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(megfelelőt kérjük aláhúzni) 
 

Résztvevő neve: Résztvevő e-mail: 

Résztvevő telefonszáma: Résztvevő VTT/MEE tagsági száma (ha van): 

Ügyintéző neve: Ügyintéző e-mail: 

Ügyintéző telefonszám: Ügyintéző fax: 

Cég (oktatási intézmény) neve: 

Számlázási név, cím: 

Postázási név, cím (ha különböző): 

 

Cégek részére kiállítási lehetőség  (200 cm x 100 cm asztal) 

  díja 36 000 Ft + ÁFA/cég.     

Kiállítóként a VTT jogi tagja, 

kedvezményre jogosult. 

   Nem  

A konferencia költségeinek összesítője: 

A sorok elején jelölje 

x-el a megfelelőket! 

Részvételi díj  

MEE / VTT egyéni tag Nem tag 

Összesen január 24. január 24. 

előtt után előtt után 

mindkét nap 18 000 Ft 20 000 Ft 20 000 Ft 22 000 Ft Ft + ÁFA 

 csak február 6. 
10 600 Ft 11 800 Ft 11 800 Ft 13 000 Ft Ft + ÁFA 

 csak február 7. 

 nyugdíjas* 3 000 Ft - Ft + ÁFA 

 oktató* 
3 000 Ft 

Ft + ÁFA 

 diák* Ft + ÁFA 

Étkezés** 

ebéd február 6-án 3 200 Ft Ft + ÁFA 

ebéd február 7-én 3 200 Ft Ft + ÁFA 

 húsmentes menüt kérek  

kiállítási díj 
(csak kiállítóknak) 

jogi tag: 

36 000 Ft 

nem jogi tag: 

46 000 Ft 
Ft + ÁFA 

Mindösszesen: Ft + ÁFA 

 



VILÁGÍTÁSTECHNIKAI TÁRSASÁG 

MEE Világítástechnikai Társaság 
1042 Budapest, Árpád út 67. 

Telefon: 30/537 9897 
E-mail: vtt@vilagitas.org 

Honlap: www.vilagitas.org 
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* A konferencián a Világítástechnikai Társaság nyugdíjas tagjai, illetve a nappali tagozatos aktív 

jogviszonnyal rendelkező diákok és az oktatási intézmények tanárai (korlátozott számban, az oktatási 

intézményen keresztül történő jelentkezés esetén) 3000Ft+ÁFA regisztrációs díjjal vehetnek részt. Ezen 

kedvezményes részvételi díj csak az előadásokon való részvételre jogosítja fel a jelentkezőt. Nyugdíjas és 

diák kedvezménnyel történő jelentkezés esetén csak a jelentkező magánszemély számára, oktatói 

kedvezménnyel történő jelentkezés esetén pedig az oktatási intézmény részére vagy a jelentkező 

magánszemély számára állítjuk ki a számlát. 

** A hatályos jogszabályok értelmében a szervezési költség és az étkezési költség a számlán külön 

feltüntetésre kerül. 

Egy jelentkezési lapon egy fő jelentkezésére van lehetőség. Azonos munkahelyről több jelentkező esetén a 

megfelelő számú jelentkezési lapot szíveskedjenek kitölteni. Bármilyen egyéni kéréssel kapcsolatban (pl. 

összevont számlázás, kiállításhoz kapcsolódó kérés, előadók kedvezménye, stb.) a VTT titkársága 

(vtt@vilagitas.org T.: +36305379897) tud felvilágosítással szolgálni és segíteni. 

A részvételi díj tartalmazza a konferencián való részvételt és a kiadvány költségét, amelyről a 

jelentkezést követően számlát küldünk. A számlában a szervezési költség és a választható étkezés 

külön feltüntetésre kerül. 

A VTT rendezvényein hang- és képfelvétel készül, a VTT erre vonatkozó nyilatkozatát a résztvevő a 

jelentkezéssel egyidejűleg a vilagitas.org oldalon megismerte és elfogadja. 

A részvétel lemondása csak írásban, legkésőbb 2018. február 2-ig lehetséges. Ennek elmulasztása 

esetén a jelentkező a teljes részvételi díjat köteles megtéríteni. 

 

NYILATKOZAT 

Ezen lap kitöltésével és aláírásával jelentkezem a IX. LED Konferenciára. Tudomásul veszem, 

hogy lemondás csak írásban és a konferencia előtt (2018. február 2-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, határidőre átutalom. 

 

Dátum:  

 

 

 Aláírás:  


