
 
 

XXIII. HAPA Nemzetközi 

Aszfaltkonferencia 2023. 02.14-15. 
 - Aszfalt 4.0: A jövő útjai és a mobilitás jövője 

- Gépgyártók az energia csökkentésért és a fenntartható jö-

vőért 

- Az aszfaltrácsok helye és szerepe a pályaszerkezeti réte-

gekben 

- Egészség és munkavédelem, közlekedési kultúra 

- Adalékanyagok szerepe a burkolatok élettartamának növe-

lésében  

- Újrahasznosítás. Beépítési technológiák 

- Újdonságok, érdekességek, külföldi tanulmányutak tapasz-

talatai 

Jelentkezési lap 
 

Jelentkezési határidő: 2023. február 07.  
 
 

A jelentkezési lap másolható, egy jelentkezési la-
pon egy fő jelentkezését kérjük feltüntetni! 

 
 
 

Számítógéppel, vagy nyomtatott nagybe-
tűvel kérjük kitölteni! 

 

 

Jelentkezem a XXIII. HAPA Nemzetközi Aszfaltkonferenciára, amely 2023. február 14-15-én kerül 

megrendezésre a Hotel Azúr szállodában. ( www.hotelazur.hu) 

8600 Siófok  Erkel Ferenc utca 2/c 
 

Név:   

Cégnév:   

Számlázási cím: 

Mobiltelefon:   

E-mail cím:   
 
 

Kérjük, a körök  X-elésével jelezze igényét!  A feltüntetett árak nettó összegek! A szobaár tartalmazza az IFA-t, amelynek összege 500 Ft/fő. 
 

Részvételi díj 
Szobafoglalás 

 

HAPA tagoknak Nem HAPA tagoknak 
+1 éjszaka szoba 

vacsorával 

Szállás 02.14. 1 éj (reggelivel) 

1 ágyas elhelyezéssel 2 ágyas elhelyezéssel 

  13-án / 15-én   

95.890.-Ft/fő 104.890,-Ft/fő Vacsora: 8.570,-Ft 38.000.-Ft/éj 46.000.-Ft. /éj 
 

A részvételi díj tartalmazza a konferencia előadásainak rögzítését, szinkrontolmácsolását, az előadások anyagához a 
HAPA honlapján jelszóval történő hozzáférést, a konferencia nyomtatott anyagait, 14-én az esti állófogadást, illetőleg 
2 alkalommal az ebédet, valamint 3 alkalommal a kávészünet szolgáltatásait.  A szállás ára tartalmazza a reggelit, il-
letve a szálloda valamennyi wellness szolgáltatásának igénybevételi lehetőségét.  
 

Visszaküldendő: A részvételi díjat jelentkezésem visszaigazolását követően  a  
KES Kft. által kiállított előlegbekérő számlalevél alap-
ján befizetem, a jelentkező neve, valamint a „HAPA 
XXIII” megjelöléssel. Tudomásul vesszem, hogy jelentkezé-
sem 2023.02.07. időpontot követő lemondása esetén  100%-
os mértékben köteles vagyok megtéríteni a megrendelt szol-
gáltatások ellenértékét. 

 Kes Reklámügynökség 
7634 Pécs Lotz Károly u. 14/B A ép. fsz.3. 
Mobil: 06-30-9476196 
E-mail: keszlerkes@t-online.hu 
 

 

.  

M AG Y AR AS Z F AL T I P ARI  EGYESÜLÉS  
H 1119 Budapest, Etele út 59-61 

Tel: +36-1-782-1893, Fax: +36-1-782-2008 
e-mail :  info@hapa.hu     Internet: http://www.hapa.hu  

mailto:keszlerkes@t-online.hu
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