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JELENTKEZÉSI LAP az OREMBIK’23 KONFERENCIÁRA 

 

Időpont: 2023. május 8. –10.  

Jelentkezési határidő – 2023. április 10. 

Helyszín: Hotel Eger & Park****,             3300 EGER, Szálloda u. 1-3.  

A rendezvény teljes napo(ko)n (6x45 perc) való részvételét: 2023. május 9. és/vagy május 10. az MMK a Továbbképzési Szabályzata szerinti szak-

magyakorlás fenntartásához szükséges éves kötelező továbbképzésnek - elismeri, amennyiben a résztvevő igényli az MMK igazolást. 

 
A konferenciát az OEME szervezi, a Heves Megyei Mérnöki Kamara védnöksége alatt. 

Az egyes napok előzetes szakmai programját lásd a mellékelt Programtervezetben. 

Időpontok 
Részvételi díjak

* 

Ft/fő/nap 

2023. május. 8.  25.000-+áfa 

2023. május. 9.  45.000-+áfa 

2023. május. 10.  45.000-+áfa 

Kamarai Igazolás díja/nap (a részvételi díjon felül fizetendő!) 2.000-+áfa 

*A részvételi díj magában foglalja az étkezési költségeket is, amit a számlán megbontva feltüntetünk: 2023 május 

8-án: 2.100 + áfa Ft/fő; május 9-én és 10-én 13.000 +áfa Ft/fő/nap. 

Kedvezmény: Az OEME tagjai 10% kedvezményt kapnak a részvételi díjból (a szállásból és a kamarai igazolás díjá-

ból nem!), amennyiben minimum 2 napra jelentkeznek és tagdíjukat 2023-ban már befizették. A Céges tagok max. 2 főig 

jogosultak kedvezményre. 

 

JELENTKEZÉS: Mely nap(ok)ra jelentkezik? 

Mely nap(ok)ra kér 

Kamarai igazolást? 

(B és/vagy C) 

Kérjük, jelentkezését a megfelelő rubrikába tett X-el jelölje A B C B C 

Jelentkező(k) neve: telefonszáma: e-mail címe: 
kamarai  

száma: 

május  

8. 

május 

9. 

május 

10. 

május   

9.  

május 

10. 

         

         

 

Jelentkezés-visszaigazolási, értesítési cím (amennyiben eltér a jelentkezőétől) (név, email, telefonszám):  

 

 
 

 

Folytatás a következő, 2. oldalon. 

mailto:info@oeme.hu
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JELENTKEZÉSI LAP az OREMBIK’23 KONFERENCIÁRA 

 

Folytatás az előző, 1. oldalról: 

Név/Cégnév:……………………………………… 
 

Igényel-e szállást a Hotel Eger & Park-ban? (Figyelem: szállásrendelés külön lapon!) Igen Nem 

A Hotel Eger & Park****szállodába szóló szállás-igényét kérjük a mellékelt „Szállásfoglalás” lapon külön megadni! (Ez lesz a szálloda felé az Ön 

személyes szállásfoglalása, melyet mi továbbítunk.) 

SZÁMLÁZÁSI ADATOK: 

A számla viselőjének neve: 

Számla viselőjének címe: 

Számla viselőjének ADÓSZÁMA: 

Számla postázási címe: (ha a kiállítási címtől eltér): 

A számla viselője tagja-e az Országos Emelőgépes Egyesületnek?  Igen Nem 

Fizetés módja: Díjbekérőt követő átutalás. A számlát e-mailben küldjük meg. (Amennyiben papír alapú számlát igényel, kérjük, jelezze az alábbi sor-

ban, a megfelelő válasz aláhúzásával) 

Papír alapú számlát igényel-e? Igen Nem 

Amennyiben papír alapú számlát igényel, annak küldési címe: (ha a viselőjének címétől eltér), cégnév, cím: 

Adatvédelmi, adatkezelési tájékoztatónkat a www.oeme.hu honlapon találja. A kitöltött Jelentkezési lap megküldésével az adatkezelési hozzájárulását érvényesnek elfogadjuk. Adatkezelési hoz-

zájárulás: Fenti Résztvevő/Cég, hozzájárulok, hogy a fent megadott adatokat az OEME a szakmai rendezvénnyel kapcsolatos ügyintézésben felhasználja.  

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a rendezvény tematikája és a konferencián elhangzott előadások anyaga a szervezők és az előadók szerzői jogi oltalma alatt áll. Annak egy részének vagy egé-

szének másolása, engedély nélküli átvétele jogi lépéseket von maga után. Az előadások alatt szigorúan tilos fénykép-, hang-vagy videó felvétel készítése. 

Nyilatkozat: Mint jelentkező személy/cég, tudomásul veszem, hogy a kitöltött „Jelentkezési lap” visszaküldése szolgáltatás-megrendelésnek minősül és fizetési kötelezettséggel jár.  

Lemondási feltételek: az esetleges lemondást írásban (e-mailben vagy levélben) kell közölni, legkésőbb a következők szerint: Kötbérmentes lemondás 2023. április 7-ig lehetséges.  

A 2023. május 1-ig történő lemondásnál a megrendelt szolgáltatások 50%-a, a 2023. május 1. után történő lemondásnál pedig a megrendelt szolgáltatások 100%-a fizetendő.  

A szállás megrendelési és lemondási határidők a „Szállásfoglalás” lapon feltüntetettek szerint érvényesek. 

Jelentkezési lap küldési cím: A jelentkezési lapok az OEME fent feltüntetett címére küldhetők: email:  info@oeme.hu, vagy Postán: 1165  Budapest, Veres Péter út 208. 

Minden jelentkezést egy héten belül visszaigazolunk! Elküldött jelentkezésére - amennyiben 1 héten belül nem kap visszaigazolást - kérjük, telefonon jelezze, mert akkor jelentkezé-

se valószínűleg nem érkezett meg!  

 

Kelt: ……………………………., 2023. …………………….. 

…………….………………….. 

Cégszerű aláírás 

Program igényfelméréséhez kérjük, válaszoljon a következő, 3. oldalon található kérdésekre: 

Név/Cégnév:……………………………………… 
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http://www.oeme.hu/
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JELENTKEZÉSI LAP az OREMBIK’23 KONFERENCIÁRA 

 

 

Érdekelné-e helyszíni gépvizsgálati bemutató? Igen, ……fő Nem 

Gépkezelő szimulátort kipróbálna? Igen, ……fő Nem 

Szívesen csatlakozna egy esti sétára, borkóstolásra Szépasszony-

völgyben? 

Az autóbuszos transzfert az OEME biztosítja. 
Igen, ……fő Nem 

 

Válaszaival segíti a szervezők munkáját. Köszönjük! 
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