
 

 
 

ANTWORTKARTE 
JELENTKEZÉSI LAP 
 

BUSINESS FORUM 
MIT MINISTER O.P. JÁNOS SÜLI 
SÜLI JÁNOS TÁRCA NÉLKÜLI MINISZTERREL 
 

2020.02.11., 12.00 – 14.00, Registration ab 11.30 Uhr / regisztráció 11.30-tól  
Gundel Restaurant – Erzsébet Ballroom | 1146 Budapest, Gundel Károly út 4 
 
 
 ____________________________________________________________________________________________  
Firmenname / vállalat neve  
 
___________ ___________________________________________   
Titel / titulus Name / résztvevő neve Position / résztvevő pozíciója 
 
 
Rechnungs-(Postadresse) / számlázási cím (és postacím, ha nem azonos) 
 
 
Email Telefon 
 
Der Vortrag erfolgt auf Ungarisch. Bei Bedarf können wir Ihnen eine einglischsprachige Simultanübersetzung anbieten. 
/ Az előadás magyarul hangzik el, tolmácsolás nélkül. Igény esetén angol nyelvü szinkrontolmácsolást biztosítunk. 
  Kopfhörer erwünscht / Tolmácsvevőt igényel 
  Ich bin nicht damit einverstanden, dass meine Daten (Name, Position und Firmenname) auf der Registrationsliste 
      aufscheinen. /Nem járul hozzá ahhoz, hogy neve, pozíciója és képviselt vállalata a regisztrációs listán megjelenjék. 
 
Teilnahmegebühr: HUF 18.500 + MwSt / Person inkl. Empfang, Buffet-Mittagessen und alkoholfreie Getränke. Die 
Rechnung über die Teilnahmegebühr wird vom Joint Venture Verband ausgestellt und nach der Veranstaltung 
zugeschickt. 
Részvételi díj: 18.500 Ft+áfa/fő, amely a vendégfogadás, az ebéd költségeit és alkoholmentes italokat tartalmazza és a 
rendezvény után a Joint Venture Szövetség számlájának ellenében fizetendő. 
 
Stornierungen sind nur schriftlich bis zum 5. Februar, 10.00 Uhr möglich. 
Das Parken erfolgt auf individueller Basis und die Kosten dafür sind nicht in der Teilnahmegebühr enthalten. 
Az előzetes jelentkezések írásbeli lemondását február5-én, szerda 10.00 óráig tudjuk figyelembe venni. 
A parkolást kérjük egyénileg megoldani, annak költségét a részvételi díj nem tartalmazza. 
 
Während der Veranstaltung können Bild- und Tonaufnahmen gemacht werden. / A rendezvényen kép- és hangfelvétel 
készülhet. 
Datenschutzerklärung / Adatvédelem 
  Ich akzeptiere die Teilnahmebedingungen. / A részvételi feltételeket elfogadom. 
 
 
________________________________________ ____________________________________________  
Datum Firmenmäßige Unterschrift / cégszerű aláírás 
 
u.A.w.g. bis 7.2.2020, 12.00 Uhr 
Választ kérünk 2020. február 7-én, 12.00 óráig 
Lavinia Török 
F +36 1 351 12 04    E budapest@advantageaustria.org 
  
 

 
 
 

 

https://www.advantageaustria.org/zentral/advantageaustria-org-datenschutzerklaerung-de.pdf
https://www.advantageaustria.org/hu/zentral/footer_pages/Datenschutz.hu.html?fallbackOpen=footerpage
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