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A HUNGAROKORR 2015 Nemzetközi Korrózióvédelmi Konferencia díjai 

 

1. A konferencia részvételi és szállás díjai: 

 részvételi jegy   szállás nélkül,      35 000 Ft/fő 115 €/fő 

 napi jegy  szállás nélkül,      16 000 Ft/fő   50 €/fő 

 részvételi jegy  szállás****+ 2 ágyas szobában,    95 000 Ft/fő 300 €/fő 

     szállás****+ 2 ágyas szobában egyedüli elhelyezéssel 109 500 Ft/fő 363 €/fő 

 

A Magyar Korróziós Szövetséggel 2015-re érvényes „Támogatói szerződést” kötött, illetve a jelentkezési 
határidőig a szerződést megkötő cégek korróziós szakembereinek (cégenként egy személy) költségtérítése: 

 részvételi jegy  szállás****+ 2 ágyas szobában  85 000 Ft/fő 285 €/fő 

        szállás****+ 2 ágyas szobában egyedüli elhelyezéssel   99 500 Ft/fő   333 €/fő 
 

Diák   szállás***    2 ágyas szobában   76 000 Ft/fő 250 €/fő 

Kísérő  10 fő kísérése szállás***    2 ágyas szobában   66 500 Ft/fő 220 €/fő 

 

2. Kiállítói, támogatói díjak: 

A kiállítói stand berendezve vagy asztal és paraván díja   29 000 Ft/m
2
 15 €/m2

 

és a fizetési határidőig beérkező díj esetén standonként 10 db napi jegyet díjtalanul biztosítunk.  
A Magyar Korróziós Szövetséggel jelentkezési határidőig „Támogatói szerződést” kötött cégek és PMKIK 

tagok részére stand berendezve vagy asztal és paraván díja  27 300 Ft/m
2
 10 €/m

2
 

A megadott árak nettó értékek, a díjak +27% áfa kötelesek! 
 

3. A parkolás díjtalan  

 
A mellékelt jelentkezési lapot postafordultával, de legkésőbb 2015. július 27-i beérkezéssel szíveskedjenek 

címünkre visszaküldeni. A jelentkezési lap visszaérkezése után küldjük a részvételi díj befizetéséhez szükséges 

számlát, ezért kérjük az adatokat nyomtatott betűvel, vagy számítógéppel pontosan töltsék ki. A konferencián 
szállást és ellátást csak annak tudunk biztosítani, aki érkezéskor a részvételi díj befizetését igazolja, vagy 

a díjat előzetes jelzés alapján, a helyszínen befizeti. A részvételt lemondani legkésőbb 30 nappal a 

konferencia megkezdése előtt lehet. Ennek elmulasztása esetén az első napi étkezés és szállás költségeit, 

valamint a szervezési és postaköltség egy részét, azaz összesen 35 000 Ft + ÁFÁ-t a jelentkezett köteles 

megtéríteni. 

A részvétellel és a szervezéssel kapcsolatos kérdésekben Nagy Andrea ipari titkár, innovációs munkatárs, a 

rendezvény szervezője ad felvilágosítást (telefon: +36 70 331-3796, e-mail: nagy.andrea@pmkik.hu). 

 

Budapest, 2015. június 15. 

 

prof. Dr. Török Tamás István Tóth László János  Nagy Andrea 

  elnök   helyettes elnök  ipari titkár, innovációs munkatárs 

 HUNKOR Szervező bizottság    PMKIK 
 

Kapcsolattartók Nagy Andrea, PMKIK Tóth László János, HUNKOR 

Telefon/Tel.  +36 23 517 985 +36 70 5530233 (mobil) 

Telefax +36 23 317 7755  

e-mail nagy.andrea@pmkik.hu   

Honlap http://www.corrosion.hu/hungarokorr2015 
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