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NyEMRLSz 2017. tanácskozásának helyszíne  
 

PUBLO PANZIÓ  
Étterem és Pizzéria  
Szent Mihály tér 12 

HU-8083 Csákvár 

http://www.publo.hu/hu 
 

 

 Gépkocsisoknak  

javasolt Magyar online útvonaltervező http://www.terkepkalauz.hu/ parkolás az udvarban. 

 
 

 TÖMEGKÖZLEKEDÉS  

A Liszt Ferenc röptérről (Ferihegyi) busszal és metroval a Népliget buszpályaudvarra kell jutni. 

 

Budapestről Csákvárra  

Menetrendszerű jó 1 órás egyenes buszjárat a Népliget Buszpályaudvar 10-es kocsiállásáról.  

Csákváron a Szabadság téren kell leszállni, onnan néhány perc gyalogút a panzió (a ref. templom 10 

perc).  
Menetrendtervező http://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=1253  

Buszindulások 07.35; *11.35; 13.35; *14.00; 15.00; 16.30; 17.35; 18.35 (*csak munkanapokon) 
 

Helyi elérhetőség Csákvárt  
a Publo a református templomtól (Kálvin u) 1,2 km – 5-10 perc gyalogút. 
http://maps.google.com/maps?f=d&source=embed&saddr=Szent+Istv%C3%A1n+utca&daddr=&hl=hu&geocode=FXcn0wIdn7QZAQ&sll=47.

392631,18.461855&sspn=0.010546,0.016801&dirflg=w&mra=prev&ie=UTF8&ll=47.392631,18.461855&spn=0.010546,0.016801&t=m  
 

 

 Szállás/ellátás  
   

A részvételi díj fedezi a szobaárat és napi 3 étkezést az érkezési napon vacsorától a vasárnapi ebédig; 

víz/gyümölcs/kávé/tea/terembér és a közösségi est költségeit. Ebéd- és vacsorajegy pénztárosunknál 

vehető át; vegetariánus, lisztérzékeny és cukorbeteg diétát a jelentkezési roboton kérjük előre 

bejelölni.  

  

 Elhelyezés a Publoban két/háromágyas szobákban, egyetlen egyágyas és egy 4 ágyas szoba van. Az 

első 40 résztvevőt jelentkezési sorrendben osszuk be, további 20 fő elszállásolása pedig külső 

helyszínen hasonló áron. Dohányzás csak az erre kijelölt helyen lehetséges.  

A szobákban ingyenes WiFi használat, TV, mini bár (fogyasztás egyénileg fedezendő), klíma. Szauna, 

pezsgőfürdő, stb.  

 
  

 Tanácsterem: légkondicionált 30 – 40 fő számára, kivetítővel, diktafonnal, laptop használat. Jó az 

akusztikája, hangosításra nincs szükség. Szünetben kávé/tea, gyümölcs és ásványvíz. Minden ezen 

felüli megrendelés (ital, stb) a helyszínen egyénileg fedezendő.  
 

JELENTKEZÉS  

a honlaproboton http://nyemrlsz.newlights.info/ határidő június 5. hétfő délig. A sikeres 

bejelentkezésről a robot automatavisszajelzést küld a megadott villámpostacímre. 
 

http://www.publo.hu/hu
http://www.terkepkalauz.hu/
http://www.volanbusz.hu/hu/menetrendek/vonal-lista/vonal/?menetrend=1253
http://maps.google.com/maps?f=d&source=embed&saddr=Szent+Istv%C3%A1n+utca&daddr=&hl=hu&geocode=FXcn0wIdn7QZAQ&sll=47.392631,18.461855&sspn=0.010546,0.016801&dirflg=w&mra=prev&ie=UTF8&ll=47.392631,18.461855&spn=0.010546,0.016801&t=m
http://maps.google.com/maps?f=d&source=embed&saddr=Szent+Istv%C3%A1n+utca&daddr=&hl=hu&geocode=FXcn0wIdn7QZAQ&sll=47.392631,18.461855&sspn=0.010546,0.016801&dirflg=w&mra=prev&ie=UTF8&ll=47.392631,18.461855&spn=0.010546,0.016801&t=m
http://nyemrlsz.newlights.info/
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ANYAGIAK 

A részvételi dij k.p befizetése a helyszínen €-ban ill. HUF-ban Urbán Ákosné Emőke pénztárosunknál. 

Kártyás fizetésre nincs lehetőség, OTP/ATM bankautomata Szabadság tér 11  

http://otp-bank.fejermegyeben.hu/Cs%C3%A1kv%C3%A1r.  

 

RÉSZVÉTELI DÍJ 2017 Csákvár €-ban vagy ennek megfelelő HUF napi árfolyam szerint 

Hálós valutaváltó http://hu.coinmill.com/EUR_HUF.html  
 

1 Szállás ellátás 3 napra 2 v. 3 ágyas szobában   50% 30% 

                                            Fejenként 3 napra 150 75 50 

2 
                                          Házaspár kedvezmény 3 napra 250 125 80 

3 
Szállás ellátás 4 ágyas szobában fejenként 3 napra 90 45 30 

4 Szállás ellátás 3 napra 1 ágyas szobában fejenként 170 85 55 

5 1-napi részvételi  díj szállással 3 étkezéssel fejenként 50 25 15 

6 1-napi részvételi  díj szállás nélkül ebéd/vacsora fejenként 20 20 10 

7 1-napi részvételi  díj szállás nélkül étkezés nélkül fejenként 10 5 3 

 

KEDVEZMÉNYEK 

A nyugatiak kalkulált díjának 50%-át kérjük magyarországi résztvevőktöl, Magyarországon kivüli – Kárpát-medecencei 

résztvevőktől pedig a díj 30%-át (kárpátaljai résztvevőinknek egyéni szponzorolás).  
 

UTIKÖLTSÉG HOZZÁJÁRULÁS* térítés kivételesen 
*Költségtérítés utiköltségtámogatás NAV szinten a saját gépkocsiján meghívott vendéget szállítónak:  
http://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/Terites_sajat_auto_hasznalata_utan__tudniva_WHT7FK 
üzemanyag fedezése a kiküldetési rendelvényben meghatározott kilométer-távolság szerint  

2 x XX km elszámolandó üzemanyag (X kalkulált tank ára) +15 Ft/km általános normaköltség  
 

TAGDÍJAK  

befizetése Urbán Ákosné Emőke pénztárosnál. A 2003 óta €-ban megállapított és a f. évi befizetett tagdíj 

összege a szavazati jog gyakorlását biztosítja. 

 - Egyéni €40 (1 szavazat)  

 - Gyülekezeti €100 (2 szavazat) 

 - Országos €200 (több gyülekezetet átfogó országos szolgálat 3 szavazat)  

Szolgálatunk tisztségviselői mandátumuk tartamára nem fizetnek tagdíjat, így a tiszteletbeli tagok sem, 

feltétel nélküli anyagi támogatást viszont szívesen fogadunk. 
 

            Frissítve 2017. márc. 25 

http://otp-bank.fejermegyeben.hu/Cs%C3%A1kv%C3%A1r
http://hu.coinmill.com/EUR_HUF.html
http://adozona.hu/szja_ekho_kulonado/Terites_sajat_auto_hasznalata_utan__tudniva_WHT7FK

