
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐK 
 

Kedvezményes jelentkezési határidő: 2019. április 5. 
Szállásfoglalás határideje: 2019. május 20. 

Jelentkezési határidő: 2019. június 10. 
 
 
KONGRESSZUSI RÉSZVÉTELI DÍJ  
 
Felhívjuk tagtársaink figyelmét, hogy a kedvezményes regisztrációs díjat csak azok 

vehetik igénybe, akik a regisztrációval egyidejűleg befizetik a 2018-2019 évi tagdíjat.  
 

 

Részvétel díjak 
Kedvezményes 

részvételi díj 
2019. április 5-ig 

Részvételi díj  
2019. április 6-tól 

EGYESÜLETI TAGOK                  
(2019 évi tagdíj befizetésével) 

28 000 Ft/fő 31 000 Ft/fő  

NEM EGYESÜLETI TAGOK és 
KIÁLLÍTÓK 

32 000 Ft/fő  35 000 Ft/fő  

NAPIJEGY  12 000 Ft/fő  15 000 Ft/fő  

KÍSÉRŐ díjmentes 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a részvételi díjak bruttó árak, tartalmazzák az ÁFA-t, melynek 
mértéke 27 %. 
 
A részvételi díjak béren kívüli juttatásnak nem minősülő egyes juttatásokat tartalmaznak, melyek után az adók 
megfizetése – minden gazdálkodó szervezet esetén – a számla kifizetőjét terheli. A juttatás összege 2019-ben 
bruttó 7450 Ft fő/nap). 
 
Az EGYESÜLETI TAGOK részvételi díja magában foglalja: 
• a szakmai programokon való részvételt, 
• a kongresszus programfüzetét, 
• a szakkiállítás megtekintését, 
• az június 20-i (csütörtök) fogadás,  
• az június 21-i (péntek) ebéd és vacsora, valamint  
• az június 22-i (szombat) szendvicsebéd költségeit.  
 
NEM EGYESÜLETI TAGOK részvételi díja magában foglalja: 
• a szakmai programokon való részvételt, 
• a kongresszus programfüzetét, 
• a szakkiállítás megtekintését, 
• az június 20-i (csütörtök) fogadás,  
• az június 21-i (péntek) ebéd és vacsora, valamint  
• az június 22-i (szombat) szendvicsebéd költségeit.  
 
 
 



NAPIJEGY  
Az adott napra vonatkozóan tartalmazza a szakmai programon való részvétel és a frissítők 
költségét. 
Napijegy esetén lehetőség van ebéd rendelésére. 
Pénteki ebéd bruttó 5 100 Ft/fő 
Szendvicsebéd (hideg úti csomag) bruttó 3 300 Ft/fő 
 
A KÍSÉRŐK részvétele díjmentes, de regisztrációhoz kötött. Ebéd, vacsora és szállás 
megrendelések online regisztráció során lehetséges. 
 
A szakmai programokra csak kitűzővel lehet belépni. Az egyes szolgáltatásokat (étkezés, 
kávé, üdítő, kísérő programok) a kiadott jegyek ellenében lehet igénybe venni! 
 
 
ONLINE REGISZTRÁCIÓ 

Az online regisztrációs rendszer 2019. február 1.  – 2019. június 11. között üzemel.) 

 

Jelentkezése akkor lesz végleges és érvényes, ha a szervezőiroda bankszámláján 

megjelenik a befizetett összeg. A részvételi költségek ki nem egyenlítése nem minősül 

lemondásnak. 

 

Regisztrációval és szállásfoglalással kapcsolatos módosítások és egyéni kérések ügyintézése: 

regshao2019@clubservice.hu e-mail címen lehetséges. 

 

“Club Service” Kft. 

Kriska Renáta 

4024 Debrecen, Kossuth u. 42. III. em. 

Tel.:  52/522-222 

E-mail: regshao2019@clubservice.hu 

 


