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JELENTKEZÉSI LAP 

 

BÁNYÁSZ KOHÁSZ ERDÉSZ TALÁLKOZÓ 

Tatabánya, 2020. május 22-24 
 

Beküldési cím: 

OMBKE 1051 Budapest Október 6. u. 7 

Tel/Fax: 06-1-201-7337 

  ombke@ombkenet.hu 
 

  JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2020. május 15.     
        

Név, Csoportvezető neve:    
………………Fő: 3 napos részvétel 

 

………………Fő  1 napos részvétel 

Levelezési cím:  

Számlázási cím: 

 

 

Tel/Fax: 

 

 

E-mail cím: 

 

 

Részvételi díj: 3 napra (május 22-24.) 15 000 Ft + 27% ÁFA   

 1 napra (május 23.)        10 000 Ft + 27% ÁFA   

              

mely magában foglalja a szakmai találkozón való részvétel, a szervezés, az ellátás, és a találkozó 

jelvényének költségét..   
 

Egyetemi hallgatók támogatása: Bányász  ..……………….. Ft 

 Kohász ….………………Ft 

 Erdész  …………………. Ft 

 Földmérő, geoinformatikus …………………. Ft 

 

A beérkezett jelentkezési lap alapján számlát küldünk, amelynek kiegyenlítéséről 2020. május 

15-ig kérünk gondoskodni az OMBKE KHB Banknál vezetett 10200830-32310119- 00000000 sz. 

folyószámlára történő utalással.  

A 2020. május 15-ig a számlánkra be nem érkezett részvételi díjról kérjük, hogy a résztvevő a banki 

átutalás másolatát hozza magával és azt a regisztrációnál mutassa be, vagy a helyszínen a 

regisztrációnál fizesse be a részvételi díjat.  

A szállásfoglalásokat a résztvevők egyénileg intézik és közvetlenül a szállodának fizetnek! 

Egyéb információk: 

mailto:ombke@ombkenet.hu
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Korsót igényel ( 2200  Ft/db):   Igen  ……………db 

Nevesített korsó igényt az  ibarsony.laszlo@gmail.com címre kérjük eljuttatni ( név, alias név) 

 

Zászló részvétele a felvonuláson    Igen    Nem 

 

Csoport megnevezése a felvonuláson: ……………………………………………………. 

 
 

Fakultatív programok pénteken:  

Részvétel a teke programon fő 

Gyémánt fürdő látogatás fő 

Pénteki városnézés 14 órától fő 

Pénteki városnézés 16 órától fő 

Szombati programokon való részvétel:  

Részvétel a szakmai konferencián fő 

Részvétel az OMBKE 110. Küldöttközgyűlésén fő 

Agostyáni arborétum fő 

Nagyegyházi bauxitbánya rekultivációja fő 

A tatabányai bányaút megtekintése fő 

AGC autóüveggyár fő 

Bridgestone autógumi gyár fő 

Vízbánya látogatás fő 

Tatabányai Fűtőerőmű Kft fő 

P-Metál Kf (alumínium kokilla öntészet) fő 

Eural Kft. (alumínium öntészet) fő 

Suoftech Kft (alufelni gyár) fő 

 

Köszönjük, hogy a jelentkezési lap hiánytalan és pontos kitöltésével jelentősen segíti a szervezők 

munkáját! 

 

 

Dátum: .....................................................  

 

 ....................................................... aláírás 
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