
 
Magyar Élet- és Egészségbiztosítási 

Orvostani Társaság 
XIX. Kongresszusa 

Budapest 
2014. szeptember 11-13. 

 
A jelentkezési lapot 2014. JÚNIUS 15-ig 

kérjük eljuttatni az alábbi címre: 
 

PROFORTIS KFT. 
6725 Szeged, Szentháromság u. 53. 

Fax: 62/441-995 
 

JELENTKEZÉSI LAP 

 
Név: _________________________________________beosztás/foglalkozás: _________________________ 

Munkahely:_____________________________________________________ Pecsétszám:_______________ 

Postázási cím: ____________________________________________________________________________ 

Telefon:__________________________ Mobiltelefon: ______________________________________ 

Fax:________________________ E-mail: _________________________________________________ 

Továbbképző egyetem: _____________________________________________________________________ 

Kísérő neve (a tudományos programon részvételre nem jogosult): ____________________________________ 

A rendezvényen prezentációt kívánok tartani. Technikai igény:  �projektor �írásvetítő 

A prezentáció címe:________________________________________________________________________ 

A szerző(k) neve:__________________________________________________________________________ 

A szerző(k) munkahelye:____________________________________________________________________ 

Az összefoglalókat 2014. július 31-ig elektronikus formában kérjük eljuttatni a profortis@invitel.hu címre. 

 

TELJES REGISZTRÁCIÓ  NAPIDÍJAK A megfelelő összeget 
kérjük bekarikázni! 2014. 06. 15-ig 2014. 06. 15. után 09. 11. vagy 09. 13. 09. 12. 

MÉBOT tagnak: 23.000,- Ft 28.000,- Ft 

nem MÉBOT tagnak: 30.000,- Ft 35.000,- Ft 
10.000,- Ft/nap  18.000,- Ft/nap 

A részvételi díj a visszaigazolással megküldött postautalványon fizethető be, vagy átutalható a PROFORTIS Kft. 

11100403-13366207-01000003 sz. bankszámlájára. A befizetésről számlát állítunk ki. A számlán szereplő 

teljesítési időpont a PROFORTIS Kft-hez történő befizetés beérkezésének napja. 

A csekken és a banki átutaláson a „MÉBOT-2014” megjegyzést és a résztvevő(k) nevét kérjük feltüntetni. A 

kongresszusi részvétel feltétele a kitöltött regisztrációs lap visszaküldése és a regisztrációs díj előzetes 

kiegyenlítése. A regisztrált résztvevők jogosultak a tudományos előadásokon és a kihelyezett szakmai programon 

történő részvételre. 

I. Részvételi díjamat � saját magam fizetem � munkahelyem/szponzor/egyéb cég fizeti. 

II. Részvételi díjamat � átutalással fizetem  � postautalványon fizetem. 

A számlán az alábbi (cég)nevet és címet kérem feltüntetni: 

_______________________________________________________________________________________ 
(Cég)név    város   utca,  házsz.   irsz. 

Ügyintéző neve és telefonszáma:______________________________________________________________ 

Adószám:___________________________________ Dátum:______________________________________ 

 

 

jelentkező aláírása 
Aláírásommal igazolom, hogy a kongresszus jelentkezési feltételeit 

elfogadom. 

 a költségvállaló cég cégszerű aláírása, 
bélyegzője 



 
Magyar Élet- és Egészségbiztosítási 

Orvostani Társaság 
XIX. Kongresszusa 

Budapest 
2014. szeptember 11-13. 

 
A jelentkezési lapot 2014. JÚNIUS 15-ig 

kérjük eljuttatni az alábbi címre: 
 

PROFORTIS KFT. 
6725 Szeged, Szentháromság u. 53. 

Fax: 62/441-995 
 

MEGRENDELŐ LAP 

Név: ___________________________________________________________________________________ 

Postázási cím: ____________________________________________________________________________ 

Telefon:__________________________ Mobiltelefon: ______________________________________ 

Fax:________________________ E-mail: _________________________________________________ 

 

2014. szeptember …..…..  -  ……… között ……… éjre, ……..… fő részére, …………. ágyas szobát igényelek. 

A feltüntetett szobaárak tartalmazzák a reggeli árát, a wellness részleg használatát, 
valamint az adókat. 

Szobaár 

Egyágyas szoba (Ft/fő/éj) 12.900,- Ft 

Kétágyas szoba (Ft/fő/éj) 7.400,- Ft 

Szobámat megosztom: � - kísérőmmel, � - résztvevő társammal:…………………………………………… 
Ebéd (3.500,- Ft/fő/alkalom): 09. 11-én …… fő, 09. 12-én ….… fő, 09. 13-án….....fő részére igényelem, 

Vacsora: 09. 11-én ( 6.200,- Ft/fő): …..... fő, 09. 12-én (5.900,- Ft/fő): …… fő részére igényelem, 

melyet  � magam � munkahelyem/szponzor fizet. Parkolás: ingyenes. 

Szállás-, étkezés rendelést, esetleges módosítást, lemondást díjmentesen legkésőbb 2014. augusztus 09-

ig fogadunk el. Ezen időpont után módosításokat csak 2.000,- Ft adminisztrációs díj ellenében tudunk 

elfogadni, lemondás esetén a szállás- és étkezési díj visszafizetése nem áll módunkban. 

A szállás és étkezés díja a visszaigazolással megküldött postautalványon fizethető be, vagy átutalható a 

PROFORTIS Kft. 11100403-13366207-01000003 sz. bankszámlájára. A befizetésről számlát állítunk ki. A 

számlán szereplő teljesítési időpont a PROFORTIS Kft-hez történő befizetés beérkezésének napja. 

A csekken és a banki átutaláson a „MÉBOT-2014” megjegyzést és a résztvevő(k) nevét kérjük feltüntetni. 

 

I. � szállásdíjamat � kísérőm szállásdíját  � az étkezéseket saját magam fizetem. 

II. � szállásdíjamat � kísérőm szállásdíját  � az étkezéseket munkahelyem/szponzor fizeti. 

III. Szállás és étkezési költségemet � átutalással fizetem � postautalványon fizetem. 

A számlán az alábbi (cég) nevet és címet kérem feltüntetni: 

_______________________________________________________________________________________ 

(Cég)név    város   utca,   házsz.   irsz. 

Ügyintéző neve és telefonszáma:______________________________________________________________ 

Adószám:____________________________________ Dátum:_____________________________________ 

 
 
 

jelentkező aláírása 
Aláírásommal igazolom, hogy a kongresszus jelentkezési feltételeit 

elfogadom. 

 a költségvállaló cég cégszerű aláírása, 
bélyegzője 

 


