontos feladata új, ill. alternatív energiaforrások, 

energiatermelési lehetőségek megismerése és alkalmazása. 

A 2023. évi anyagtudományi konferencia mottója 

„Az anyagtudomány szerepe az energetikában és az energiatermelésben”. 

Természetesen e kiemelt téma mellett helyet kapnak a klasszikus anyagtudományi 

kutatások, korszerű vizsgálati módszerek, innovatív termékek és technológiák, valamint az 

új modellezési és anyaginformatikai technikák is.  

Az anyagtudomány, anyagvizsgálat és az anyaginformatika legfrissebb eredményeiről, 

fontos irányairól és az eredmények felhasználásáról hallhatnak a résztvevők szóbeli 

előadásokat, rövid szóbeli előadásokat és tekinthetnek meg posztereket. Kiállításunkon 

pedig a kutató-fejlesztő munkát segítő cégek mutatják be új termékeiket, készülékeiket, 

szoftvereiket. 

 

AA  KKoonnffeerreenncciiaa  ttéémmaakköörreeii  

• Klasszikus anyagok és technológiák 

• Speciális anyagok és technológiák 

• Korszerű anyagkutatási- és vizsgálati módszerek 

• Modellezés és anyaginformatika 

• Innovatív termékek és technológiák 
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GGyyéémmáánntt  ffookkoozzaattúú  ttáámmooggaattóóii  ccssoommaagg  ##11..    ((NNyyiittóóffooggaaddááss))  

• A konferencia nyitófogadásának kizárólagos támogatója. 

• Molinós vagy roll-upos megjelenés biztosítása a konferencia teljes ideje alatt  
(a molinót/roll-upot a szponzor biztosítja). 

• A cég logójának feltüntetése a fogadás menükártyáján. 

• Cég-banner elhelyezése a weblap címoldalán link kapcsolattal. 

• A cég logójának feltüntetése a weblapon gyémánt fokozatú támogatóként link 
kapcsolattal. 

• A cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése gyémánt fokozatú 
támogatóként kiemelve. 

• Egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban a programfüzet belső 
borítóján. 

• A cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése gyémánt fokozatú 
támogatóként kiemelve. 

• Szórólap elhelyezése a konferencia táskában. 

• Céges előadás biztosítása a tudományos programban. 

• Jogosultság 2 fő díjmentes regisztrációjára a konferencián (szállást nem tartalmaz). 
 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!  
A támogatói csomag díja: 1.200.000,- Ft + ÁFA 
 
 

GGyyéémmáánntt  ffookkoozzaattúú  ttáámmooggaattóóii  ccssoommaagg  ##22..    ((BBaannkkeetttt  vvaaccssoorraa))  

• A konferencia bankett vacsorájának kizárólagos támogatója 

• Molinós vagy roll-upos megjelenés biztosítása a konferencia teljes ideje alatt (a 
molinót/roll-upot a szponzor biztosítja). 

• A cég logójának feltüntetése a bankett menükártyáján. 

• Cég-banner elhelyezése a weblap címoldalán link kapcsolattal. 

• A cég logójának feltüntetése a weblapon gyémánt fokozatú támogatóként link 
kapcsolattal. 

• A cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése gyémánt fokozatú 
támogatóként kiemelve. 

• Egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban a programfüzet belső 
borítóján. 

• A cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése gyémánt fokozatú 
támogatóként kiemelve. 

• Szórólap elhelyezése a konferenciatáskában. 

• Céges előadás biztosítása a tudományos programban. 

• Jogosultság 2 fő díjmentes regisztrációjára a konferencián (szállást nem tartalmaz). 
 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!  
A támogatói csomag díja: 1.200.000,- Ft + ÁFA 
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AArraannyy  ffookkoozzaattúú  ttáámmooggaattóóii  ccssoommaagg  ##11..    ((KKoonnffeerreenncciiaa  eebbéédd))  

• Támogató által választott napon az ebéd kizárólagos támogatója  

• Molinós vagy roll-upos megjelenés biztosítása a konferencia teljes ideje alatt  
(a molinót/roll-upot a szponzor biztosítja). 

• A cég logójának feltüntetése a weblapon arany fokozatú támogatóként link 
kapcsolattal. 

• A cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése arany fokozatú 
támogatóként kiemelve. 

• Egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban belíven a 
programfüzetben. 

• A cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése arany fokozatú 
támogatóként kiemelve. 

• Szórólap elhelyezése a konferenciatáskában. 

• 6m2 kiállítási stand biztosítása 

• Jogosultság 1 fő díjmentes regisztrációjára a konferencián (szállást nem tartalmaz). 
 

A támogatói csomag maximum 3 cég számára választható!  
A támogatói csomag díja: 850.000,- Ft + ÁFA 
 
 
 
 
 

AArraannyy  ffookkoozzaattúú  ttáámmooggaattóóii  ccssoommaagg  ##22..    ((KKoonnffeerreenncciiaa  ttáásskkaa))  

• A konferencia táska kizárólagos támogatója. (a táskát a szponzor biztosítja 

létszámtól függően, kb. 150 db) 

• A cég logójának elhelyezése a konferencia táskán egy színnel. 

• A cég logójának feltüntetése a weblapon arany fokozatú támogatóként link 
kapcsolattal.  

• A cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése arany fokozatú 
támogatóként kiemelve. 

• A cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése arany fokozatú 
támogatóként kiemelve. 

• Egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban belíven a 
programfüzetben. 

• Szórólap elhelyezése a konferenciatáskában. 

• 6m2 kiállítási stand biztosítása 

• Jogosultság 1 fő díjmentes regisztrációjára a konferencián (szállást nem tartalmaz). 
 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!  
A támogatói csomag díja: 850.000,- Ft + ÁFA 
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EEzzüüsstt  ffookkoozzaattúú  ttáámmooggaattóóii  ccssoommaagg  ##11..    ((KKoonnffeerreenncciiaa  nnyyaakkppáánntt))  

• A konferencia nyakpánt kizárólagos támogatója (a nyakpántot és kitűzőt a 
szponzor biztosítja létszámtól függően, kb. 150 db). 

• A cég logójának feltüntetése a weblapon ezüst fokozatú támogatóként link 
kapcsolattal.  

• A cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése ezüst fokozatú 
támogatóként kiemelve. 

• A cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése ezüst fokozatú 
támogatóként kiemelve. 

• Egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban belíven a 
programfüzetben. 

• Szórólap elhelyezése a konferenciatáskában. 

• Jogosultság 1 fő díjmentes regisztrációjára a konferencián (szállást nem tartalmaz). 

 

A támogatói csomag csak egy cég számára választható!  
A támogatói csomag díja: 550.000,- Ft + ÁFA 
 
 
 
EEzzüüsstt  ffookkoozzaattúú  ttáámmooggaattóóii  ccssoommaagg    ##22..    ((KKoonnffeerreenncciiaa  jjeeggyyzzeettttöömmbb  ééss  ttoollll))  

• A konferenciaanyagok kizárólagos támogatója (az anyagokat a szponzor 
biztosítja létszámtól függően, kb. 150-150 db). 

• A cég logójának feltüntetése a weblapon ezüst fokozatú támogatóként link 
kapcsolattal.  

• A cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése ezüst fokozatú 
támogatóként kiemelve. 

• A cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése ezüst fokozatú 
támogatóként kiemelve. 

• Egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban belíven a 
programfüzetben. 

• Szórólap elhelyezése a konferenciatáskában. 

• Jogosultság 1 fő díjmentes regisztrációjára a konferencián (szállást nem tartalmaz). 

 
A támogatói csomag csak egy cég számára választható!  
A támogatói csomag díja: 550.000,- Ft + ÁFA 
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EEzzüüsstt  ffookkoozzaattúú  ttáámmooggaattóóii  ccssoommaagg  ##33..      ((KKoonnffeerreenncciiaa  kkáávvéésszzüünneett))  

• Támogató által választott napon a kávészünetek kizárólagos támogatója. 

• A kávészünet helyszínén molinós vagy asztali zászlós megjelenés biztosítása  
(a zászlót/molinót a szponzor biztosítja). 

• A cég logójának feltüntetése a weblapon ezüst fokozatú támogatóként link 
kapcsolattal. 

• A cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése ezüst fokozatú 
támogatóként kiemelve. 

• Egész oldalas hirdetési megjelenés biztosítása nyomtatásban belíven a 
programfüzetben. 

• A cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése ezüst fokozatú 
támogatóként kiemelve. 

• Szórólap elhelyezése a konferenciatáskában. 

• Jogosultság 1 fő díjmentes regisztrációjára a konferencián (szállást nem tartalmaz). 
 

A támogatói csomag max. 2 cég számára választható!  
A támogatói csomag díja: 550.000,- Ft + ÁFA 
 
 

BBrroonnzz  ffookkoozzaattúú  ttáámmooggaattóóii  ccssoommaagg      ((ÁÁllttaalláánnooss  mmeeggjjeelleennééss))  

• A cég logójának feltüntetése a weblapon bronz fokozatú támogatóként link 
kapcsolattal. 

• A cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése bronz fokozatú 
támogatóként kiemelve. 

• A cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése bronz fokozatú 
támogatóként kiemelve. 

• Szórólap elhelyezése a konferenciatáskában. 
• Jogosultság 1 fő díjmentes regisztrációjára a konferencián (szállást nem tartalmaz). 

 

A támogatói csomag tetszőleges számú cég számára választható!  
A támogatói csomag díja: 400.000,- Ft + ÁFA 
 
 
KKoonnffeerreenncciiaa  ttáámmooggaattóó  

• A cég logójának feltüntetése a weblapon támogatóként link kapcsolattal. 

• A cég logójának a programfüzetben történő elhelyezése támogatóként. 

• A cég logójának a konferencia teremben történő elhelyezése támogatóként. 

 

A támogatói csomag tetszőleges számú cég számára választható!  
A támogatói csomag díja: 200.000,- Ft + ÁFA 
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KKiiáállllííttáássii  lleehheettőősséégg  

Támogatói csomagjainkon kívül 6 m2-es kiállítási területeket kínálunk az érdeklődő cégek 
számára. A kiállítási standok közvetlenül a szekciótermek előterében, a kávészünetek 
területén helyezkednek el. 

Egy standhely az alábbiakat tartalmazza: az alaprajzon kiválasztott terület, 1 asztal,  
2 szék, 1 szemetes és 1 db 230V-os csatlakozási lehetőség. 

A kiállítási standon tartózkodó személy(ek) részére kedvezményes kiállítói részvételi díjat 
biztosítunk. 

A kiállítást – a jobb átláthatóság érdekében – épített standok nélkül rendezzük meg. 

A támogatói csomagot is választó cégek előnyt élveznek a standhely kiválasztása során. 

Kiállítási standot kilenc cég számára tudunk biztosítani!  

A 6 m2-es kiállítói stand díja: 240.000,- Ft + ÁFA 

 

 

JJeelleennttkkeezzééssii  ééss  ffiizzeettééssii  ffeellttéétteelleekk  

A fenti támogatói csomagokra jelentkezni írásos szándéknyilatkozattal, a szponzori 
csomag és/vagy kiállítási hely megjelölésével a szervező irodához vagy a konferencia 
titkársághoz intézett levélben lehet 2023. szeptember 15-ig.  

A jelentkezés kézhezvétele után a Diamond Congress Kft. felveszi a szponzoráló céggel a 
kapcsolatot.  

A szervezők fenntartják a jogot és a lehetőséget, hogy a meghirdetett támogatói 
csomagoktól eltérő megállapodást kössenek a szponzorral, amennyiben ez a felek 
kölcsönös érdekeit szolgálja. 

A támogatói csomagok és a kiállítási stand díja az ÁFÁ-t nem tartalmazza. 

A szponzori díjak befizetésének határideje 2023. szeptember 30.  

A szándéknyilatkozat megküldése után a támogató részéről visszalépés nem lehetséges, 
mivel az ellenszolgáltatást (kommunikációt a résztvevők felé) a szervező iroda azonnal 
megkezdi.  

Visszalépésre támogató csak abban az esetben jogosult, ha a konferencia szervezője az 
ajánlatban foglalt szolgáltatásokat a támogatónak önhibájából eredően nem biztosítja. 
Amennyiben a támogató által választott csomag már foglalt, úgy az iroda azonnal 
tájékoztatja partnerét erről, és ebben az esetben más támogatói csomagot ajánlhat fel. 

Kiállítási terület megrendelése esetén a standhely kizárólag akkor foglalható el, ha 
annak ellenértéke 2023. szeptember 30-ig a szervezők számlájára beérkezett.  

A megrendelt kiállítási terület 2023. szeptember 15-ig mondható vissza 10% 
adminisztrációs költség térítése mellett. Szeptember 15. után a teljes terület díja fizetendő. 
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JJeelleennttkkeezzééss,,  kkaappccssoollaattffeellvvéétteell  

 

Szervező iroda 

Diamond Congress Kft. 

Varga Attila ügyvezető 

1015 Budapest, Csalogány u. 28. 

Tel.: 06 1 225 0210 

E-mail: diamond@diamond-congress.hu 

 

Konferencia titkárság 

Kónya Ildikó - titkár 

2400 Dunaújváros, Liszt Ferenc kert 8. 4/1. 

Tel.: 06 30 504 5818 

E-mail: oatk@oatk.hu 

 

Szervező bizottság 

Dr. Szabó Péter János - elnök 

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem  

Anyagtudomány és Technológia Tanszék 

1111 Budapest, Bertalan L. u. 7., MT-épület 

Tel.: 06 1 463 2954 

E-mail: szpj@eik.bme.hu 
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