
XIV. Magyar Neuropszichofarmakológiai Kongresszus 
A NEUROPSZICHOFARMAKONOK ÉS A BETEG

Tihany, Hotel Club Tihany, 2011. október 6–8. 

Kérjük, a jelentkezési lapot kitöltve és aláírva faxolja vissza az (1) 266-7318-as számra vagy szkennelve küldje vissza 
a szervezes@mppt.hu címre.

Adataim:
Vezetéknév:……………………………….………………  Keresztnév:…………………………………………
Munkahely:…………………………………………………………………………………………………………
Irányítószám:……….………Város:………………………  Utca:………………………………Házszám:………
Telefon:……………………….…………Fax:……………………………………mobil: …………………………
e-mail:………………………………………………………Orvosi pecsétszám:…………………………………

Regisztrációs díjak:
Kérjük, hogy tegyen X jelet az Önre vonatkozó regisztrációs díj mellé.

Jelentkezési lap

2011. szeptember 9-ig 2011. szeptember 10 – 
október 5-ig a helyszínen

MPPT tag 50 000 Ft   ☐ 53 000 Ft   ☐ 55 000 Ft   ☐

Nem MPPT tag 56 000 Ft   ☐ 59 000 Ft   ☐ 62 000 Ft   ☐

Doktorandusz 20 000 Ft   ☐ 25 000 Ft   ☐ 30 000 Ft   ☐

Rezidens és szakdolgozó 15 000 Ft   ☐ 20 000 Ft   ☐ 25 000 Ft   ☐

Egyetemi hallgató 8 000 Ft   ☐ 12 000 Ft   ☐ 15 000 Ft   ☐

Kísérő személy 16 000 Ft   ☐ 17 000 Ft   ☐ 18 000 Ft   ☐

Kiállító 20 000 Ft   ☐ 25 000 Ft   ☐ 30 000 Ft   ☐

MPPT tag = 2011. június 30-ig történő tagdíj befizetés esetén érvényes
Doktorandusz = 35 évnél fiatalabb és igazoltan PhD ösztöndíjas elméleti vagy klinikai kutató munkát végez
Rezidens és szakdolgozó = 35 évnél fiatalabb és igazoltan szakorvos jelölt vagy szakdolgozó, akinek esetében munkahelyi vezetőjének 
igazolása szükséges
Egyetemi hallgató = 35 évnél fiatalabb és első diplomáját (pl: MD, PhD) még nem szerezte meg

Az árak nem tartalmazzák a 25% ÁFÁ-t és az étkezések (közvetített szolgáltatások) után fizetendő egyéb köz-
terheket. 
A szeptember 10-e után történő jelentkezés a regisztrációs díj és a szállás díj teljes befizetése igazolásának  
a Szervezésre (szervezes@mppt.hu) történő elküldésével érvényes.
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Szállásfoglalás (személyenként, éjszakánként, reggelivel):
Hotel Club Tihany, egyágyas szállodai szoba   13 500 Ft/fő/éj ☐
Hotel Club Tihany, kétágyas szállodai szoba    10 800 Ft/fő/éj ☐
Hotel Club Tihany, kétágyas bungaló    10 800 Ft/fő/éj ☐

Szobatársam neve:…………………………………………
Az árak nem tartalmazzák a 25% ÁFÁ-t és a 400 Ft/fő/éj üdülőhelyi díjat.

Szálláshelyen töltött éjszakák: október 5−6. (szerda)   ☐	 	 október 6−7. (csütörtök)   ☐	 	
	 	 	 	 október 7−8. (péntek)   ☐		 összesen …… éjszaka	
A szállást egyénileg oldom meg ☐

Fizetés módja:
Az eddig jelölt szolgáltatásokat az alábbi módon rendezem:
☐	 csekken
☐	 banki átutalással (MPPT bankszámlaszám: 10700244-26534109-51100005)
☐  költségátvállalással

Költségviselő:
Számlázási név:……………………………………………………………………………………………………
Számlázási cím:…………………………………………………………………….………………………………
Kontakt személy neve, telefonszáma, e-mail címe:………………………….……………………………………
……………………………………………………..………………………………………………………………
A költségviselő vállalja, hogy az MPPT 2011. október 6-8. között Tihanyban megrendezésre kerülő  
XIV. Kongresszusán résztvevő:
Név:………………………………………………………………………………
Munkahelyi cím:……………………………………………………………………………………………………
☐ részvételi díjának   ☐  szállásának költségét fizeti
☐   a helyszínen készpénzben (a szálloda szabad férőhelyeinek függvényében).

Módosítási és lemondási feltételek:
Tudomásul veszem, hogy
• módosítani és lemondani csak írásban lehet (szervezes@mppt.hu) 
• a 2011. szeptember 10-e után beérkezett lemondásokra nem jár visszatérítés.

Jelentkezem a XIV. Magyar Neuropszichofarmakológiai Kongresszusra. Beleegyezem abba, hogy a jelentkezési 
lapon feltüntetett adataimat a szervezők a fent nevezett kongresszus lebonyolítása során használhassák.

Dátum:……………………………..   Aláírás:……………………………….
             
       Név:……………………………….…
                (nyomtatott betűkkel)

A megrendelt szolgáltatásokról a Szervezés díjbekérőt állít ki és a befizetett összegről számlát küld, 
amely a részvétel végleges visszaigazolása. Kérjük, hogy a számlát hozza magával! További értesítést nem 
küldünk, a programmal kapcsolatban folyamatosan tájékozódhat honlapunkon a www.mppt.hu címen.
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