FELHÍVÁS
Változások a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában
című

SZAKMAI NAP - ra
2016. szeptember 14.
Budapest, VDSZ Székház, Benczúr u. 45.
A MTESZ Komárom-Esztergom Megyei Egyesület tisztelettel meghívja Önt és érdeklődő munkatársait
„Változások a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában”
című szakmai napra.
A rendezvény időpontja:

2016. szeptember 14.

1000 óra

A rendezvény célja, hogy bemutassuk a 2016-ban a hulladékgazdálkodás terén történt jogszabályi
változásokat és a hulladékok nyilvántartásának és adatszolgáltatásának tapasztalatait és a 2016. évi
változásokat.
Köszönettel vesszük, ha a már megfogalmazott kérdéseiket a jelentkezési lapon előre megküldik
részünkre, mert így előadóink célzottan tudnak felkészülni a válasszal.
Az elhangzó előadások vázlatait a résztvevők a rendezvény napján kézhez kapják.

Jelentkezni lehet:

MTESZ Komárom-Esztergom Megyei Egyesület
2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 106.
 2803 Tatabánya. Pf. 351.
Tel/fax: 34/311-950, Tel: 34/312-585
e-mail: takacs@mtesz.hu mteszkeme@gmail.com

Jelentkezési határidő:

2016. szeptember 9. A rendezvény esetleges lemondását is csak
ezen időpontig tudjuk figyelembe venni.

A rendezvény helyszíne:

Vegyipari Dolgozók Szakszervezeti Székháza
1068 Budapest, Benczúr u. 45.

Megközelíthető: A kis földalattival a Hősök teréig, onnan pedig 4-5 perc séta. A VDSZ Székház a
Dózsa György útról nyíló Benczúr utca elején található. Parkolási lehetőség az 56-osok terén van.

A konferencia részvételi díja: 20.000.- Ft + ÁFA/fő, mely magában foglalja a szervezési
költségeket, az ebéd, kávé, üdítő és a kiadvány árát is.
Tekintettel arra, hogy a felhívás tartalmazza a részletes programot és tudnivalókat, így külön meghívót
nem küldünk.
Várjuk szíves jelentkezését!
Tisztelettel
Takács Zsuzsanna
igazgató

„Változások a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában”
Budapest, 2016. szeptember 14.
VDSZ Székház (Benczúr u. 45.)

PROGRAM

1000

Megnyitó

1010

A hulladék törvény módosításai és a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás új rendszere
Előadó: Dr. Csepregi István környezetvédelmi szakjogász
Konzultáció

1145

Szünet

1200

A hulladék törvény végrehajtási szabályainak változásai, a hulladékszállításra,
melléktermékre vonatkozó előírások, valamint az Országos Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltatási terv
Előadó: Markó Csaba környezetvédelmi szakértő
Konzultáció

KÖZBEN
1300 - 1400 óráig E b é d,
1430

állófogadás

A hulladékok nyilvántartási és adatszolgáltatási tapasztalatai
Előadó: Egyeztetés alatt, az előadó személyéről a későbbiekben adunk tájékoztatást.
Konzultáció

Kb. 1600

a rendezvény zárása

MTESZ Komárom-Esztergom Megyei Egyesület
2800 Tatabánya, Kossuth L. u. 106.
Tel/fax: 34/311-950
e-mail: takacs@mtesz.hu mteszkeme@gmail.com

Beküldési határidő:
2016. szeptember 9.

JELENTKEZÉSI LAP
„Változások a hulladékgazdálkodás jogi szabályozásában”
SZAKMAI NAP

2016. szeptember 14.
VDSZ Székház, Budapest, Benczúr u. 45.
Számlázási név, cím: ….………………...………………………………….………...
……………………………………………………………………...………………………….………

Adószáma: …………………………………………
Számla igény (készpénzes/átutalásos, számlán feltüntetendő egyéb adatok, stb.):
……………………………………………………………………...……………………….…………
*

Levelezési cím: ……………………………………………………………………...

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

Az ügyintézéssel megbízott neve és telefonszáma:………………………………….
…………………………………………………………………………….………………..………….

A jelentkező neve:

Telefonszáma:

E-mail címe:

…………………..

……………..

……………………………………

…………………..

……………..

……………………………………

…………………..

……………..

……………………………………

Kérdések:
…………………………………………………………………………….………………..………….
…………………………………………………………………………….………………..………….
A részvételi díjat számlájuk beérkezését követően 8 napon belül átutaljuk a MTESZ KomáromEsztergom Megyei Egyesület számlájára.

…………………….….… 2016. ………………………….
PH
……………………………………
cégszerű aláírás
*

Csak akkor kérjük kitölteni, ha nem egyezik meg a számlázási címmel.

