
JELENTKEZÉSI LAP 
Felújítási seregszemle  
FAX: +36-1-783-6360 

email: info@artifexkiado.hu, postázási cím: Artifex Kiadó Kft., 1119 Budapest, Pajkos utca 28. 
 

Akkreditáció: MÉK 1,5 pont (2016/135) 
Részvételi díj: 
Előre regisztrált és a díjat ELŐRE befizetett vendégeknek: 1500 Ft+áfa (1905 Ft) 
Előre regisztrált, de a díjat a HELYSZÍNEN fizető, illetve a helyszínen regisztráló vendégeknek: 2362 Ft+áfa (3000 Ft) 
(A részvételi díj étkezési szolgáltatást is tartalmaz.) 
A Bács-Kiskun Megyei Építész Kamara hozzájárul tagjai részvételi díjához, így a BKMÉK tagok, illetve az önkéntes 
   szolgáltatási díjat fizető nyilvántartottak ingyenesen vehetnek részt a kecskeméti helyszínen. 
A Fejér megyei Építész Kamara hozzájárul tagjai részvételi díjához, így az FMÉK tagok, illetve az önkéntes 
   szolgáltatási díjat fizető nyilvántartottak ingyenesen vehetnek részt a székesfehérvári helyszínen. 
A Zala megyei Építész Kamara hozzájárul tagjai részvételi díjához, így a ZMÉK tagok, illetve az önkéntes szolgáltatási 
   díjat fizető nyilvántartottak ingyenesen vehetnek részt a keszthelyi helyszínen. 
A Budapesti Építész Kamara hozzájárul tagjai részvételi díjához, így az BÉK tagok, illetve az önkéntes szolgáltatási 
   díjat fizető nyilvántartottak ingyenesen vehetnek részt a budapesti helyszínen. 
A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Építész Kamara hozzájárul tagjai részvételi díjához, így a SZSZBMÉK tagok, 
   illetve az önkéntes szolgáltatási díjat fizető nyilvántartottak ingyenesen vehetnek részt a nyíregyházi helyszínen. 
 
Jelölje x-szel azt a rendezvényt, melyen részt kíván venni! 
Kecskemét – 2016. szeptember 30. – Kecskeméti Főiskola – Tudósház 

(6000 Kecskemét, Homokszem utca 3-5.) 

□ BKMÉK tagok   □ NEM BKMÉK tagok 

     ingyenes                1 905 Ft 
Székesfehérvár – 2016. október 6. – Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Középiskolája  

(8000 Székesfehérvár, Deák Ferenc utca 11.) 

□ FMÉK tagok  □ Nem FMÉK tagok 

       ingyenes           1 905 Ft 
Keszthely – 2016. október 18. – Balatoni Múzeum (8360 Keszthely, Múzeum utca 2.) 

□ ZMÉK tagok   □ NEM ZMÉK tagok  

     ingyenes            1 905 Ft 
Budapest – 2016. október 26. – Fuga Budapesti Építészeti Központ (1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 5.) 

□ BÉK tagok  □ Nem BÉK tagok 

     ingyenes           1 905 Ft  
Nyíregyháza – 2016. november 3. – Kereskedelmi és Iparkamara székháza (Nyíregyháza, Széchenyi utca 2.) 

□ SZSZBMÉK tagok □ Nem SZSZBMÉK tagok 

     ingyenes    1 905 Ft  
 
Kérjük, a jelentkezési lapot nyomtatott betűkkel, olvashatóan töltse ki! 
 
Jelentkező neve: ..……………………………………………………………………………………………………………………. 

Email-cím: ………………………………………………… Telefonszám: ..……………………………………………………… 

Számlázási név: ……………………………………………………………………………………………………………………… 

Számlázási cím: …………………….………………………………………………………………………………………………… 

Építészkamarai tagoknak, nyilvántartottaknak: 

nyilvántartási szám: ………………………………… nyilvántartott cím: ………………………………………………………… 

területi kamara neve: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Dátum: 2016. …………………….................   Aláírás: …………………………………………………. 


