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Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület Internet: http://www.hte.hu/medianet2015  
1051 Budapest Bajcsy-Zsilinszky út 12.  Tel: 353 1027  fax: 353 0451 
 JELENTKEZÉSI LAP E-mail: info@hte.hu 

HTE MediaNet 2015 
2015. október 8-9. Kecskemét, Four Points by Sheraton 

 
Korai jelentkezési határidő: szeptember 6. 
Kijelentem, hogy a HTE MediaNet 2015 konferencián részt kívánok venni, az alábbiak szerint: 

RÉSZTVEVŐ ADATAI 

Előadó �  

Résztvevő �  

Vezetéknév: ______________________________________ Keresztnév:  ______________________________  
 
Beosztás: _________________________ Munkahely:  _____________________________________________  
 
Munkahely címe (ir. számmal):  _______________________________________________________________  
 
Telefon:  ___________________________  E-mail:  _______________________________________________  

HTE tag esetén, tagkönyvszám:  _______________  

Szervező �  

Kiállító �   

Számlázási 
adatok 

Számlázási név (ahogy a számlán szerepeljen):  ___________________________________________________  
 
 _________________________________________________________________________________________  
 
Számlázási cím (ir. számmal):  ________________________________________________________________  
 
Adószám: _____________________________ Kapcsolattartó neve: ______________________________ 
 
Telefon:  ___________________________  E-mail:  _______________________________________________  
 
A résztvevő neve kiírásra kerüljön-e a számlán, vagy csak a résztvevők száma? ______________________ 

Speciális számlázási megjegyzések: ________________________________________________________ 

Kérjük figyeljen a pontos kitöltésre (rövidített név, székhely stb.), mert ezek az adatok kerülnek a számlára! 

 

RÉSZVÉTELI DÍJAK 
A díjak étkezést (áthárított szolgáltatást) tartalmaznak (csütörtök 16.000 Ft + ÁFA, péntek 6.000 Ft + ÁFA), mely a számlán is feltüntetésre kerül! 

Részvételi díj 
 
szept. 6. előtti 
befizetéssel 

 HTE egyéni tagoknak, 
illetve előadóknak 

HTE kollektív tagok 
alkalmazottjainak 

nem HTE tagoknak 

2 napos részvétel �   60.000 Ft +ÁFA �   65.000 Ft +ÁFA �   75.000 Ft +ÁFA 
1 napos részvétel 
okt. 8. (csütörtök) �   40.000 Ft +ÁFA �   45.000 Ft +ÁFA �   55.000 Ft +ÁFA 

1 napos részvétel 
okt. 9. (péntek) �   30.000 Ft +ÁFA �   35.000 Ft +ÁFA �   45.000 Ft +ÁFA 

Összesen: ....................................... Ft 

 

Részvételi díj 
 
szept. 6. utáni 
befizetéssel 

 HTE egyéni tagoknak, 
illetve előadóknak 

HTE kollektív tagok 
alkalmazottjainak 

nem HTE tagoknak 

2 napos részvétel �    70.000 Ft +ÁFA �    75.000 Ft +ÁFA �    85.000 Ft +ÁFA 
1 napos részvétel 
okt. 8. (csütörtök) �    50.000 Ft +ÁFA �    55.000 Ft +ÁFA �    65.000 Ft +ÁFA 

1 napos részvétel 
okt. 9. (péntek) �    40.000 Ft +ÁFA �   45.000 Ft +ÁFA �    55.000 Ft +ÁFA 

Összesen: ....................................... Ft 

Folyt. 
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SZÁLLÁS 
A csütörtöki napra a konferencia helyszínét biztosító Four Points by Sheraton, Kecskemét Hotelben a 
szobák elfogytak, így csütörtökre csak a Granada Konferencia, Wellness és Sport Hotelben illetve az 
Aranyhomok Business-City-Wellness Hotelben tudunk szállást biztosítani. A helyszínek között transzfert 
biztosítunk, az indulási időpontokról a helyszínen tájékozódhat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………...Ft 

 

Elhelyezés  fő / éj 
október 7. 

(szerda 
konf. előtt) 

október 8.  
(csütörtök) 

Sheraton Egyágyas  19.000 Ft + ÁFA �   
 

Sheraton Kétágyas  12.500 Ft + ÁFA �   
 

Granada Egyágyas 18.000 Ft + ÁFA �  �  

Granada Kétágyas 11.000 Ft + ÁFA �  �  

Aranyhomok  Egyágyas 13.000 Ft + ÁFA �  �  

Aranyhomok Kétágyas 9.000 Ft + ÁFA �  �  
 
Szobatársam:  __________________________________________________  

 

Kiállító 

Igényelt terület: __________________ m2  40.000 Ft / m2 / 2nap + ÁFA 
A kérhető minimális kiállítási terület 4 m2. 
 
Kapcsolattartó személy neve: ____________________________________________  

tel: ________________________ e-mail: ___________________________________ 

 
 
..…………….Ft 

Honnan hallott a 
rendezvényről?  
 

HTE-től kapott e-mailből  �  
Kolléga ajánlotta   �  
Facebookról   �  
Origo.hu oldalról   �  
it business-ből   �  
Egyéb:    �   _____________________________________ 

 

 
 
Tudomásul veszem, hogy a jelentkezés költségtérítési kötelezettséget von maga után. 
A fenti végösszeget számla ellenében átutaljuk a HTE MKB Bank 10300002-10639686-49020013 sz. számlájára. 

 
Lemondás: a rendezvény előtt 30 nappal történő lemondás esetén a teljes összeget, 30-15 nap közötti lemondás esetén a részvételi díj 
50%-át tudjuk visszatéríteni. 15 napon belül történő lemondás esetén a díjat nem áll módunkban visszatéríteni. Lemondást kizárólag 
írásban fogadunk el. 
 
 
 
 
Dátum: 2015. ________________________  ph. cégszerű aláírás: ___________________________________ 


