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FELHÍVÁS 
 
 

Gyártás Konferencia 2022 / Manufacturing 2022 
 
A Gépipari Tudományos Egyesület idén 25. alkalommal rendezi meg a Gyártás Konferenciát, 
mely a korszerű és jövőbe mutató gyártási rendszerekkel, eljárásokkal, az új anyagok és 
technológiák bevezetésével, a termelő berendezésekkel és a gyártásszervezéssel foglalkozik, 
beleértve az automatizálást, az Ipar 4.0 rendszerét. 
 
A konferencia 2022. november 30 – december 01. között lesz Szombathelyen. 

 
A honlap címe: www.events.gteportal.eu/manufacturing-2022 
Kapcsolat: manufacturing2022@gteportal.eu  
 
Részvételi lehetőségek 
 

 Részvétel Előadás Tudományos cikk 

Résztvevő ✓   

Előadó ✓ ✓  

Tudományos előadó ✓ ✓ ✓ 

 
Az előadásokat és a tudományos cikkeket magyar és angol nyelven egyaránt várjuk! 
 
A tudományos kiadvány és formai követelmények itt érhetők el: http://ojs.elte.hu/eis 
 
Konferencia részvételi díja: 45.000.-Ft+ÁFA/fő 
Kedvezményes részvételi díj: 35.000.-Ft+ÁFA/fő (előadók, tudományos előadók, PhD 
hallgatók) 
A GTE tagok további 2.000 Ft kedvezményt vehetnek igénybe. 
 

A GTE rendezvényen résztvevők a szállásaikat maguk foglalják. A felhívás második felében lévő 
lista tartalmazza az ajánlott szálláshelyeket. 
 
A vállalkozások számára megjelenési lehetőséget tudunk biztosítani egyedi árazás/támogatás 
alapján. 
 
 
 
 
Szombathely, 2022.06.16. 

 
 Dr. Andó Mátyás 
 Konferencia szervezőbizottság elnöke  

http://www.events.gteportal.eu/manufacturing-2022
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Szálláshelyek 
 
➢ P4W Hotel 

https://www.p4wresidence.hu 
 
Időpont: 2022.11.30-12.01./ 1 éjszaka 
Szabad szobák száma: 18 darab 
Szobatípusok: 
15 darab „Classic” kétágyas szoba HUF 19.900,- / szoba/éjszaka 
3 darab Apartman (2x2 fő) HUF 37.400,- /szoba/ éjszaka 
 Az ár az alábbi szolgáltatásokat tartalmazza: 
Reggeli, wifi, díjmentes parkolás a szálloda saját zárt parkolójában 
  
Az árak tartalmazzák a kedvezményt. 
Extra költség az idegenforgalmi adó, mely HUF 420,-/fő/éjszaka.  
 
➢ Garda Hotel 

http://gardahotel.hu/ 
 
Időpont: 2022. november 30 – december 1. /1 vagy 2 éjszaka 
Szobatípus / árak 
 
TREND 1 fő részére 14.900 Ft/szoba / éjszaka  
2 fő részére 17.900 Ft / szoba / éjszaka  
3 fő részére (1 francia ágy + 1 emeletes) 21.900 Ft /szoba / éjszaka  
4 fő részére (két emeletes ágyas szoba) 25.900 Ft / szoba /éjszaka  
 
STANDARD 1 fő részére 16.900 Ft / szoba / éjszaka  
2 fő részére 19.900 Ft / szoba / éjszaka  
3 fő részére 23.900 Ft / szoba /éjszaka  
 
PRÉMIUM 1 fő részére 18.900 Ft / szoba / éjszaka  
2 fő részére 24.900 Ft / szoba / éjszaka 

 
Elérhető szobakapacitás:  
4 db Trend szoba 1 emeletes ággyal 4 db Trend szoba 2 emeletes ággyal  
1 db Trend szoba franciaággyal  
6 db Trend szoba franciaággyal + 1 emeletes ággyal  
1 db Standard egyágyas szoba  
1 db Standard háromágyas szoba  
13 db Standard kétágyas szoba  
6 db Prémium kétágyas szoba 
 
A fenti árak kedvezményes áraink és az idegenforgalmi adót nem tartalmazzák (420 Ft / fő / éjszaka, 
18 év felett).  
A szobaár tartalma:  
✓ szállás svédasztalos reggelivel, 
✓ korlátlan szélessávú internetcsatlakozási lehetőség,  
✓ ingyenes parkolóhasználat,  
✓  áfa. 

https://www.p4wresidence.hu/
http://gardahotel.hu/

