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14.30‐15.00 Konzultá ció

Főbb témakörök:
 Uj veszé lyes á ruk bemutatá sa‐Uj UN szá mok, Uj fogalmak
Hungária Veszélyesáru Mérnöki
Iroda kft

 Vá ltozá sok a maró anyagok (ADR / RID 8 osztá ly) osztá lyozá sá ban
 A já rmű vekre, é s berendezé sekre vonatkozó vá ltozá sok
 Ismé t vá ltozá sok a lı́tium akkumulá torok szá llı́tá sá ban
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 Uj é s mó dosı́tott kü lö nleges elő ı́rá sok
 Csomagolá si elő ı́rá sok vá ltozá sai

Információ:

 Egyé b fontos é s lé nyeges ré szletinformá ció k

H -1184 Budapest, Thököly út 24.
Telefon: +36 1 285 5416
KOVÁCS ZSUZSANNA
E-mail-cím: kovacs.zsuzsa@hvesz.hu
E-mail-cím: hvesz@hvesz.hu
www.hvesz.hu
Facebook/hvesz

A veszélyes áruk szállítására vonatkozó 2019.01.01‐től életbe lépő új előírások
részletes bemutatása szakértői magyarázatokkal kiegészítve teljeskörűen történik.

A résztvevőknek a konzultáció során lehetőségük lesz az új előírások nor‐
maszövegben való megjelenését is részleteiben megtekinteni tervezet
formájában!

RID/ADR 2019 Bemutató

ADR(RID) 2019 SZAKMAI SZEMINÁRIUM
Időpont: 2018. május 30.
Helyszín: LARUS Rendezvényközpont Budapest
1124 Budapest, Csörsz u. 18.
www.larusevent.hu

JELENTKEZÉSI LAP
Résztvevő neve, beosztása:*_______________________________________________
Telefon/Fax:____________________________________________________________
E-mail cím:*____________________________________________________________
Számla kiállítási neve, címe:________________________________________________
Számla postázási címe:____________________________________________________
PO szám:____________________________

Részvételi díj: 33.500 Ft + Áfa / fő
Előregisztráció: 2018.04.31-ig lehetséges, 29.500 Ft + Áfa/fő díjon. Ugyanazon cég által delegált két
vagy több fő jelentkezése esetén 10 % kedvezményt biztosítunk a további személyek részvételi
díjából. A szeminárium díja tartalmazza a szemináriumon, konzultáción való részvételt, a
konferenciaanyagot, továbbá az ebéd, kávé és frissítők költségeit, melynek adófizetési
kötelezettsége a megrendelőt terheli.
Fizetés: A jelentkezési lap visszaküldését követően a díj kiszámlázásra kerül a megadott adatok
alapján. A jelentkezés elfogadásáról visszaigazolást küldünk elektronikus úton. A részvétel
korlátozott.
Jelentkezési határidő: 2018. május 25. Későbbi jelentkezés külön egyeztetés után lehetséges.

További információ: Kovács Zsuzsanna +36 1 285 5416 vagy kovacs.zsuzsa@hvesz.hu
*Adatkezelési nyilatkozat: A fenti adatok a szerződés teljesítéséhez szükségesek. Adataim megadásával
hozzájárulok, hogy a jövőben személyre szólóan küldjék meg oktatási tájékoztatójukat. E-mail címem
megadásával hozzájárulok, hogy a jövőben, elektronikus levélben kapjak tájékoztatást.
Amennyiben adatait kizárólag a konferencia kapcsán használhatjuk, s további tájékoztatást nem kér
cégünktől, kérjük, jelezze itt: 
Munkáltatói nyilatkozat: A szeminárium díját számlájuk alapján, átutalással egyenlítjük ki. Tudomásul
vesszük, hogy a részvétel lemondására legkésőbb a szakmai nap kezdete előtt 15 nappal van lehetőség.
Későbbi lemondás esetén csak a szeminárium 50 %-át igényelhetjük vissza.
A fentiekben feltüntetett jelentkezési feltételeket tudomásul vettem/vettük.

Dátum:______________
______________________
Cégszerű aláírás

www.hvesz.hu

