
Kérjük, jól olvashatóan kitöltve szíveskedjék visszaküldeni a szervező iroda részére: 
CONGRESS &  HOBBY SERVICE KFT.  -  6701 Szeged, Pf.: 1022   -  Fax: +36-62/450-014  -  e-mail: info@congress-service.hu 

Javasoljuk, hogy saját magának is tartson meg egy másolatot! 

 
 

A MAGYAR  FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ 
ORVOSOK EGYESÜLETE  44. KONGRESSZUSA 

 és 
AZ MFOE  AUDIOLÓGIAI  SZEKCIÓJÁNAK   

53. VÁNDORGYŰLÉSE 
 

Szeged, 2016. október 6-9. 

 

 
 

 

JELENTKEZÉSI LAP 1. 

 

 
 
�-Prof. �-Dr. Név: ..………………...................................................... Pecsétszám: .....………..………………… 
 

Munkahely: .............................................................................................................................................................…… 
 

� - otthoni   vagy    � - munkahelyi  levelezési cím:  
 

........................................................................................................................……..………........................................... 
 ir. szám város utca házszám 
 

Telefon: (......) .................……………. Mobil: (……) ………...........…………. Fax: (......)..................……....………  
 

E-mail: ……………....................................................... Kísérő személy neve:............................................................... 
 

Választását jelölje a  �-ben  � -szel.  (Csak az előadást tartó töltse ki, társszerző(k) ne!) 
 

� - Az MFOE 44. Kongresszusán � - Az Audiológiai Szekció 53. Vándorgyűlésén  
 � - felkért előadó vagyok � - előadást jelentek be � - poszterbemutatást jelentek be 
 
A prezentáció címe: ........................................................................................................................................................................ 
 

............................................................................................................................................................................................................. 
 

A szerző(k) neve: ....................................................................................................................................................................……. 
 

A szerző(k) munkahelye: .....................................................................................................................................................…….. 
 

....................................................................................................... Témakör:.................................................................................... 
Egyéb megjegyzés: ................................................................................................................................................................……. 
 
 

Részvételi díjak: 2016. június 30-ig 2016. július 01-től 
 

MFOE Kongresszus 
� Társasági tag 25.000 Ft 30.000 Ft 
� Nem társasági tag 32.000 Ft 37.000 Ft 
� Nyugdíjas 20.000 Ft 25.000 Ft 
 
Audiológus Vándorgyűlés 
� Társasági tag 20.000 Ft 25.000 Ft 
� Nem társasági tag 26.000 Ft 31.000 Ft 
� Nyugdíjas 15.000 Ft 20.000 Ft 
� Asszisztens 15.000 Ft 20.000 Ft 
 
MFOE Kongresszus és Audiológus Vándorgyűlés 
� Társasági tag 35.000 Ft 40.000 Ft 
� Nem társasági tag 45.000 Ft 50.000 Ft 
� Nyugdíjas 30.000 Ft 35.000 Ft 
� Rezidens, Szakorvos jelölt díjtalan díjtalan 
� Kísérő 15.000 Ft 18.000 Ft 
� Napijegy 14.000 Ft 14.000 Ft 
 

A vonatkozó törvények az étkezési költségek részletezését írják elő, így a részvételi díjak számlázásakor a számlán 
MFOE Kongresszus esetén 13.000 Ft; Audiológus Vándorgyűlés esetén 11.000 Ft; a teljes rendezvényre való regisztrációkor 
15.000 Ft étkezés külön sorban kerül feltüntetésre! 
 



Kérjük, jól olvashatóan kitöltve szíveskedjék visszaküldeni a szervező iroda részére: 
CONGRESS & HOBBY SERVICE KFT.  -  6701 Szeged, Pf.: 1022   -  Fax: +36-62/450-014  -  e-mail: info@congress-service.hu 

Javasoljuk, hogy saját magának is tartson meg egy másolatot! 

 
 

A MAGYAR FÜL-, ORR-, GÉGE ÉS FEJ-, NYAKSEBÉSZ 

ORVOSOK EGYESÜLETE 44. KONGRESSZUSA 

 és 

AZ MFOE AUDIOLÓGIAI SZEKCIÓJÁNAK  

53. VÁNDORGYŰLÉSE 
 

Szeged, 2016. október 6-9. 

 

 
 

 

JELENTKEZÉSI LAP 2. 

 

 

-Prof. -Dr. Név: ..…………..................................................... Telefon: .......................................…...... 
 
 

 

 - Megrendelem az alábbi szállást Szegeden: (A kívánt részt jelölje a  -ben   -szel) 
 

2016. október ........  -  ...........  között   ….... éjre,   ….... fő részére  ........ ágyas szobát. 
 (érkezés  -  elutazás) 

 szobaárak reggelivel/éjszaka 

SZÁLLODÁK 1 fő részére  2 fő részére 
 

 

Hunguest Hotel Forrás**** standard  24 700 Ft  33 600 Ft 

Hotel Novotel ****  20 000 Ft  22 700 Ft 

Science Hotel****  18 000 Ft  23 000 Ft 

Tisza Hotel Szeged*** classic  14 500 Ft  19 000 Ft 

Tisza Sport Hotel classic  10 800 Ft  16 200 Ft 

Tisza Sport Hotel superior  11 900 Ft  17 300 Ft 

Tisza Alfa Hotel***  10 200 Ft  15 600 Ft 
 

 

 

Szobámat megosztom   - kísérőmmel  - résztvevő társammal: ……...………...………………………….….….. 
 

 

Ebéd (3 800 Ft/ebéd):  okt. 06-án ...... fő, okt. 07-én ...... fő, okt. 08-án ...... fő, okt. 09-én ...... fő részére rendelem meg. 
 

 

Fakultatív esti program: 
 

Halászcsárda vacsora  okt. 07-én (5 500 Ft/fő):  ..…. fő részére rendelem meg. 

Alföldi borok kóstolója  okt. 07-én (4 500 Ft/fő):  ..…. fő részére rendelem meg.  
 

 

Bankett vacsora okt. 08-án (12 700 Ft/fő):  ..…. fő részére rendelem meg.  
 

 

A) saját magam fizetem:     részvételi díjat   szállást   kísérő költségeit 
   ebédet   Halászcsárda vacsorát   Borkóstolót   Bankett vacsorát  
 

  - postai csekken a szervező iroda címére,  - bankszámláról átutalással, kérem a számlaszám megadását. 
 

B) munkahelyem/szponzor/egyéb cég fizeti:   részvételi díjat   szállást   kísérő költségeit 
   ebédet   Halászcsárda vacsorát   Borkóstolót   Bankett vacsorát  
 

 Kérem, hogy a pénzügyi rendezéshez küldjenek átutalási számlát a szponzor részére.  
(Ez esetben erre a megrendelő lapra a költségvállaló cég aláírása is szükséges!) 

 

 

Számlámon az alábbi (cég)nevet és címet tüntessék fel: 
 

 ............................................................................................................................................................................................................  
 (cég)név    irsz. város utca,h.sz 
 

Ügyintéző: .....................................................................................................................………….……………….................…….. 
 neve telefonszáma  e-mail címe 
 

Megjegyzés: ……………………………………………………………………..………………………..…………………...… 

 

Aláírásommal igazolom, hogy az értesítőben közzétett Az értesítőben közzétett fizetési és lemondási feltételeket 
 jelentkezési feltételeket elfogadom: elfogadjuk, a résztvevő fenti  költségeinek kifizetését vállaljuk: 
 
 
 

 ………........................................……..  ………............................................ 

 jelentkező aláírása költségvállaló cég cégszerű aláírása, bélyegzője 

A szobaár egy éjszakára 

értendő, tartalmazza a 

reggelit, az ÁFA-t és 

az idegenforgalmi adót. 

Kérjük, hogy 3-4 fős 

szoba, családi szoba 

illetve apartman igényét 

online regisztráció 

során, e-mailben, vagy 

telefonon jelezze felénk! 


