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Budapest, a házigazda
Budapest Magyarország fővárosa és legnagyobb városa, az Európai Únió egyik legnagyobb városa.
Lakosainak száma 1.760.000 fő.
A város története Alsó-Pannonia római fővárosával, Aquincummal kezdődött. A magyarok a 9.
században érkeztek a mai Budapest területére. Az első települést a mongolok 1241-ben
elpusztították. A megújult város a 15. században a reneszánsz humanista kultúra egyik központjává
vált. Az 1526-os mohácsi csatát követően közel 150 éves török uralom következett. Ezután a régió
új virágzási korszakba lépett, a Duna nyugati partján fekvő Buda és Óbuda, valamint a keleti parton
fekvő Pest 1873-ban egyesült. Ma Budapest a világ egyik nagyvárosa, ahol élénk a kereskedelem, a
bankszektor, a média, a művészet, a divat, a kutatás és a technológia, az oktatás és a szórakozás.
Budapestet az egyik legszebb európai városnak tartják. A város központi területe az UNESCO
Világörökség része, és számos nevezetes műemlékkel rendelkezik, köztük a Parlament, a Budai Vár,
a Széchenyi Lánchíd, a Mátyás-templom és a Szabadság-szobor. A további nevezetességek közé
tartozik az Andrássy út, a Szent István Bazilika, a Hősök tere, a Nagy Vásárcsarnok, a Párizsi Eiffel
Társaság által 1877-ben épített Nyugati pályaudvar, a világ második legrégebbi metróvonala, a
Millenniumi Földalatti Vasút. A városban mintegy 80 geotermikus forrás és egy nagy termálvizes
barlangrendszer van.
Részvételi díjak és határidők
Korai részvételi díj: 2017.12.31-ig
Részvételi díj: 2018.01.01-től
A Kongresszus helyszíne
Villányi úti Konferencia Központ
1114 Budapest, Villányi út 11-13.
http://villanyiut11.hu
A Villányi út konferenciaközpont és a Szabadegyetem Alapítvány 1990. július 1-jén alakult.
Elsődleges célja a magyar felsőoktatás támogatása, valamint a vezetés és a szakmai képzés
támogatása, posztgraduális képzés és a társadalomtudományi ismeretek fejlesztése.
A Konferencia Központ Dél-Buda központi részén található - a Móricz Zsigmond körtér és a
Kosztolányi Dezső tér közelében. A Feneketlen-tóra és a tavat körülvevő parkra néz. A Központ
előadó termei 2000 diákot vagy résztvevőt tudnak fogadni.
Szervező partner
K&M Congress Kft.
1064 Budapest, Podmaniczky u. 75.
telefon: +36-1-3012000
telefax: +36-1-3012001
e-mail: info@kmcongress.com
Kongresszusi honlap
http://www.piklerinternational.com/hu/

Hivatalos nyelvek
A konferencia hivatalos nyelvei a magyar, angol, francia, német és spanyol.
ELŐZETES TUDOMÁNYOS PROGRAM
Részvételi díjak (amelyek 27% ÁFA-t tartalmaznak
Till 31/12/2017From 1/01/2018
Résztvevő 380,00 €
430,00 €
Moderátor 190,00 €
215,00 €
Kísérő
190,00 €
215,00 €
Résztvevők és moderátorok számára a részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- részvétel a szakmai programon és a kiállítás megtekintése
- kongresszusi táska
- programfüzet
- kávé és frissítők a szünetekben
- büféebéd 2018. április 5-én, 6-án és 7-én,
- Welcome party 2018 április 4-én.
A kísérő részvételi díj az alábbiakat tartalmazza:
- belépés a regisztrációs területre
- kávé és frissítők a szünetekben
- büféebéd 2018. április 5-én, 6-án és 7-én,
- Welcome party 2018 április 4-én.
Fizetés módja
(a banki költségeket a jelentkező fizeti)
1) Bankkártyával on-line, biztonságos banki vonalon
2) Átutalással a K&M Congress Kft. számlájára: IBAN HU28 1040 0212 5052 6666 7250 1014,
K&H Bank, H-1095 Budapest, Lechner Ödön fasor 9. Swift kód: OKHBHUHB
Lemondás és visszatérítés
A korábbi beﬁzetések visszatérítése:
a 2018. február 1-ig beérkezett lemondások esetében a beﬁzetett díjak 80%-át térítjük vissza;
a 2018 február 1. után érkezett lemondások esetében a beﬁzetett díjakból visszatérítésre nincs
lehetőség.
A lemondást írásban kérjük beküldeni a kongresszusi szervezőiroda címére.
A kongresszus résztvevő számára a K&M Congress Kft. biztosít szobafoglalási lehetőséget.
A foglalás a kongresszusi jelentkezési lapon történik, “first come – first served" alapon a teljes díj
befizetése ellenében.
Danubius Hotel Budapest
1026 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 47.
https://www.danubiushotels.com/hu/szallodak-budapest/hotel-budapest
A kongresszus megközelítése: 61-es villamossal (12 megálló)

A szobaár tartalmazza a reggelit, a wifi használatát és az adókat.
Standard egyágyas szoba
Standard kétágyas szoba

55,00 €/szoba/éj
65,00 €/szoba/éj

Superior egyágyas szoba
Superior kétágyas szoba

65,00 €/szoba/éj
75,00 €/szoba/éj

Danubius Hotel Flamenco
1113 Budapest, Tas vezér u. 3-7
https://www.danubiushotels.com/hu/szallodak-budapest/danubius-hotel-flamenco
A kongresszus megközelítése: gyalogosan (280 m).
A szobaár tartalmazza a reggelit, a wifi használatát és az adókat.
Economy egyágyas szoba 65,00 €/szoba/éj
Economy kétágyas szoba 75,00 €/szoba/éj
Standard egyágyas szoba 75,00 €/szoba/éj
Standard kétágyas szoba 85,00 €/szoba/éj
Superior egyágyas szoba 95,00 €/szoba/éj
Superior kétágyas szoba 105,00 €/szoba/éj
Danubius Hotel Gellért
1114 Budapest, Szent Gellért tér 2.
https://www.danubiushotels.com/hu/szallodak-budapest/danubius-hotel-gellert
A kongresszus megközelítése: a 19-es vagy 49-es villamossal (2 megálló)
A szobaár tartalmazza a reggelit, a wifi használatát és az adókat.
Standard egyágyas szoba 105,00 €/szoba/éj
TÁRSASÁGI PROGRAM
Welcome party – a részvételi díj tartalmazza
Koktél party a kongresszusi központban, 2018. április 4-én, 19:00 órakor.
Általános információ
Időjárás
Áprilisban az idő általában hűvös Magyarországon, 10-15 C között van a hőmérséklet. Eső
előfordulhat.
Öltözködés: minden alkalommal informális.
Vízum
Számos ország által kiállított útlevelek birtokosai kétoldalú megállapodások alapján vízummentesen
utazhatnak Magyarországra. A teljes listát a konzuli szolgálatok weboldalán találja:
http://konzuliszolgalat.kormany.hu/visa-waiver-agreements

Valuta, pénzváltás, bank kártya használat
A hivatalos pénznem a magyar forint. Pénzváltók működnek a repülőtéren, a szállodákban, a
bankoknál. Az ATM-ek az ország egész területén rendelkezésre állnak. American Express, a Visa, a
Diner, az Eurocard, a MasterCard, a JCB kártyákat elfogadják a szállodákban, éttermekben és
üzeltekben, de vásárlás előtt érdemes az adott helyszínen ellenőrizni.
Biztosítás
A Szervező Bizottság nem vállal felelősséget a konferencia során a személyekben vagy személyes
tárgyakban keletkező sérülésekért vagy veszteségekért. Javasoljuk a résztvevőknek a megfelelő
utazási és egészségügyi biztosítás megkötését.
Áram, és telefon
Magyarországon, a legtöbb európai országhoz hasonlóan 230 V-os, 50 Hz-es a villamos energia
szolgáltatás. A 2 pólusú csatlakozódugó különbözik a több más országokban (például az Egyesült
Államokban, az Egyesült Királyságban, Japánban stb.) használatostól. A telefonos és mobil
szolgáltatási háttér az európai szabványoknak megfelel.
Utazás
Tömegközlekedéssel: Magyarország a fő turisztikai forgalom egyik csomópontja. Több mint 30
légitársaság indít járatokat Budapestre és Budapestről.
A menetrendeket az alábbi honlapokon tekintheik meg:
www.bud.hu – a Liszt Ferenc Repülőtér oldala
www.volanbusz.hu – autobusz menetrend
www.futar.bkk.hu – budapesti tömegközlekedés
Autóval: Az M1, M3, M5, M6 és M7 autópályákon autópályadíjat kell fizetni. Éves, havi, négy
vagy tíz napos matricák állnak rendelkezésre. Útvonaltervező honlapok:
www.viamichelin.com
www.utvonalterv.hu

