
     TÁJÉKOZTATÓ  
 

Örömmel tájékoztatjuk, hogy a Közlekedéstudományi Egyesület és a DKV Debreceni Közlekedési 

Zrt. idén tizenegyedik alkalommal rendezi meg a regionális közlekedés aktuális kérdései témájú 

konferenciáját. A jubileumi konferencia címe „Áramvonal – közlekedéssel a környezetért” 

 

A konferencia időpontja:  2016. április 26-28.  

Helyszíne:    Agora Tudományos Élményközpont, Debrecen-Nagyerdő 

 

A konferencia regisztrációs díja: 

 

 

Időtartam: 

 

 

Regisztrációs díj KTE tagok 

részére: 

 

Regisztrációs díj nem KTE 

tag részére: 

 

1 napra 30.000.- Ft.+ Áfa/fő 35.000.- Ft.+ Áfa/fő 

A konferencia bármelyik napja.   

2 napra 45.000.- Ft.+Áfa/fő 50.000.- Ft.+Áfa/fő 

2016. április 26-27.   

2 napra 50.0000.- Ft.+Áfa/fő 55.000.- Ft.+Áfa/fő 

2016. április 27-28.   

3 napra 
2016. április 26-28. 

55.000.- Ft.+Áfa/fő 

 
60.000.- Ft.+Áfa/fő 

 

A konferencia díja, magában foglalja az aktuális nap előadásain való részvételt, ellátást, a fakultatív 

programokat és kiadványokat valamint a konferencia ideje alatt, a Nagyerdei Mélygarázsban és a 

Malom Hotel területén történő parkolást. A Nagyerdei Mélygarázsban az ingyenes parkolás a 

rendszám előzetes regisztrációjához kötött, melyet már a jelentkezési lapon fel kell tüntetni. Kérjük, 

hogy a behajtáskor kapott kártyát a konferencia végéig őrizze meg, mert a diszpécser kihajtáskor 

elkéri. 

 

A regisztrációs díj nem tartalmazza a szállás költségeket. Azt a feltűntetett árak külön megfizetésével 

lehet igényelni. 

 

Szálláslehetőséget a város két nagyerdei illetve egy belvárosi szállodájában ajánlunk. Kérjük, mielőtt 

választ, látogasson el a szállodák honlapjára; www.hoteldivinus.hu; www.aquaticum.hu; 

http://www.malomhoteldebrecen.hu/   

 

Szállásköltségek: 

Hotel Divinus***** 

2016. április 26.  

1 éjszaka 

2016. április 27. 

1 éjszaka 

2016. április 26-27. 

2 éjszaka összesen 

 1 ágyas szoba / 1 fő 25.400 Ft 25.400Ft 50.800Ft 

 

2 ágyas szoba / 1 fő 

 

 

15.400 Ft 

 

 

15.400 Ft 

 

 

30.800 Ft 

 

 

Hotel Aquaticum**** 

 

2016. április 26.  

1 éjszaka 

2016. április 27. 

1 éjszaka 

2016. április 26-27. 

2 éjszaka összesen 

http://www.hoteldivinus.hu/
http://www.aquaticum.hu/
http://www.malomhoteldebrecen.hu/


 

1 ágyas szoba / 1 fő 

 

2 ágyas szoba /1 fő 

 

21.400Ft 

 

13.400Ft 

 

21.400Ft 

 

13.400Ft 

 

 

42.800Ft 

 

26.800Ft 

 

Malom Hotel 

Debrecen**** 

2016. április 26.  

1 éjszaka 

2016. április 27. 

1 éjszaka 

2016. április 26-27. 

2 éjszaka összesen 

 

1 ágyas szoba / 1 fő 

 

18.300Ft 

 

18.300Ft 

 

36.600Ft 

 

2 ágyas szoba / 1 fő  

 

11.350Ft 

 

11.350Ft 

 

22.700Ft 

 

 

 A szállás árak  ÁFA-val és IFA-val növelt bruttó összegek, HUF-ban értendőek. 

A konferencia, a szállás és a parkolás díját egy összegben, banki átutalással, legkésőbb 2016. március 

29-ig fizethetik be.  

 

Számlaszám: 

OTP Bank Nyrt: 11738008-20243050 

 

Kérjük, hogy a részvételi díj utalásakor közleményben  

FELTÉTLENÜL TÜNTESSE FEL,  

a regisztrált létszámot, illetve  az alábbi kifejezést: 

„KONFERENCIA 2016.” !  

 

Számlakiállítás a befizetést követő 8 napon belül történik. A számla közvetített szolgáltatást tartalmaz, 

az étkezéshez kapcsolódó járulékok a résztvevőket terhelik. A regisztráció visszaigazolása, az Ön által 

megadott e-mail címre történik. Amennyiben lehetséges, vállalati e-mail címekkel segítsék a 

visszaigazolás biztos beérkezését.  

 

Lemondási feltételek: 

 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a konferencia befizetett regisztrációs díját nem áll módunkban 

visszafizetni. A befizetett szállásköltségeket az adott szálloda által előírt kötbér levonása mellett 

tudjuk visszafizetni. A kötbér mértéke szállodánként változik. Erről részletes tájékoztatást a szálloda 

konkrét megjelölése mellett adunk. 

 

A kedvezményes szállodai ajánlat kizárólag március 29-ig él. Azt követően beérkező igények esetén 

szállást, csak a szállodák listaára szerint tudunk biztosítani.   A jelentkezési határidőn belül jelzett 

regisztráció módosítása, átruházása lehetséges! 

 

Amennyiben egyedi igények merülnek fel a jelentkezéssel kapcsolatban, kérjük, forduljon Vastag 

Tünde munkatársunkhoz; konferencia@dkv.hu; e-mail címen vagy a +36 20 375 7749 telefonszámon. 

 

mailto:konferencia@dkv.hu

