
JELENTKEZÉSI LAP 
A MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG ORSZÁGOS KONFERENCIÁJÁRA 

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2018. SZEPTEMBER 15. 

A rendezvény neve:  Magyar Tehetséggondozó Társaság Tehetséggondozó Konferenciája 
A rendezvény időpontja:   2018. szeptember 21-22. (péntek – szombat) 

A rendezvényszervező intézmény:  Európa 2000 Középiskola 
 A rendezvény helyszínének címe:  1143 Budapest Gizella út 42-44. 
Résztvevő neve, beosztása: 
Telefonszáma: E-mail címe: 
Lakcíme: 
Delegáló intézmény neve, címe: 

A költségviselő neve, címe: 

Befizetés módja: □ átutalás □ készpénz
Igényelt szolgáltatások: 2018. szeptember 21. 2018. szeptember 22. Szolgáltatás díja (Ft) 
Konferencia részvételi díja 
-büfészolgáltatással 2.500.- Ft/fő □
Fogadás-vacsora 3.000.- Ft/fő □
Reggeli 1.000.- Ft/fő □
Ebéd 1.000.- Ft/fő □
Igényelt szolgáltatás díja összesen: 
Az igényelt szolgáltatásokat szíveskedjenek a □-ben x-el jelölni!
Dátum: 

Delegáló intézmény vezetőjének aláírása 
P.H. 

(költségviselő esetén) 

Konferencián résztvevő aláírása 

Az autóval érkezőknek a környező utcákban csak fizető parkolási lehetőség van (PARKOLÁSI KÓD 1142). 

EURÓPA 2000 KÖZÉPISKOLA 
OM: 035506 

1143 Budapest, GIZELLA ÚT 42-44. 
TELEFON: 06-1-251-4177 
WWW.EUROPA2000.HU 

EMAIL: KONFERENCIA@EUROPA2000.HU 



Vidéki résztvevők számára az alábbi kollégiumi szálláslehetőségeket ajánljuk.  

A szállás igénylése a konferenciára jelentkező személy által egyénileg történik a kiválasztott intézményben közvetlenül. A 
kollégiumok nagyrészt hagyományos kollégiumi 3-4 ágyas, közös vizesblokkal rendelkező szobákban tudnak elhelyezést 
biztosítani. A kollégiumi szállások foglalásakor hivatkozzanak a konferenciára, vagy az Európa 2000 Középiskolára. 

1. Táncsics Mihály Tehetséggondozó Kollégium 
1119 Budapest, Rátz László u. 3-7. 
Tel.: 1/606-7200 
Ugyan nincs közel a konferencia helyszínéhez, de az 1-es 
villamossal átszállás nélkül megközelíthető kb.25-30 perc, 
viszont komfortosabb vendégszobákkal is rendelkezik. A 
kollégium biztosít kísérőt, aki az itt megszálló kollégákat a 
konferencia, illetve a vacsora után segíti a közlekedésben. 
A kollégium rendelkezik vendégszobákkal (2 db 3 ágyas -
saját vizesblokkal, 2 db 3x2 ágyas - 1-1 közös vizesblokkal), 
ezek ára 4000,- Ft/fő/éjszaka. A vendégszobák összesen 9 
férfi és 9 nő elhelyezését teszik lehetővé. Ezen kívül 4 
ágyas kollégiumi szobáik vannak, ára 2700,- Ft/fő/éjszaka. 
Itt a vizesblokk közös, a folyosón található. Lehetséges, 
hogy csak ketten aludjanak a 4 ágyas szobában. Szobát 
csak minimum 1,5 héttel korábbi írásos kérésre, és a 
számla előzetes átutalása után tudnak biztosítani a szabad 
helyeknek megfelelően. A megrendelésnek tartalmaznia 
kell a számlázáshoz szükséges adatokat, adószámot és a 

titkarsag@tmtk.hu e-mail címre szükséges elküldeni. 

2. József Attila Középiskolai Kollégium 
1146 Budapest, Cházár András u 6. 
Tel.:06-1- 606-7326 , 06-1-606-7332 
A konferencia helyszínéhez legközelebbi kollégium. A 
szállásdíj 2.692 Ft /fő /éj. A szállásdíjat érkezéskor kell 
fizetni készpénzben, de van lehetőség az átutalásos 
fizetésre is. A kollégiumban hagyományos kollégiumi 3-4 
ágyas, közös vizesblokkal rendelkező szobákban tudnak 
elhelyezést biztosítani.

3. Budapesti Egyesített Középiskolai Kollégium
1149 Budapest Mogyoródi út 19-21 
Tel: 06-1/606-7129 
Titkárság: +36(1)60-67-120 
A szállás díja: bruttó 2.692,- Ft/fő/éjszaka. A kollégiumban 
hagyományos kollégiumi 3-4 ágyas, közös vizesblokkal 
rendelkező szobákban tudnak elhelyezést biztosítani 

A kollégiumokon kívül számos szálláslehetőség van a környéken akár olcsóbb panziók, illetve drágább szállodák is. 

A konferenciára jelentkezni lehet a fenti jelentkezési lap kitöltésével és elküldésével az Európa 2000 Középiskola részére 
postai ton vagy emailben (1143 Budapest, Gizella t 42-44., vagy a konferencia@europa2000.hu). 

Nyilatkozat: 
Tudomásul veszem, hogy a jelentkezési lap kitöltése fizetési kötelezettséggel jár. Vállalom, hogy a rendezvény részvételi díját 
és a megjelölt egyéb költségeket a visszaigazolás után az MKB Banknál vezetett 10300002-10440171-49020043 számlára a 
résztvevő feltüntetésével átutalom, vagy a helyszínen kifizetem. A számlát a részvételi díj beérkezése után állítjuk ki, melyet 
kérésre postázunk, vagy a helyszínen átvehető.  

Várjuk szeretettel: 

Európa 2000 Középiskola tantestülete 
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