
 

 
 

 

 
Optikai, Akusztikai, Film- és Színháztechnikai Tudományos Egyesület 
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MEGHÍVÓ 
ZAJVÉDELMI SZEMINÁRIUM 

Eger, 2019. november 6-8. 
  

Tervezett program 
A felkért előadók a zajvédelem időszerű, a szakembereket, a hatóságokat és az érintetteket leginkább foglalkoztató 
kérdéseivel, problémáival foglalkoznak. 
A felkért előadók mellett – természetesen – bármely zajvédelmi témában, másoktól is várunk és kérünk előadásokat. 

Kiállítás 

A Szemináriummal párhuzamosan rendezett kiállításon a cégek bemutathatják az általuk gyártott, illetve forgalmazott 
termékeket, (műszereket, akusztikai anyagokat) zajcsökkentési megoldásokat, zajszámítási és zajtérképezési szoftvereket. 
 
A kiállításhoz kiállítónként kb. 4 m2 területet tudunk biztosítani  98.000.- Ft* egységáron, amely összeg 1 fő ellátási költségét 
is tartalmazza.  
Lehetőség van poszteres bemutatkozásra, 60.000.- Ft* áron, szintén 1 fő részvételi díjával. 
 
* Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 



 

A Szeminárium helye 

Hotel  EGER PARK****  H – 3300. Eger, Szálloda u.3. 
 
Előadások 

Az előadásokat szóban vagy poszter formában lehet tartani. A bejelentett szóbeli előadások időtartama:  

15 perc + 5 perc vita 

Az előadások címét és rövid, 8-10 soros tartalmát az OPAKFI titkárságára e-mailen, vagy faxon kérjük beküldeni: 

OPAKFI 
Fax: (1) 783 4781; E-mail: info@opakfi.hu 

Határidő 
 
Jelentkezés a szemináriumra, szállásfoglalás, előadóktól az előadás címe és rövid tartalma: 

2019. szeptember 10. 
 

Részvételi díj 

A Szeminárium részvételi díja: 

– egyesületi és jogi tagoknak: 35.000.- Ft* 

– nem egyesületi tagoknak:  39.000.- Ft* 

(A részvételi díj 15.000,- Ft* ellátási költséget tartalmaz) 

* Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
 
Szállás 

A szállást a Hotel Park Eger-ben, a szemináriummal azonos épületben, 1 vagy 2 ágyas elhelyezéssel tudjuk biztosítani. 
 



Szállásdíjak (kötelező reggelivel) 

SZ/1   1 ágyas szoba 1/1         19.000 Ft/éj* 
SZ/2   2 ágyas szoba 2/1                      11.000 Ft/fő/éj* 
* A szállás-árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
 
Egyéb információk 

A Szeminárium megnyitása:  

2019. november 6-án, 1400 óra 

A programot és a kiállítók jegyzékét a regisztrációnál adjuk át.  

A programfüzetben lehetőséget nyújtunk bármely cég részére a zajvédelemmel kapcsolatos tevékenységének vagy 
termékének a hirdetésére. A hirdetés ára: 20.000.- Ft, amely összeg az ÁFÁ-t tartalmazza. 
 
A Szemináriummal kapcsolatos információk az Interneten is megtalálhatóak lesznek: 

 
http://www.opakfi.hu 

 
Fizetési feltételek 

A részvételi díjat és a szállásköltséget a jelentkezési lap alapján az OPAKFI által kiállított (2019. október elejei) számla 
szerint 8 napon belül, a megadott bankszámlára kell átutalni. 
 
A megrendelt szállás lemondása esetén 30 nappal a rendezvény előtt 50 %, 15 nappal a rendezvény előtt 100 % kötbért 
számítunk fel.  
 
Titkárság 

OPAKFI 
Bába Ildikó 

1114 Budapest, Bartók Béla út 15/a, félemelet 16. 
Tel/fax: (1) 783 4781 

E-mail: info@opakfi.hu 



 

Visszaküldendő: 2019. szeptember 10-éig 
OPAKFI, 1114 Budapest, Bartók Béla út 15/A, 

fax: (1) 7834781; e-mail: info@opakfi.hu 

 

JELENTKEZÉSI LAP 

ZAJVÉDELMI SZEMINÁRIUM 
Eger, 2019.november 6-8. 

 
Név:  .............................................................................................................................  
 
Cég:  .............................................................................................................................  
 
Cím:  .............................................................................................................................  
 
Tel/fax:…………………………………………. E-mail:  ..................................................  
 
 A Szemináriumon részt kívánok venni 
 Előadást kívánok tartani 
 Kiállítóként részt kívánok venni 
 Hirdetni akarok 
Részvételi díj*: 
 
 Egyesületi vagy jogi tag: 35.000.- Ft.  Nem egyesületi tag: 39.000.- Ft. 
 
Kiállítás díja*: 
 
 Telepített: 98.000.- Ft.  Poszter:  60.000.- Ft 
A díjak 1 fő ellátási költségét is tartalmazzák. 
* Az árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 



 
Szállodarendelés*: 
 november 06.   november 07.  
 
 SZ/1 jelű (1 ágyas szoba 1/1)  19.000.- Ft/éj 
 SZ/2 jelű (2 ágyas szoba 2/1) 11.000,- Ft/fő/éj 
* A szállás-árak az ÁFÁ-t tartalmazzák. 
 
Alulírott vállalom, hogy a kitöltött jelentkezési lap alapján az OPAKFI által (október elején) kiállított számla összegét 8 napon 
belül a megadott bakszámlára átutaljuk. 
 
Dátum:……………………… 
                                …………………………………………………….. 
 aláírás  
 
 


