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1. Kaphatok-e igazolást a konferencia részvételemről? 

Igen, de nem számolható el kötelező továbbképzés teljesítésének, mert nem tekinthető 

képzésnek a konferencia programján való részvétel.  

2. Ér-e kreditpontot a konferencia?  

A konferencia nem akkreditált képzés, nem jár pont utána. 

3. Megkaphatom utólag az előadás anyagait? 

Igen, az előadók által rendelkezésünkre bocsátott ppt/pdf anyagokat minden résztvevő letöltheti 

honlapunkról a konferencia után.  

4. Feltétlenül kell majd regisztrálnom a programra a konferencia eseményoldalán?  

Igen, erre előzetesen feltétlenül szükség van, hogy a jogosultság ellenőrzése után a becsatlakozás 

ne ütközzön akadályba. 

5. Welcome packet az online rendezvényen is tudnak biztosítani? 

Sajnos nem tudunk az online rendezvény során adni üdvözlőcsomagokat.  

6. Ha nem szeretnék semmilyen nyilvánosságra kerülő fotón, felvételen szerepelni, mit tehetek?  

A részvételed során a felvételre kerülő workshopokon, előadásokon kikapcsolt kamerával legyél 

jelen. 

7. Mi lesz, ha nem tudok, vagy mégsem akarok élőben részt venni a konferencián? 

A részvételi feltételek értelmében lemondhatod a 2021. április 12.-ig részvételed e-mailben. 

Ebben az esetben a részvételi díj 85%-át visszautaljuk. A részvételed át is ruházhatod, ezt 

legkésőbb 2021. április 20.-ig kell jelezned írásban felénk. Ha az élő (valós idejű) részvétel 

mellett a felvételekre is előfizetsz, visszanézheted a konferencia szinte teljes programját, 25 

workshop és előadás videót! 

8. Milyen technikai feltételek szükségesek a konferencián való részvételhez?  

Minden olyan eszköz és internetkapcsolat megfelel, amivel egy (bármilyen) online eseményt 

korábban tudtál követni. Javasoljuk azonban, hogy ne a telefonod használd. Minél nagyobb a 

képernyőd, annál jobban tudod élvezni majd a programot. Kell tehát megbízható internet, 

számítógép /laptop/tablet, ami képes hang lejátszására (mert van beépített vagy külső 

hangszóró, füles), és fut rajta böngésző. Az interaktivitáshoz jó, ha van mikrofonod, kamerád is, 

de ezek nem kötelezőek természetesen.  

9. Milyen alkalmazást kell telepítenem és használnom? 

Erről külön küldünk tájékoztatást legalább egy hónappal a konferencia előtt. (A Zoom 

alkalmazást vagy a Microsoft Teams alkalmazást fogjuk használni. A résztvevőknek mindkettő 

ingyenes.) 
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