
ÁLLTALÁNOS INFORMÁCIÓK 

 

HELYSZÍN: Residence Balaton Conference Hotel, 8600 Siófok, Erkel Ferenc u. 49. 

IDŐPONT: 2021. november 19-20. 

KREDITPONTOK JÓVÁÍRÁSA ORVOSOK RÉSZÉRE: 

minősített, szakma szerint 22 pont 

Az alábbiakban azoknak a szakképesítéseknek a felsorolása látható, amely(ek) birtokában a 

megszerzett pontszám Szakma szerinti tanfolyamon megszerzettnek minősül. Ha a résztvevő nem 

rendelkezik a felsorolt szakvizsgák bármelyikével, akkor számára szabadon választható tanfolyami 

pontként lehet elszámolni a megszerzett pontjait: 

1. belgyógyászat 

2. csecsemő-gyermekgyógyászat 

3. egészségbiztosítás 

4. foglalkozás-orvostan 

5. foglalkozásegészségügy 

6. fül-orr-gégegyógyászat 

7. háziorvostan 

8. kardiológia 

9. klinikai neurofiziológia 

10. neurológia 

11. pszichiátria 

12. tüdőgyógyászat 

KREDITPONTOK JÓVÁÍRÁSA SZAKDOLGOZÓK RÉSZÉRE: 

12 pont 

Kérjük, hogy a honlapon található szakdolgozói adatokat tartalmazó dokumentumot word 

formátumban kitöltve küldjék el a következő címre: matt2021office@gmail.com 

FONTOS HATÁRIDŐK: 

Jelentkezés kezdete: 2021. 03. 01. 

Jelentkezés vége: 2021. 10. 19. 

Absztrakt beküldés kezdete: 2021. 03.01. 

Absztrakt beküldés vége: 2021. 10. 10. 

Elbírálás: 2021. 10. 15. 

 

REGISZTRÁCIÓ, SZÁMLÁZÁSI INFORMÁCIÓ: 

Minden regisztrációs díj tartalmazza az ÁFA összegét. 

A rendezvényen nyújtott ital- és ételszolgáltatás az Szja 3.§ szerint reprezentációnak minősül, az Szja 

69. §. (2) alapján a reprezentációs költség az egyes meghatározott juttatások, azon belül a 

mailto:matt2021office@gmail.com


természetbeni juttatások körébe tartozik. A természetbeni juttatás után fizetendő adó mindenkor a 

regisztrációs díjat kifizető felet terheli, ezért a számlán a regisztrációs díjat megbontva, külön soron, 

étkezésként és részvételi díjként tüntetjük fel. 

Kiállítók számára a kategóriákban megjelölt ingyenes regisztrációkon túl, minden további résztvevő 

regisztrációs díja 32.500 Ft/fő (részvételi napoktól függetlenül). 

Amennyiben regisztrációja sikeresen beérkezett a rendszer automatikus üzenetet küld e-mail címére

  

A regisztráció beérkezése utáni napokban díjbekérő számlát küldünk a regisztrációkor megadott 

számlázási címre kiállítva, e-mailen keresztül. A díjbekérőn szereplő bankszámlaszámra tudja utalni a 

regisztrációs díjat. Kérjük, az ott szereplő fizetési határidőt vegye figyelembe. 

Számlamódosítás: 

Bármilyen módosítás a kiállított számlán (regisztrációkor megadott számlázási cím, címzett, egyéb 

tartalom), illetve új számla kiállítása esetén 3000 HUF + ÁFA adminisztrációs díjat számolunk fel. 

Lemondási és pénz-visszafizetési feltételek: 

Csak a „matt2021office@gmail.com” címre, a Szervezőirodához, 2021. szeptember 1-ig beérkezett 

írásos lemondások vehetők figyelembe. A megadott határidő előtt beérkezett lemondások esetén a 

befizetett regisztrációs díjat és egyéb, megrendelt szolgáltatásokat, 20% adminisztrációs költség 

levonásával fizetjük vissza. A visszautalás adminisztrációs költsége a visszautalandó összeg 2%-a, de 

minimum 3000 HUF +ÁFA. 

Az ez után érkezett lemondást nem tudjuk elfogadni, a befizetett összeget nem áll módunkban 

visszafizetni. 

A kiszámlázott és írásban le nem mondott szolgáltatások díját a megrendelő akkor is köteles 

megtéríteni, ha azokat nem vette igénybe. 

Refgisztácios díj: 

(tartalma: 1 fő részvétele a tudományos programon, kávészüneteken, a 19-i szendvicsebéden és vacsorán) 

29 500 HUF (az Alvástársaság tagjai és tagdíjuk rendezett) 

32 500 HUF (nem az Alvástársaság tagjai, vagy rendezetlen a tagdíjuk, kiállítóknak, helyszíni regisztráció) 

 
 
FELELŐSSÉG- ÉS EGYÉB BIZTOSÍTÁS 
 

A közzétett részvételi díj nem tartalmaz baleset, betegség, poggyász és felelősségbiztosítási díjat. Így 

baleset, betegség és valamely káresemény bekövetkezése esetén a szervezőknek nem áll módjukban 

semmilyen felelősséget vagy kártérítést vállalni. 

 

 

 

 


