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JELENTKEZÉSI LAP 
 

Kérjük, hogy lehetőség szerint részesítse előnyben az online jelentkezést, így gyorsan és egyszerűen 
regisztrálhat : https://e-conf.com/mkvt2022/registration/  
 

 

Vezetéknév: Keresztnév:   Beosztás:   
 

Intézmény/Cég:    
 

Értestési cím:     
 

Telefon:  Orvosi pecsétszám:   
 

E-mail:   
 

Étkezés ❑ normál ❑ vegetáriánus ❑ egyéb:     ___    
 

RÉSZVÉTELI DÍJ (Kérjük, jelölje a megfelelő részvételi díjat vagy díjakat!) 

  
GCP részvételi díj Konferencia részvételi díj Összesen 

Személyes részvétel 
 

35.000 Ft + ÁFA -  

Online részvétel 
 

35.000 Ft + ÁFA -  

MKVT tag 
 
- 

49.000 Ft + ÁFA  

Nem MKVT tag 
- 

59.000 Ft + ÁFA  

Gálavacsora kísérők részére 
 

12.000 Ft + ÁFA  

MINDÖSSZESEN:  

A GCP Tanfolyam személyes részvételi díja tartalmazza a tanfolyam időtartama alatt a programon és az 
étkezéseken (2 kávé szünet, egy büféebéd) való részvételt. Szállás külön rendelendő és fizetendő 
közvetlenül a szállodánál.  

A GCP tanfolyam online részvételi díja virtuális részvételt tartalmaz a tanfolyamon, saját eszközről, 
tetszőleges helyszínen. A díj tartalmazza az előadóktól való kérdezés lehetőségét online chat felületen 
valamint a vizsgázási lehetőséget is. 

A konferencia részvételi díj tartalmazza a konferencia teljes időtartama alatt a programokon való 
részvételt, az étkezéseket (3 kávé szünet, két büféebéd) , valamint a gálavacsorán való részvételt. 
Szállás külön rendelendő és fizetendő közvetlenül a szállodánál. 

  

https://e-conf.com/mkvt2022/registration/
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A részvételi díj költségviselő neve: _____________________________________________________ 

Számlázási cím: _____________________________________________________________________ 

Céges számlázási cím esetén adószám (kötelező): _________________________________________ 

Költségviselő e-mail címe számla befogadáshoz (kötelező): __________________________________ 

Pénzügyi kapcsolattartó neve: ___________________ _ Telefonszáma__________________ 

 
FIZETÉSI FELTÉTELEK 
 

Tudomásul veszem, hogy a részvételi díj a rendezvényt megelőzően átutalással fizetendő a díjbekérőn 
megadott határidőig. A konferencia regisztráció csak a befizetések megérkezése után tekinthető 
visszaigazoltnak. 
A honlapon közzétett részvételi, fizetési és jelentkezési feltételeket tudomásul vettem. 
 
Tájékoztatjuk, hogy adatait bizalmasan kezeljük, harmadik félnek nem adjuk tovább. A regisztrációs díj 
pontos étel-italtartalmát a végszámlán szerepeltetjük, a vonatkozó reprezentációs adót a rendezvény 
szervezője nem fizeti meg. 
 
 
 
 
 
 
             
 Dátum       Aláírás 
 
 
 
 
 

Kérjük a jelentkezési lapot az alábbi elérhetőségek valamelyikére visszaküldeni: 
Altagra Kft. postacím:  1118 Budapest, Csukló u 6/A , felső kapu 

E-mail: mkvt@altagra.hu 
 


