
 

 

Nemzetközi Pikler Szimpózium 
Budapest, 2018. április 4-7. 

 
“Figyelj, hogy megértsd” 

 
Kérjük, feltétlenül regisztráljon itt: http://pikler.kmcongress.com/hu/jelentkezes 

 
Gyakorlati Tudnivalók 

 
 
1) Részvételi díjak és határidők 

Részvételi díj: 2018.01.16-tól 
Külföldi résztvevőknek 430 € 
Magyar résztvevőknek: 100 € 
 
A Szimpóziumon való részvétel költségei: 2017. december 31-ig a külföldi résztvevők 
380€, majd 2018. január 1-től 430€ euro részvételi díjat fizetnek. (A 4 nyelvre való 
tolmácsolás igen költségessé teszi a konferenciát). 
 
2017 tavaszán az EMMI Minisztériumhoz fordultunk, kérve a regisztrációs díj 
támogatását 100 magyar résztvevő számára. A teljes támogatással valamennyi magyar 
résztvevők számára 100€-s regisztrációs díjat szerettünk volna biztosítani. 
 
Az EMMI Minisztériumtól 3 100 000 Ft összegű támogatást kaptunk, ezt 77 fő, hátrányos 
helyzetű magyarországi régióban dolgozó, középfokú végzettségű kisgyermeknevelő 
regisztrációjára fordíthatjuk (A "Lóczy Alapítvány a Gyermekekért"-en keresztül érkezik 
a támogatás a szervező Pikler International-hoz.) A támogatás feltételei szerint 77 fő 
napijegyeket kap. 
 
Azon magyar érdeklődő kollégák számára, akik ehhez a támogatáshoz nem juthattak 
hozzá, a Pikler International - természetesen a budapesti Pikler Házzal együttműködve - 
biztosítja a kedvezményes, 100 euros regisztrációs díjat a szimpózium egészén való 
részvételre. 
 
Természetesen a regisztrációs díjat Forintban is be lehet fizetni. 
 
Minden előadás és műhely magyar nyelven is hallható, a hozzászóláshoz tolmácsok állnak 
rendelkezésükre. A szünetekben kiállítók, poszterek, bemutatók láthatók. 
 
2) A Kongresszus helyszíne 
Villányi úti Konferencia Központ 

http://pikler.kmcongress.com/hu/jelentkezes


 

 

1114 Budapest, Villányi út 11-13. 
http://villanyiut11.hu 
 
A Villányi úti Konferencia Központ 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. 
 
 
3) Szervező partner 
K&M Congress Kft. 
1064 Budapest, Podmaniczky u. 75. 
telefon: +36-1-3012000 
telefax: +36-1-3012001 
e-mail: info@kmcongress.com 
 
 
4) Kongresszus honlapja 
http://www.piklerinternational.com/hu/ 
 
 
5) Hivatalos nyelvek 
A konferencia hivatalos nyelvei a magyar, angol, francia, német és spanyol. 
 
 
6) Részvételi díjak (amelyek 27% ÁFA-t tartalmaznak) 
 
 2018. január 15-ig 2018. január 16-tól 
Külföldi résztvevő 380,00 € 430,00 € 
Magyar résztvevő 100,00 € 100,00 € 
Kísérő 190,00 € 215,00 € 
 

 A résztvevők 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. 

http://villanyiut11.hu/
http://www.piklerinternational.com/hu/


 

 

 
 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. 

 
 
7) Fizetés módja 
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 
Amennyiben az átutaláshoz forint összegű számlát szeretne kérni, kérjük, jelezze e-
mailen a regisztracio@kmcongress.com e-mail címen. 
 
 
8) Lemondás és visszatérítés 
A lemondást írásban kérjük beküldeni a kongresszusi Szervező iroda címére. 
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. 

 
 
9) Szállás 
A kongresszus résztvevői 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 55,00 €/szoba/éj 
Standard kétágyas szoba 65,00 €/szoba/éj 
 
Superior egyágyas szoba 65,00 €/szoba/éj 
Superior kétágyas szoba 75,00 €/szoba/éj 

https://www.danubiushotels.com/hu/szallodak-budapest/hotel-budapest


 

 

 
 
 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 

 
 
10) Társasági program 
Welcome party – a részvételi díj tartalmazza 
Koktél party a kongresszusi központban, 2018. április 4-én, 19:00 órakor. 
 
 
11) Általános információ 
 

 Időjárás: Áprilisban az idő általában hűvös Magyarországon, 10-15 oC között van 
a hőmérséklet. Eső előfordulhat. 

 
 Öltözködés: minden alkalommal informális. 

 
 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. 

 
 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 

https://www.danubiushotels.com/hu/szallodak-budapest/danubius-hotel-flamenco
https://www.danubiushotels.com/hu/szallodak-budapest/danubius-hotel-flamenco


 

 

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 

 

http://www.futar.bkk.hu/
http://www.viamichelin.com/
http://www.utvonalterv.hu/

