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Részvételi felhívás
A KÖZSZOLGÁLATI TISZTVISELŐK SZAKMAI
SZERVEZETEINEK SZÖVETSÉGE (KÖZSZÖV) MEGHIRDETI A

XXV. Országos
Jegyző-Közigazgatási Konferencia
RENDEZVÉNYÉT
A konferencia időpontja
2017. szeptember 20–22. (szerda-péntek)
Helyszín: Hunguest Hotel Béke****
(www.hunguesthotels.hu/hu/hotel/hajduszoboszlo/hunguest_hotel_beke/)
4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 10.
A konferencia fővédnöke: Dr. Áder János köztársasági elnök

A konferencia védnökei
Dr. Pintér Sándor belügyminiszter, Belügyminisztérium
Bodó Sándor országgyűlési képviselő
Pajna Zoltán elnök, Hajdú-Bihar Megyei Önkormányzat
Dr. Sóvágó László polgármester, Hajdúszoboszló Város
Önkormányzata
A konferencia programja a www.kozszov.org.hu honlapon
tekinthető meg.
A program változásokról a fenti oldalon és a www.facebook.
com/kozszov oldalon tájékozódhat.

Jelentkezés módja és határideje
Elektronikus előregisztráció a www.dokumentumtar.hu/
kozigkonf honlapon.
Az előzetes elektronikus regisztrációt követően a teljes
részvételi díj 2017. szeptember 5-ig átutalással történő megfizetésével (2017. szeptember 5-e után a helyszínen történő
megfizetésével) az előregisztrációban megadott, a jelentkező
e-mail címére megküldött jelentkezési lapot – annak aláírását követően – a Luximpex Kft. Hajdú-Travel részére beszkennelt pdf-fájlban a jelentkezes@baratsag.hu e-mail címre
kell megküldeni.
A jelentkezés a jelentkezési lap megküldésével válik érvényessé.

A jelentkezési lap megküldésével egyidejűleg a részvételi díj
átutalását is kérjük teljesíteni, illetve igazolni.

Részvételi díj
Részvételi díj szállással és étkezéssel
Egy fő részvételi díja teljes szállodai szolgáltatással (szállás,
étkezés) és a konferencia szervezési díjával együtt a következő:
Hunguest Hotel Béke****
Egyszemélyes elhelyezés:
3 napra [2 éj szállás+4 főétkezés (2 ebéd, 2 vacsora)+4 kávészünet+szervezési költség]: 73 500 Ft,
2 napra [1 éj szállás+3 főétkezés (2 ebéd, 1 vacsora)+3 kávészünet+szervezési költség]: 54 100 Ft.
Kétszemélyes elhelyezés:
3 napra [2 éj szállás+4 főétkezés (2 ebéd, 2 vacsora)+4 kávészünet+szervezési költség]: 67 100 Ft.
2 napra [1 éj szállás+3 főétkezés (2 ebéd, 1 vacsora)+3 kávészünet+szervezési költség]: 50 900 Ft.
Hotel Barátság***superior Gyógy- és Wellness Szálloda
Egyszemélyes elhelyezés:
3 napra [2 éj szállás+4 főétkezés (2 ebéd, 2 vacsora)+4 kávészünet+szervezési költség]: 70 200 Ft,
2 napra [1 éj szállás+3 főétkezés (2 ebéd, 1 vacsora)+3 kávészünet+szervezési költség]: 52 400 Ft.
Kétszemélyes elhelyezés:
3 napra [2 éj szállás+4 főétkezés (2 ebéd, 2 vacsora)+4 kávészünet+szervezési költség]: 60 700 Ft.
2 napra [1 éj szállás+3 főétkezés (2 ebéd, 1 vacsora)+ 3 kávészünet+szervezési költség]: 47 700 Ft.
A Hunguest Hotel Béke****-ben történő elhelyezés 2017.
augusztus 22-ig igényelhető, ezt követen már csak a Hotel
Barátság***superior Gyógy- és Wellness Szállodába igényelhető elhelyezés. Amennyiben a Hunguest Hotel Béke****-ben
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rendelkezésre álló szálláshelyek 2017. augusztus 22-e előtt
betelnek, az ezt követően érkező igényre az elhelyezés a Hotel
Barátság***superior Gyógy- és Wellness Szállodában történik,
és a szervezők a két szálláshely közötti díjkülönbözetet vis�szatérítik.

Részvételi díj szállás nélkül, étkezéssel
Egy fő – részleges szállodai szolgáltatással (szállás nélküli) –
részvételi díja (étkezés+kávészünet+szervezési költség)
3 napra [3 főétkezés (ebéd)+4 kávészünet+szervezési költség]: 36 000 Ft,
2 napra [2 főétkezés (ebéd)+3 kávészünet+szervezési költség]: 30 000 Ft,
1 napra [1 főétkezés (ebéd)+1 kávészünet+szervezési költség]: 22 300 Ft.

Részvételi díj szállás és étkezés nélkül
Egy fő – szállodai szolgáltatás nélküli – 1-3 napos részvételi
díja: 16 300 Ft.
Lehetőség van továbbá arra, hogy a résztvevő – amennyiben
a konferencián 2017. szeptember 20-ára vagy 2017. szeptember 20-21-ére hotelszolgáltatásként szállást vesz igénybe – a
konferencia megkezdése előtti napon érkezzen, vagy a konferenciát követő napon távozzon. E körben – külön megrendelés alapján 2017. szeptember 19-én vagy 2017. szeptember
23-án – szállást az alábbi feltételekkel igényelhet:
Hunguest Hotel Béke****
Egyszemélyes elhelyezés:
1 éj szállás+büfévacsora, svédasztalos reggeli: 20 900 Ft.
Kétszemélyes elhelyezés:
1 éj szállás+büfévacsora, svédasztalos reggeli: 17 700 Ft.
Hotel Barátság***superior Gyógy- és Wellness Szálloda
Egyszemélyes elhelyezés:
1 éj szállás+büfévacsora, svédasztalos reggeli: 19 250 Ft.
Kétszemélyes elhelyezés:
1 éj szállás+büfévacsora, svédasztalos reggeli: 14 500 Ft.
Lehetőség van továbbá arra, hogy a 3 napos elhelyezést
igénybevevő résztvevő – a részére a részvételi díjban biztosított 2017. szeptember 20-21-i szállás, 2017. szeptember 20-i
2 főétkezés (ebéd+vacsora) és 2017. szeptember 21-i 2 főétkezés (ebéd+vacsora) mellett – a konferenciát követően 2017.
szeptember 22-ére hotelszolgáltatásként 1 főétkezést (ebéd)
vegyen igénybe, amelynek ára: 4300 Ft.
A konferencia részvételi díját a Luximpex Kft. Hajdú-Travel
(4200 Hajdúszoboszló, Mátyás király sétány 19.) 1173808420017967-00000000 számú bankszámlájára kell átutalni a
jelentkezési lap egyidejű megküldésével.
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Regisztrált részvétel lemondási feltételei
Kötbérmentes lemondásra – írásban a Luximpex Kft. Hajdú-Travel felé – 2017. augusztus 20-ig van lehetőség, 2017.
augusztus 20. és 2017. szeptember 10-e között történő lemondás esetén – a megrendelt szolgáltatások díját alapul
véve – a kötbér 75%. A 2017. szeptember 10-e után történő
lemondásnál a kötbér 100%. A le nem mondott és igénybe
nem vett szolgáltatások után a kötbér 100%.
Szabadidős program – 2017. szeptember 21-én 16.00–
20.00 óra között (egymással párhuzamosan zajló programok):
Gyógy- és élményfürdőzés
Gyógyfürdő és Aqua-Palace, Hajdúszoboszló, Gábor Áron
u. 7.
A belépés és a részvétel a konferencia részvevői részére díjmentes.
Debreceni kirándulás
Autóbuszos és gyalogos városnézés idegenvezetéssel, belépők
nélkül (Szt. Anna templom, Csonkatemplom, Református
Nagytemplom, Református Kollégium, Déry Múzeum, Nagyerdő a Békás-tóval és a Nagyerdei Stadionnal).
Részvétel minimum 20 fő, maximum 100 fő a jelentkezés
sorrendjében.
Részvételi díj 3900 Ft, amely nem része a konferencia részvételi díjának, a szabadidős programra jelentkezők a részvételi
díjat külön fizetik meg a Luximpex Kft. Hajdú-Travel számlájára a konferencia részvételi díjával együtt.
Hortobágyi kirándulás
Utazás autóbusszal, magyar nyelvű idegenvezetés, Pásztormúzeum, Hortobágyi látogatóközpont, Kilenclyukú híd, 1
órás pusztakocsikázás, a pusztai állatok megtekintése élőhelyükön, Mátai ménes megtekintése.
Részvétel minimum 20 fő, maximum 100 fő a jelentkezés
sorrendjében.
Részvételi díj 9800 Ft, amely nem része a konferencia részvételi díjának, a szabadidős programra jelentkezők a részvételi
díjat külön fizetik meg a Luximpex Kft. Hajdú-Travel számlájára a konferencia részvételi díjával együtt.
Tiszai csónakázás – Tiszafüred
Részvételi díj: 9600 Ft/fő
Minimum 20 fő, maximum 100 fő jelentkezése esetén.
Utazás autóbusszal Tiszafüredre, magyar nyelvű idegenvezetéssel, a Szabics kikötőben 1,5 órás csónaktúra ( Tisza-tó vízi
világának és védett természeti értékeinek bemutatása, pálinka, pogácsa, sör/bor/ásványvíz kínálással) vezetővel.
A részvételi díj nem része a konferencia részvételi díjának, azt
a szabadidős programra jelentkezők külön fizetik meg a Lux
impex Kft. Hajdú-Travel számlájára a konferencia részvételi
díjával együtt.
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Információ
A konferencia tartalmi kérdéseivel kapcsolatban felvilágosítást ad:
Tóth János, a KÖZSZÖV elnöke, telefon: (06-30)-280-7427,
e-mail: jegyzo@csemo.hu; elnok@kozszov.org.hu
Számlázás, rendezvénybonyolítás, kiállítás-szervezés, regisztráció:
Istók Csaba ügyvezető, telefon: (06-30)-742-5295, e-mail:
istok.csaba@luximpex.hu

Sólyom-Vadnai Klára értékesítési és marketing manager, telefon: (06-20)-526-1503, e-mail: vadnaik@baratsag.hu
Gödöllő, 2017. június 12.
Tóth János s.k.
a KÖZSZÖV elnöke
A jelentkezési rendszert a Dokumentumtár Országos Dokumentumküldő és Adatgyűjtő Rendszer támogatta.
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