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A Világítástechnikai Társaság 

2015. május 14-15-én rendezi meg a  

XLVI. Közvilágítási Ankétot  

Esztergom – Búbánatvölgyben. 

A konferencia helyszíne: Bellevue Konferencia és Wellness Hotel****  

Esztergom – Búbánatvölgy, Őrtorony u. 49. 

Az előadások témái várhatóan nemcsak kíváncsiságunkat keltik fel, hanem az új és gyakorlati 

szempontú témák jelentős új tudásanyagot is adhatnak nekünk, túlmutatva a szűkebb szakmai 

ismereteinken akár az informatika, akár a gazdaságossági kérdések terén.  

Idén az Ankét első napjának délelőttjén fakultatív programként a Lábatlani Vasbetonipari Zrt. 

gyártóüzemében lehetőségünk nyílik a pörgetett beton közvilágítási oszlopok gyártásának 

bemutatására. A jelentkezéskor kérjük a részvételi szándékot jelezni! 

Ennek jegyében invitálunk minden kedves érdeklődőt Ankétunkra és leginkább arra, hogy 

használjuk ki, hogy évente egyszer lehetőségünk van tapasztalatainkat kicserélni és előadóink 

felé feltenni azokat a kérdéseket, amelyek gyakorlatunkban nap- mint-nap felmerülnek. 

 

Jelentkezési határidő: 2015. május 11.



VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG 

Postacím: 1042 Budapest, Árpád út 67.     www.vilagitas.org       E-mail: vtt@vilagitas.org 
Tel: (+36) 30/537 9897 Tel/ Fax: (+36) 1/369 6631 

Adószám: 18121551-2-41, Bankszámlaszám: 10300002-10551584-49020015      Számlavezető bank: MKB Zrt. 

 

 részvételi díj (Ft / fő nettó) 

2015.04.27-ig 2015.05.11-ig 

MEE és/vagy 
VTT tag 

nem tag 
MEE és/vagy 

VTT tag 
nem tag 

részvételi díj 15 000 Ft 18 000 Ft 18 000 Ft 22 000 Ft 

kiállítói díj (asztal) 30 000 Ft 40 000 Ft 35 000 Ft 50 000 Ft 

kiállító (+1 fő) 5 000 Ft 8 000 Ft 

kedvezményes részvételi díj 
(diák, nyugdíjas MEE tag) 

5 000 Ft 

 étkezés (Ft / fő nettó) 

2 ebéd, 1 vacsora,  
2 kávészünet 

11 000 Ft 12 000 Ft 

 szállás (Ft / fő / éj nettó) 

egyágyas szoba 13 900 Ft 14 900 Ft 

kétágyas szoba 7 900 Ft 8 900 Ft 

Cégbemutató előadásra, reklámanyagok szétosztására csak a VTT egyéni, vagy jogi tagjainak 

és szponzoroknak van lehetőségük. A részvételi díj tartalmazza az Ankéton való részvételt, 

amelyről a jelentkezést követően számlát küldünk. A számlán a szervezési költség, az étkezés 

költsége és a szállás költsége külön kerülnek feltüntetésre és a tételekre ÁFA kerül 

felszámításra.  

A jelentkezések elfogadásáról értesítést küldünk. Az Ankéton való részvétel lemondása csak 

írásban, legkésőbb 2015. május 5-ig lehetséges. Ennek elmulasztása esetén a jelentkező a 

teljes részvételi díjat köteles megtéríteni.  

A részvétel feltétele a részvételi díjnak a VTT számlájára 2015. május 13-ig való beérkezése. 

Szállásinformáció 

A Bellevue Hotel**** Esztergom első négycsillagos 

wellness és konferencia szállodája, amely a 

belvárostól mintegy 5 km-re fekvő Búbánatvölgyben, 

a Duna-Ipoly Nemzeti Park határán található. 

Szobáink légkondicionáltak, királyi méretű ágyakkal, 

LCD televízióval, telefonnal, minibárral, valamint 

zuhanyzós, vagy fürdőkádas fürdőszobával vannak 

felszerelve. 

A résztvevőnként kitöltött jelentkezési lapot, valamint a nyilatkozatot a vtt@vilagitas.org 

e-mail címre kérjük elküldeni. Várjuk a közvilágítás iránt érdeklődők jelentkezését! 

 

 

 Nagy János sk.  Mancz Ivette sk. 

 Világítástechnikai Társaság   Világítástechnikai Társaság 

 elnök alelnök 
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JELENTKEZÉSI LAP (1 fő egyéni jelentkező, vagy 1 fő kiállító részére) 

XLVI Közvilágítási Ankét – 2015. május 14-15.  

Bellevue Konferencia és Wellness Hotel (Esztergom- Búbánatvölgy, Őrtorony u. 49.) 

Résztvevő neve: E-mail: Telefonszám: 

Ügyintéző neve: E-mail: Telefonszám: 

Cég, oktatási intézmény neve: A jelentkező  
(kérjük, hogy a 
jobbra található 
jelölőnégyzetekből 
legfeljebb négyet 
jelöljön meg x-el, 
azaz keretenként 
maximum egyet) 

 MEE / VTT egyéni / jogi tag 

 kiállító (1. személy)  
kiállító (+1 fő) 

Számlázási cím: munkavállaló 
nyugdíjas 
diák 

 igényel étkeztetést (2e+1v+2kv) 
 nem igényel étkeztetést 

Postázási cím:  A jelentkező részt kíván venni a lábatlani üzemlátogatáson 
2015. május 14-én 10-13 óra között? igen nem 

Az üzemlátogatásra igényel buszos szállítást a hoteltől? 
 igen nem 

A jelentkező szállásigénye:  nincs      egyágyas     kétágyas, szobatársam neve: 

A cég részére kiállítási lehetőséget igényel (200 cm x 100 cm asztal)?  igen, ……db asztal nem  

A jelentkezési lapon megjelölt szállásigényeket a beérkezés sorrendjében, a szabad 

kapacitásig tudjuk garantálni, ha ez kimerülne, akkor az árban legközelebb eső szabad szállást 

(Esztergom) igyekszünk biztosítani (az ilyen típusú változásokról az érintetteknek értesítést 

küldünk). 

A hatályos jogszabályok értelmében a szervezési költség, az étkezési költség és a szállás 

költsége a számlán külön-külön kerülnek feltüntetésre és a tételekre ÁFA kerül felszámításra. 

Nyilatkozat 

Ezen lap kitöltésével és aláírásával jelentkezem a konferenciára. Tudomásul veszem, hogy 

lemondás csak írásban és a konferencia előtt (2015. május 5-ig) lehetséges, ennek 

elmulasztása esetén a teljes részvételi díjat megtérítem.  

Vállalom, hogy a megküldött számlán szereplő fizetendő végösszeget a MEE 

Világítástechnikai Társaság 10300002-10551584-49020015 számlájára, május 13-ig átutalom. 

 

Dátum: Aláírás:  


