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Tisztelt Partnerünk!  

 

Az Eötvös Loránd Fizikai Társulat egyik legjelentősebb rendezvénye a Magyar Fizikus 

Vándorgyűlés, amelynek idén a Veszprémi Pannon Egyetem ad helyet 2022. augusztus 21-

24. között.  

A Vándorgyűlés a hazai fizikus közösség egyetlen olyan rendezvénye, amelyen a fizika-

tudomány teljes palettája jelen van. Több mint húsz tudományos szekció mutatja be a kurrens 

témák eredményeit, a fejlődő irányok problematikáját.  

A négy napos rendezvényünkön mintegy 150 fizikus vesz részt képviselve az ország 

különböző egyetemeit, kutatóintézeteit.  

Jelen levelünkben azzal a megkereséssel fordulunk Önhöz, hogy az országos jelentőségű 

rendezvényünk legyen a Partnerünk.  

 
A rendezvény részletei az alábbi oldalon találhatók: 

 Magyar Fizikus Vándorgyűlés 2022 – Eötvös Loránd Fizikai Társulat (elft.hu) 
 
A kiállítói regisztráció három kategóriáját nyitjuk meg:  

 

BRONZ FOKOZATÚ TÁMOGATÓ  
Önálló kiállítói stand (asztal, két szék, poszter állvány), információs anyagok a konferencia-

csomagban, partneri részvétel feltüntetése a konferencia megjelenési felületein (weboldal, 

programfüzet, Facebook).  

120 000 Ft + ÁFA (az anyagokat a szponzor biztosítja)   

 

EZÜST FOKOZATÚ TÁMOGATÓ  
Önálló kiállítói stand (asztal, két szék, poszter állvány), információs anyagok a konferencia-

csomagban, partneri részvétel feltüntetése a konferencia megjelenési felületein (weboldal, 

programfüzet, Facebook). Maximum 30 perces bemutatkozó előadás (vetítés, hangosítás) 

valamelyik szekcióban, az előadás összefoglalójának megjelenése a konferenciakötetben, egy 

oldalas hirdetés a Fizikai Szemle őszi lapszámában.  

260 000 Ft + ÁFA (az anyagokat a szponzor biztosítja)  

 

ARANY FOKOZATÚ TÁMOGATÓ  
Önálló kiállítói stand (két asztal, négy szék, több poszter állvány), információs anyagok a 

konferencia-csomagban, partneri részvétel feltüntetése a konferencia megjelenési felületein 

(weboldal, programfüzet, Facebook). Maximum 30 perces bemutatkozó előadás (vetítés, 

hangosítás) valamelyik szekcióban, az előadás összefoglalóinak megjelenése a 

http://elft.hu/magyar-fizikus-vandorgyules-2022/


konferenciakötetben, molinó elhelyezése a plenáris előadások alatt, több részletes hirdetés a 

Fizikai Szemle őszi lapszámaiban.  

420 000 Ft + ÁFA (az anyagokat a szponzor biztosítja)  

 

 
Hirdetési lehetőség: 

- Egy oldalas hirdetés a programfüzetben bruttó 70.000 Ft  

- Maximum A4-es méretű szórólap elhelyezése a konferencia táskában (az anyagokat a 

szponzor biztosítja) bruttó 50.000 Ft  

 

 

A támogatói csomagok tartalma a szervezők részéről ajánlattételnek minősül, ennek írásos 

elfogadása a támogató részéről a szerződés létrejöttét kezdeményezi. A jelentkezés 

kézhezvétele után az Eötvös Loránd Fizikai Társulat, 200 ezer forintos összeghatár felett a 

támogató céggel szerződést köt. A szervezők fenntartják a jogot és a lehetőséget, hogy a 

meghirdetett támogatói csomagoktól eltérő megállapodást kössenek a támogatóval, 

amennyiben ez a felek kölcsönös érdekeit szolgálják. A szándéknyilatkozat megküldését 

követően a támogató részéről visszalépés nem lehetséges, mivel a megállapodás szerinti 

vállalást a szervező iroda megkezdi. Visszalépésre a támogató csak abban az esetben jogosult, 

ha a konferencia szervezője az ajánlatban foglalt szolgáltatásokat önhibájából eredően nem 

biztosítja.   

 

A fenti támogatói csomagokra jelentkezni írásos szándéknyilatkozattal, a szponzori csomag 

megjelölésével Pónya Melinda ELFT ügyvezető címére (elft@elft.hu) küldött levélben lehet.  

 

 

 

 

Ormos Pál         Groma István  

ELFT elnök         ELFT főtitkár 


