
JELENTKEZÉSI LAP                                                                            
 

IV. Interdiszciplináris Magánorvosi Fórum 2015. 
2015. április 17-19. Hotel Azúr**** - Siófok, Erkel Ferenc u. 2/c.  

 

X. Magyar Magánbőrgyógyász Kongresszus – Esztétika 2015. (MMKE) 
V. Magyar Magánorvos Kongresszus (MAOOSZ) 
MPHEST Esztétikai Szekciójának Országos Konferenciája 
Magyar Szexuális Medicina Társaság V. Kongresszusa (MSZMT) 

 
Rendező társszervezet: 
Multidiszciplináris Egynapos Sebészeti Társaság (MEST) 

 

Magyar Magán Gasztroenterológusok Társasága III. Konferenciája (MMGT) 
Magánszemorvosok Közhasznú Egyesületének II. Konferenciája (MASZKE) 

 

Regisztrált(ak) neve: 

 

Továbbképző Egyetem:                                                                                                  Orvosi pecsétszám:                
 

Kísérő(k) neve: 

 

Munkahely neve: 
 

Munkahely címe: 
 

Telefon:  Fax:  E-mail: 
 

Számlázási név, cím, 
adószám: 

 

Amennyiben jelentkezési lapját faxon küldi át, levélben már ne ismételje meg! 

 
Regisztráció 
 
Regisztrációt kérek* fő részére  

 

 
 
 
 
* A teljes regisztráció tartalmazza: az előadásokon történő részvétel lehetőségét, a kiállítás látogatását, az igazolást, a kongresszus hivatalos kiadványait, a 
programfüzetet, a névkitűzőt, kávéjegyet. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 

 

Részvételi díjak: 
 

 
2015. február 15-ig 

történő jelentkezés 

2015. március 25-ig 

történő jelentkezés 

2015. március 25. után 

történő jelentkezés 
Helyszíni regisztráció 

Napijegy**** 

(csak a helyszínen 
váltható) 

MMKE Tag** 0,- Ft 0,- Ft 8.000,- Ft 15.000,- Ft 5.000,- Ft 

Tag*** 18.000,- Ft 20.000,- Ft 25.000,- Ft 28.000,- Ft 10.000,- Ft 

Nem tag 28.000,- Ft 30.000,- Ft 35.000,- Ft 38.000,- Ft 15.000,- Ft 

Rezidens / Pszichológus 10.000,- Ft   

Szakdolgozó 5.000,- Ft  

 
**A felsorolt részvételi díjak kizárólag az MMKE teljes jogú, tagdíj hátralékkal nem rendelkező tagjaira vonatkoznak! (a tagok regisztrációs díját a 2013-tól megemelt 
tagdíj tartalmazza) 
***A felsorolt részvételi díjak az adott szervezet teljes jogú, tagdíj hátralékkal nem rendelkező tagjaira vonatkoznak! 
****A napijegy tartalmazza: Az előadásokon történő részvétel lehetőségét és a kiállítás látogatását, a kongresszus hivatalos kiadványait, a programfüzetet és a 
névkitűzőt. Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák. 
 

 
TAG VAGYOK, MÉGPEDIG: 

 

Újonnan belépő tagokra is vonatkozik a kedvezmény! 
 
 
 
 
 

 
 

FONTOS! REGISZTRÁCIÓ NÉLKÜL AZ ELŐADÁSOK NEM LÁTOGATHATÓK! 
 

MMKE  MPHEST  MAOOSZ  MSZMT  MMGT  MASZKE  MEST                                 

ORVOS 

A kongresszust a Semmelweis Egyetem SE-TK/2015.I./00021 számon akkreditálta, a résztvevők szabadon 

választható tanfolyamként 48 kreditpont jóváírására jogosultak. 

2015. április 18. (szombat) SZEMÉSZETI GYAKORLATI KÉPZÉSEN részt kívánok venni:  
 

Részvétel a jelentkezési lapok beérkezésének sorrendjében! Létszám: max. 20 fő. Részvételi szándékát kérjük, jelezze! 



SZÁLLÁS ÉS ÉTKEZÉS RENDELÉSE 

Dátum 

Étkezés* 4.200,- 
Ft/fő/alkalom 

Szállás 

ebéd vacsora 1 ágyas 2 ágyas 

csütörtök  
április 16. db db szoba szoba 

péntek 
április 17. db db szoba szoba 

szombat 
április 18. db 

Fogadás 
szoba szoba 

vasárnap 
április 19. db 

 
 
Választható szállodák 
 
Hotel Azúr  1á 19.000,- Ft/fő/éj, 2á 14.000,- Ft/fő/éj Hotel Azúr Prémium 1á 23.500,- Ft/fő/éj, 2á 17.700,- Ft/fő/éj 
Hotel Azúr Junior 1á 28.000,- Ft/fő/éj, 2á 19.300,- Ft/fő/éj  Hotel Villa Azúr 1á 16.700,- Ft/fő/éj, 2á 12.500,- Ft/fő/éj 

 
Az árak tartalmazzák: a büféreggelit, egy ún. délutáni snack-et (2 szendvics és 1 gyümölcs), a wellness központ használatát, az ÁFA-t és az IFA-t. 

 
 
 

FAKULTATÍV ÉS ESTI PROGRAMOK 
 
Borkóstoló vacsora a Szt. Kristóf Pincészetben – 2015. április 17. péntek – 5.200,- Ft+ÁFA -              fő részére kérek belépőt 
(Az I. Tradicionális Magyar Élelmiszer-múzeum megtekintése, valamint borkóstoló 6 fajta borból, hidegtállal) 
 

Fogadás – 2015. április 18. szombat – 9.300,- Ft+ÁFA -               fő részére kérek belépőt 
(welcome pezsgő, svédasztalos vacsora, élőzene, fellép a MEDICOLOR zenekar) 
 
 
 

BIZTONSÁGI OKOKBÓL A REGISZTRÁCIÓT TANÚSÍTÓ KITŰZŐ VISELÉSE A RENDEZVÉNY TELJES IDŐTARTAMA ALATT KÖTELEZŐ! 

 
Valamennyi megrendelt szolgáltatás ellenértékét – előzetesen megküldött számlánk alapján – átutalással, a fizetési 

határidőn belül szíveskedjen kiegyenlíteni! 
 

ALULÍROTT, MEGRENDELEM A KÉRT SZOLGÁLTATÁSOKAT ÉS ELFOGADOM A RÉSZVÉTELI FELTÉTELEKBEN LEÍRTAKAT. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________     ___________________________ 
D Á T U M                A L Á Í R Á S ,  P E C S É T  

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

G - M A N A G E M E N T  Z R T .  1 1 3 5  B U D A P E S T ,  K E R E K E S  U T C A  9 .   
T E L . :  3 2 0 - 4 8 4 8 ;  3 2 0 - 4 8 6 0 ;   F A X :  2 3 9 - 0 3 4 9 ;  E - M A I L :  I N F O @ G M R T . H U  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Választott szállodarész neve: 
(A választott szállodarészben csak a foglalások függvényében tudunk 
helyet biztosítani!) 
 

______________________________________________ 
 
2 ágyas elhelyezés esetén szobatársam: 
 
______________________________________________ 

 
*Az étkezések az alábbiakat tartalmazzák: 
2 fajta leves, 3 fajta főétel, 8 fajta cukrászsütemény, salátabár, 
gyümölcs 

mailto:info@gmrt.hu


Orvosokra vonatkozó részvételi feltételek 
 

JELENTKEZÉSEK, SZOLGÁLTATÁSOK 
 

A jelentkezés a kitöltött ”Jelentkezési Lap” visszaküldésével történik, melyet a G-Management Zrt. címére kérjük eljuttatni 
(faxon, e-mail-en, vagy postai úton). A kitöltött, aláírt és címünkre megküldött jelentkezési lap a megjelölt szolgáltatások 
megrendelését és a részvételi feltételekben foglaltak elfogadását jelenti, mely egyben a G-Management Zrt. és a jelentkezési 
lapot kitöltő személy/cég közötti szerződéskötést jelent. Kizárólag aláírt, cég esetében cégszerűen aláírt jelentkezési lapot 
tekintünk érvényesnek. 
 
1. Cégünk a Jelentkezési lap beérkezését követően a megadott e-mail címre (ennek hiányában postán) elküldi a 

megrendelt szolgáltatásokról a visszaigazolást és a számlát. A rendezvényen történő részvétel, illetve a megrendelt 
szolgáltatások igénybevétele csak azok ellenértékének számlánkon történő megjelenését követően lehetséges. 

2. Amennyiben kétágyas elhelyezést kér, de szobatárs hiányában egyedül veszi igénybe a szolgáltatást, úgy az egyágyas 
elhelyezés díját számlázzuk. 

3. Az étkezéseken plasztik vonalkódos kártyával, a Fogadáson kizárólag belépőjeggyel lehet részt venni. Az elveszett 
belépőjegyeket nem áll módunkban pótolni. Minden regisztrált résztvevőnek saját vonalkódos kártyája van, a kísérők 
igényeit az őt regisztráló személynél tartjuk nyilván. 

4. A helyszínen megrendelt étkezésekre 10% felárat számolunk fel. A helyszínen új szállásigényt csak a szabadhelyek 
függvényében tudunk elfogadni. 

5. A kongresszust a Semmelweis Egyetem SE-TK/2015.I./00021 számon akkreditálta, a résztvevők szabadon választható 
tanfolyamként 48 kreditpont jóváírására jogosultak. 

6. 2015. április 18. (szombat) „Szemészeti gyakorlati képzésen” résztvevők száma max. 20 fő. A jelentkezési lapon 
kérjük, jelezze részvételi szándékát! Részvétel a jelentkezési lapok beérkezésének sorrendjében történik. 

7. Jelentkezési határidő: 2015. április 3. 
 
 

FIZETÉSI FELTÉTELEK 
1. Jelen szerződés alapján a G-Management Zrt. által kibocsátott számlán megjelölt fizetési határidő a mérvadó. 
2. Késedelmes fizetés esetén jelen szerződés szerint a mindenkori érvényes jegybanki alapkamat kétszeresét számítjuk 

fel késedelmi kamatként. 
3. Cégünk a megrendelt igényeknek megfelelően csak tételes számlát állíthat ki, összevont számlát nem áll módunkban 

adni. 
4. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a konferencián történő részvétel feltétele az előzetesen kiállított számla határidőre 

történő kifizetése. 
5. A helyszínen megrendelt szolgáltatások kifizetése készpénzben vagy bankkártyával lehetséges! 
 
 

LEMONDÁS, REKLAMÁCIÓ 
 

1. Bármilyen lemondást, vagy módosítást cégünk a lemondási határidőn belül, kizárólag írásban fogad el, a lemondási 
határidőn belül. Lemondás esetén 2.000,- Ft-os adminisztrációs díjat számítunk fel! 

2. A szállásra vonatkozóan lemondást 2015. március 20-ig, étkezésre vonatkozó lemondást 2015. április 3-ig fogadunk el, 
e határidő után beérkezett lemondásokat nem áll módunkban elfogadni és ezek cégünk jogos követelései maradnak.  

3. Amennyiben a résztvevő nem veszi igénybe és írásban nem mondja le a korábban megrendelt szolgáltatásokat, a 
kifizetett díjakat visszafizetni nem tudjuk. A ki nem fizetett számla cégünk jogos követelése marad. A ki nem fizetett 
számla önmagában nem jelenti a megrendelt szolgáltatások lemondását. 

4. A kiállított számlával kapcsolatos reklamációt a fizetési határidő lejárta előtt kérjük írásban jelezni cégünknél a 
következő e-mail címen: penzugy@gmrt.hu vagy a 1/239-03-49-es fax számon. A megadott határidő után érkező 
reklamációt nem fogadjuk el.  
 
 

Szervezők 
 
 
 

G-Management Zrt. 
1135 Budapest, Kerekes u. 9. 5/7. 
Telefon: (1) 320-4848  
Fax: (1) 239-0349 
Mail: info@gmrt.hu 

 


