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RFE SZAKMAI NAPOK 
FELSZÁMOLÓK KÖTELEZŐ SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSE 

 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

Időpont: 2022. szeptember 30. – október 01. 
Helyszín: Hunguest Hotel BÁL Resort Balatonalmádi****superior 

 
Név: 
………………………………………………………………………………………… 
 
Cégnév: 
………………………………………………………………………………………… 
 
Számlázási név és cím: 
………………………………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………… 
 
Telefonszám: 
………………………………………………………………………………………… 
 
A kért szobatárs neve: 
………………………………………………………………………………………… 

 
 
A jelentkezéssel egyidejűleg kérjük a megrendelt szolgáltatások 27%-os ÁFA-val 
növelt ellenértékét a Reorganizációs és Fizetésképtelenségi Szakértők 
Egyesületének Erste Bank Hungary Zrt-nél vezetett számlaszámára átutalni: 
 

11600006-00000000-81421297 
Közlemény: Cégnév v. jelentkező neve – Szakmai napok 

 
 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a konferencia programjában feltüntetettek szerint, a 
szeptember 30-án, 13:00 – 14:30 óra között tartott három előadás párhuzamosan, egy 
idősávban kerül megtartásra. 
 
A helyek korlátozott száma miatt kérjük, hogy a programban feltüntetett délutáni 
szekcióülések közül jelölje meg X-szel azt az előadást, melyen részt kíván venni! 
 

□ Felszámolási számvitel 

 

□ A hatékony kommunikátor ismérvei 

 

□ Munkaviszony megszüntetése a felszámolásra tekintettel 
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A TOVÁBBKÉPZÉSEN RÉSZTVEVŐKNEK KIAJÁNLOTT DÍJAK 
Kérjük, hogy a részvételi lehetőségek közül az Ön által igényelt változatot X-szel jelölje meg! 

 
 

Szállás nélkül 
2022. szeptember 30. – péntek  

 
 

- Továbbképzés (ebéddel)    20.000 Ft + ÁFA ☐ 
 

- Gálavacsora és program nem szállóvendégeknek 10.000 Ft + ÁFA ☐ 
 

 
Szállással csomagárban: 

 
Kétágyas szobában szobatárssal történő elhelyezés esetén / fő:  
 

- Péntek éjszakai szállás és továbbképzés pénteken (3 főétkezés) 
Péntek ebéd, péntek vacsora, szombat reggeli  

 

55.000 HUF + ÁFA ☐ 

 
 
Egyágyas elhelyezés esetén (szobatárs nélkül): 
 

- Péntek éjszakai szállás és továbbképzés (3 főétkezés) 
Péntek ebéd, péntek vacsora, szombat reggeli  

 

66.000 HUF + ÁFA ☐ 

 

 
KÍSÉRŐKNEK / A TOVÁBBKÉPZÉSEN NEM RÉSZTVEVŐKNEK KIAJÁNLOTT 

DÍJAK: 
 

- Péntek éjszakai szállás (csak kétágyas elhelyezés esetén) 
péntek vacsora és szombat reggeli 

 

35.000 Ft + ÁFA ☐ 

 
Ha a kísérő/továbbképzésen nem résztvevő kizárólag étkezést vesz igénybe: 
 

- Pénteki ebéd       6.500 Ft + ÁFA ☐ 
 

- Pénteki gálavacsora     10.000 Ft + ÁFA ☐ 
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GYERMEKKEDVEZMÉNYEK: 

 

Gyermekkedvezmény 4 év alatt   díjmentes   ☐ 
    
Gyermekkedvezmény 4-12 éves korig:  
  

- péntek éjszakára     17.500 Ft + ÁFA  ☐ 
péntek vacsora és szombat reggeli 

 
 

FAKULTATÍV PROGRAMOK: (a program részleteiről külön tájékoztatást küldünk) 
 

- Pénteki borkóstoló    5.500 Ft + ÁFA  ☐ 
 

 

A programváltozás jogát fenntartjuk. 
 
 

JELENTKEZÉS MÓDJA: 
 

A kitöltött jelentkezési lapokat kérjük eljuttatni Baier Judit részére, a 
baier.judit@rfe.hu e-mail címre. 
 
A jelentkezés kizárólag az írásban történő visszaigazolást követően válik 
véglegessé, melynek feltétele a részvételi díj kiegyenlítése. 

 
 
JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:            2022. szeptember 20. 
 
A továbbképzésen való részvételi limit: 250 fő 
 
Tájékoztatjuk a résztvevőket, hogy a továbbképzés napján a helyfoglalás érkezési 
sorrendben történik.  
 
A szállások lefoglalása a jelentkezések beérkezésének sorrendjében történik. 
 
Lemondási feltételek a fentiekben megrendelt szolgáltatások tekintetében a 
rendezvényt megelőző: 
 

- 10-7. napig     90% 

- 7 napon belül & no show   100% 
 
A fentieket elolvasva és elfogadva nyújtjuk be jelentkezésünket. 
 
Dátum:     (Cégszerű) Aláírás: 

mailto:baier.judit@rfe.hu

