
Kedves MAT tag, tagjelölt és érdeklődő! 
 
 
A MAT 2017. évi, XIV. Őszi Iskolája 2017. november 10-11. között kerül megrendezésre. 

Helyszíne: Balatonalmádi, Hunguest Hotel Bál Resort 

Cím: 8220 Balatonalmadi, Bajcsy-Zsilinszky u. 14. 

Telefon: +36-88-620-620 

Ajánlott öltözék: kényelmes hétköznapi viselet 

 
Költségek: 
Részvételi díj (magában foglalja a vacsora és az ebéd költségét, de a szállásköltséget nem): 

 MAT tagoknak és tagjelölteknek: 21.000 Ft/fő 

 nem-MAT tagoknak: 26.250 Ft/fő. 

 
Szállás (reggelit tartalmazza):  

 1 ágyas elhelyezés esetén: 18.890 Ft/fő, 

 2 ágyas elhelyezés esetén: 9.440 Ft/fő. 
 
Felhívjuk a résztvevők figyelmét, hogy a fentiekben foglalt költségeken túl (szállás, ebéd és 
vacsora, azokhoz tartozóan alkalmanként 1-1 víz vagy üdítő) bármilyen egyéb szolgáltatás, 
szobai fogyasztás, italfogyasztás költségeit a résztvevők egyénileg kell rendezzék a hotellel. 
 
A szobák elfoglalása az érkezés napján 15 órától lehetséges, a távozás napján kijelentkezni 
délelőtt 11 óráig szükséges. 
 
Jelentkezési határidő: 2017. október 25. Azonban az Vezetőség fenntartja a jogot, hogy a 
jelentkezések elfogadását – az előadóterem, illetve a szállás kapacitásának megfelelően – 
korábban lezárja. Mivel idén szélesebb körben is meghirdetjük rendezvényünket, így 
javasoljuk az érdeklődőknek a mielőbbi regisztrációt. 

 
Jelentkezni interneten kell az alábbi linken.  
http://www.actuary.hu/weblap/Oszi_iskola_jelentkezes/jelentkezes.php 
 
Egy jelentkezési lapon többen is jelentkezhetnek, amennyiben ugyanarra a címre kérnek 
ÁFÁ-s számlát.   
A részvételi díjat banki átutalással lehet fizetni a 10405004-50515150-57571007 
számlaszámra a Magyar Aktuárius Társaság részére. Kérjük, hogy a “Közlemény” rovatba 
írja be, hogy O/2017, továbbá annak a nevét – beleértve a keresztnevet is - aki(k)nek a 
részére a befizetés történik. Ha egy cég munkatársai közösen kérnek ÁFÁ-s számlát, 
akkor nem a jelentkezők nevét, hanem a cég nevét kérjük a banki átutalásba beírni. Ha 
valaki számlát igényel, a számla a rendezvény helyszínén vehető át.  

 

Lemondási feltételek: 
Amennyiben a jelentkezési határidőn túl szeretné az Őszi Iskola regisztrációját módosítani, 
lemondani, azt kérem az Vezetőség címére (ugyvez@actuary.hu) írt emailben jelezze.  

Lemondást 2017. október 26. és 2017. november 1. között a szállásköltség 70%-ának 
megfelelő kötbér fizetése mellett tudunk elfogadni. 2017. november 2. után történő lemondás 
a teljes részvételi díjra vonatkozó 100% kötbér ellenében lehetséges.  
Továbbá a jelentkezésekkel kapcsolatban 2017. november 2. után módosításra nincsen 
lehetőség.  
 

Az Őszi Iskola részletes programját mellékeljük. 

 
 
Üdvözlettel: Varga Tamás, MAT titkár 
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