
 

                                                       

  

Meghívó 

 
Tisztelt Felvonós Kollégák! 
 

A felvonó konferenciát (szemináriumot) idén is megrendezzük. A helyszín ismét a négycsillagos 

Panoráma Hotel Siófok ahol az elmúlt évben is voltunk. (Aranypart szálloda sor Siófok Beszédes 

József sétány 80). A konferencia időpontja 2022. szeptember 15-16. A konferencia két napos lesz, 

melynek a tervezett programja a szövetségünk honlapján megtekinthető (www.mfsz.hu). 

A kezdés szeptember 15-én 9:00 óra, a regisztráció 8:00 órától folyamatos.  

A konferenciánkat a Magyar Mérnöki Kamara elnöksége idén is elfogadta hivatalos továbbképzési 

programként, így a résztvevők 3 továbbképzési pontot (másfél nap) gyűjthetnek, ha a konferencia 

mindkét napján részt vesznek.  

Ismét megrendezzük az MFSz –Katona Tamás tenisz kupát a konferenciát követően szeptember 17-én, 

az erre történő nevezéseket a csatolt jelentkezési lapon legyenek szívesek jelezni. A tenisz versenyre, 

ha valaki a hozzátartozóját is le akarja hozni – de csak egy éjszakára – azt kérem külön a jelentkező 

lapon adja meg. 

A szállodában elegendő szoba áll rendelkezésre, de csak azok részére biztosítható, akik jelentkezésüket 

időben leadták, legkésőbb augusztus 19-ig, illetve a részvételi díj befizetést a számla kézhezvételét 

követően időben teljesítik. Csak azoknak a jelentkezését tudjuk elfogadni, akik a részvételi díj utalását 

szeptember 10-ig teljesítik.   

Kérjük a jelentkezési lapon feltüntetni, ha valaki egyágyas szobát kér, ugyancsak nagy segítség lenne a 

szoba beosztás elkészítésénél, ha a korábbi évek gyakorlatának megfelelően, a jelentkezéskor 

feltüntetnék, hogy ki, kivel kíván egy szobába kerülni (de előre ezt egymással egyeztessék!).  

Kérjük a vállalkozások (vállalatok) vezetőit, hogy munkatársaik körében is körözzék ezt a meghívót, 

illetve támogassák az ő részvételüket is. 

 

Az eddigi gyakorlattól eltérően a szállás, valamint az étkezések költségeit a Panoráma Hotel Siófok 

számlázza, a konferencia részvételi díját pedig a Magyar Felvonó Szövetség, az alábbiak szerint. 

 

A Hotel Panoráma Siófok számlázza: 

 

 1 ágyas 2 ágyas 

Szoba ár 22.700 Ft (bruttó) / éjszaka 30.700 Ft (bruttó) / éjszaka 

Reggeli 2.500 Ft (bruttó) / alkalom 2.500 Ft (bruttó) / alkalom 

Ebéd 6.800 Ft (bruttó) / alkalom 6.800 Ft (bruttó) / alkalom 

 

 

A Magyar Felvonó Szövetség számlázza: 

 

 Részvételi díj  Részvételi díj MFSZ tagoknak 

1 napra 37.500 Ft (bruttó) 30.000 Ft (bruttó) 

½ napra  18.750 Ft (bruttó) 15.000 Ft (bruttó) 

Összesen 56.250 Ft (bruttó) 45.000 Ft (bruttó) 

 

A fenti árak magukban foglalják a kávé szünetben elfogyasztott süteményeket és italokat, valamint a 

csütörtök esti díszvacsorát is. 

 

 

 

 

 

 

http://www.mfsz.hu/


 

                                                       

  

Példa kalkuláció:  

 

Részvétel minkét napon 2 ágyas szobában MFSZ tagnak: 15.350 Ft (30.700 Ft / 2) + 2.500 Ft + 

13.600 Ft (6.800 Ft x 2) + 45.000 Ft = 76.450 Ft (bruttó). 

 

 

A Magyar Felvonó Szövetség elnöksége nevében minden érdeklődőt nagy szeretettel látunk a 

konferenciánkon. A mellékelt jelentkezési lapot kitöltve, kérem augusztus 27-ig juttassák vissza 

levélben Sólyom Andrásnak, e-mailen: solyomandras.lift@gmail.com címre. A jelentkezéseket 

visszaigazoljuk e-mailen, vagy a megadott elérhetőségen. Aki nem kap visszajelzést 3 napon belül, 

keresse Sólyom Andrást. 

 

Budapest, 2022. július 30. 

 

                                       

    

 

Üdvözlettel:                   Kováts Attila s.k.  

                                                                                                   MFSz elnök 

 

   



 

                                                       

  

                                                                             

                    

 

 

Jelentkezési lap  

a XXIX. Felvonó Konferenciára 

 
Az általam vezetett vállalkozás részéről az alábbi munkatársak vesznek részt 2022. szeptember 15-16-i siófoki Felvonó 

Konferencián. A meghívóban megadott részvételi díjakat ismerem, azok számla ellenében történő kiegyenlítését határidőn 

belül vállalom. 

Vállalkozás neve és címe (a számlázási címet is kérjük, ha eltérő)):……………………………………………… 

                                       ……………………………………………………………………. 

 

 A résztvevők neve: Egyágyas Kétágyas Nem kér 

szállást 

Tenisznapra 

is kér 

szállást 

 

      

      

      

      

      

      

 

             

Hozzátartozó, aki csak a tenisznapon kíván részt venni:…………………………………… 

 

A szoba beosztásnál kérjük figyelembe venni (előzetes egyeztetés megtörtént): 

 ……………………………. - ……………………………….. 

 ……………………………..- ……………………………….. 

 ……………………………..- ……………………………….. 

 ……………………………..- ………………………………..   

 

Kelt, 2022. ……………………… 

 

      ……………………………… 

            aláírás 

 


