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Nemzetközi Konferencia – BUDAPEST 2018 

KÉTNYELVŰ ANGOL -MAGYAR 

2018. június 24-27. 

 

A megbékélés útja a törékeny világban: zsidó és keresztény 
együttműködés a felelős polgárság érdekében 

 
együttműködő partnerek: 

Magyar Keresztény-Zsidó Társaság 

Magyar Keresztények és Zsidók Tanácsa 

 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ 

A Nemzetközi Zsidó-Keresztény Tanács (ICCJ) 2018-as konferenciája Budapesten lesz 2018. június 
24-27 között. Az esemény témája: A megbékélés útja a törékeny világban: zsidó és keresztény 
közreműködés a felelős állampolgárság érdekében. 

Az ICCJ büszke arra, hogy magyar tagjaival, a Magyar Keresztény-Zsidó Társasággal és  a Magyar 
Keresztények és Zsidók Tanácsával együtt szervezi a konferenciát, amely a világ minden tájáról 
várja szeretettel az érdeklődőket a magyar fővárosba, Budapestre. Az eseményt sok nagyszerű 
helyi és regionális intézmény, vallási csoport és szervezet támogatja. A konferencia utolsó napját 
(június 27.) Kecskeméten tartják az idén 650 éves kecskeméti önkormányzat jóvoltából. 
 
 

A PROGRAM 

A teljes résztvevők számára a ckeck-in/bejelentkezés a Danubius Flamenco Hotelben kezdődik 
2018. június 24-én 12:30-kor (1113 Budapest Tas vezér utca 3-7).  
A konferenciához szükséges anyagokat ott lehet átvenni.  
15:00 órakor a résztvevőket busz viszi el a hotelből a megnyitó eseményre, majd onnan vissza a 
hotelbe. Ezen szolgáltatás minden résztvevő számára rendelkezésre áll.  

Június 26-án kedd délután kirándulást teszünk Budapest híres helyszíneire, az est pedig szabad. 
További részletek hamarosan. 

Június 27-én szerdán reggel 8:00 órakor indulnak a buszok a hoteltől Kecskemétre, ahol a 
konferencia utolsó napja lesz. Minden regisztrált résztvevő jogosult a buszutazásra Kecskemétre, 
valamint a késő esti záróvacsora utáni visszaútra, Budapestre. 

A június 25 hétfői, június 26 keddi és június 27 szerdai plenáris ülésekkel együtt 15 workshop lesz, 
amelyek a konferencia témájával és a zsidó-keresztény kapcsolatokkal, vallásközi párbeszédekkel 
foglalkoznak. 
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Minden plenáris ülésen biztosítjuk a magyar és angol tolmácsolást. A workshopokat vagy angol, vagy 
magyar nyelven tartják, néhány esetben tolmácsolással. 

Fontos: 
A regisztráció határideje után (2018. június 10) email-ben megkérjük a résztvevőket, hogy 
iratkozzanak fel a workshop-okra.  
Mivel a workshop-ok különböző méretű termekben lesznek, a résztvevők csak azon workshop-okon 
vehetnek részt, amelyre előzetesen jelentkeztek. A résztvevők színes workshop-kártyákat találnak 
majd a konferencia-csomagban.  
Akik nem jelentkeznek workshop-ra, azoknak az Auditóriumban megrendezésre kerülő, angol-
magyar tolmácsolással ellátott workshop-on kell részt venniük (A1 = hétfői, B1 = keddi és C1 = szerdai 
workshop).  

A programról a folyamatosan frissülő honlapon tájékozódhatnak a www.iccj.org oldal „Conferences” 
menüpontjában. Minden résztvevő a workshop-okra meghívó email-lel együtt kapja majd meg a 
végleges programot PDF-formátumban.  
 
 

REGISZTRÁCIÓ 

Kérjük, hogy a 2018-as ICCJ konferenciára a honlap „Conferences” menüpontjában regisztráljon: 
www.iccj.org Töltse ki a regisztrációs dokumentumot és jelezze, milyen módon kívánja fizetni a díjat.  

Az online regisztráció határideje: 2018. június 10.  
 
 

FIZETÉSI OPCIÓK 

A konferencia díja az alábbi módokon fizethető be:  

 Euro-zónában élő jelentkezőknek: 
Online regisztráció során bankkártyával vagy banki átutalással (VisaCard vagy 
MasterCard): 
Bank neve: Sparkasse Starkenburg Heppenheim, Federal Republic of Germany 
IBAN: DE 20509514690000121350 
SWIFT/BIC: HELADEF 1 HEP 

 Nem Euro-zónában élő jelentkezőknek csak bankkártyás fizetéssel (VisaCard or MasterCard) 

Ha bankkártyával fizet, az átutalás biztonságos kapcsolaton keresztül történik a regisztrációt 
követően.  

További információért tekintse meg az online jelentkezési lapot és kövesse az abban leírt 
instrukciókat.  

Fontos: 
Az Eurózónán kívüli országból érkezett vendégek csak bankkártyával fizethetnek.  
 
 

A KONFERENCIA DÍJA  

Teljes résztvevők 
A teljes résztvevőknek idén 250 Euró a konferencia díja. A regisztráció csak akkor érvényes és akkor 
küldünk róla elismervényt, ha a konferencia díja beérkezett és feldolgozásra került.  

A teljes résztvevőknek a konferencia díja az alábbiakat tartalmazza:  
 Plenáris ülések és workshop-ok  
 Ebéd hétfőn, kedden és szerdán / vacsora vasárnap, hétfőn és szerdán, kávészünetek 
 Kirándulások Budapesten és Kecskeméten  

http://www.iccj.org/
http://www.iccj.org/
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 Nyitóünnepség és fogadás vasárnap délután 
 Záróünnepség szerda este 

Fontos: 
A vasárnap esti nyitóünnepség (+ vacsora) és a kedd délutáni kirándulások csak a teljes 
résztvevőknek elérhetők.  

Napi vendégek 
A napi vendégeknek online is kell regisztrálniuk legfeljebb két nap időtartamra. 
Fontos: 
Akik mind a három napon szeretnének részt venni a konferencián, azok „Teljes résztvevőknek” 
számítanak. A konferencia ideje alatt a regisztrációs asztal hétfőn és kedden 8:00 – 8:30 óra között 
lesz nyitva, szerdán pedig 7:30 – 8:00 óra között a Danubius Flamenco Hotelben. A napi vendégek itt 
kapják meg a konferencia anyagát.  

A napi vendégek számára az alábbi ajánlatunk van:  

1. Napi vendég hétfőn; konferencia díja 80 Euró, amely tartalmazza:  
 három plenáris ülés és workshopok „A”  
 ebéd, vacsora és kávészünetek 

2. Napi vendég kedden; a konferencia díja 40 Euró, amely tartalmazza:  
 egy plenáris ülés és workshopok „B” 
 menü ebéd és kávészünet.  

Fontos: az ár nem tartalmazza a kedd délutáni kirándulásokat 

3. Napi vendég szerdán; a konferencia díja 80 Euró, amely tartalmazza:  
 buszutazás Budapestről Kecskemétre és vissza 
 két plenáris ülés és workshopok „C” 
 ebéd, vacsora és kávészünetek 
 az esti záróünnepség. 

Diákok 
Diákoknak 50% kedvezményt biztosítunk a konferencia díjából, akár teljes résztvevőként, akár napi 
vendégként regisztrálnak.  
A diákoknak is online kell regisztrálniuk és nekik is fel kell iratkozniuk a workshop-okra.  
 
 

LEMONDÁSI DÍJ 

Lemondás esetén pénzvisszatérítés illeti meg a jelentkezőt. 
Március 31-ig: teljes visszatérítés  
Április 1-20 között: 80 % 
Április 21 és május 14 között: 70 % 
Május 15 és június 1 között: 50 % 
Június 1 után nincs visszatérítés.  
 
 

ÉTKEZÉS 

A Danubius Flamenco Hotel nem vegetáriánus és vegetáriánus ételeket kínál ebédre és vacsorára, az 
ICCJ pedig külső beszállítóval oldja meg a kóser étkezést. Kérjük, kóser étkezésre vonatkozó igényét 
az online regisztráció során jelezze felénk. 
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HOTELFOGLALÁS 

Az ICCJ a konferencia résztvevőinek kedvezményes áron szobákat foglalt a Danubius Hotel Flamenco-
ban (1113 Budapest, Tas vezér utca 3-7). 
Honlap: http://www.danubiushotels.com/flamenco 
A hotelregisztrációt mindenkinek egyénileg kell intéznie a Danubius Hotel Flamencoval.  

Fontos: 
Az online regisztrációt követően minden információt tartalmazó, automatikus visszaigazoló választ 
kap az ICCJ-től, benne linkkel a hotelfoglaláshoz. Kérjük, csak azt a linket használja a hotelszoba 
foglaláshoz annak érdekében, hogy alacsonyabb áron foglalhasson szobákat.  

Az ICCJ 100 szobát foglalt le a konferencia résztvevők számára, amelyeket foglalási sorrendben adnak 
ki. Számlaigényét kijelentkezéskor intézze.  
A szobákat 2018. június 24-28 közötti időtartamra foglaltuk le. A kedvezményes ár ezen időszak előtt 
vagy után 3-3 nappal még érvényes. 
A hotel június 4-ig vagy addig adja ki a szobákat, ameddig a 100 szoba rendelkezésre áll. 

Árak: 

Economy kétágyas szoba 1 főre    65 Euró / szoba / éjszaka 
Economy kétágyas szoba 2 főre    75 Euró / szoba / éjszaka 

Sztenderd kétágyas szoba 1 főre   75 Euró / szoba / éjszaka 
Sztenderd kétágyas szoba 2 főre   85 Euró / szoba / éjszaka 

Executive szoba 1 főre     95 Euró / szoba / éjszaka 
Executive szoba 2 főre     105 Euró / szoba / éjszaka 

A szobaárak tartalmazzák a reggelit és a helyi idegenforgalmi adót, a hotel területén elérhető 
ingyenes wifi-t és belépőt a fitnessközpontba (szauna, uszoda, edzőterem).  
Bejelentkezés 14:00 órától, kijelentkezés 10:00 óráig. 

Javasoljuk, időben foglaljon magának szobát, mert a szobákat foglalási sorrendben adják ki.  
 
 

UTAZÁS BUDAPESTRE 

A legtöbb külföldi vendég a budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre érkezik. A repülőtérnek 
saját minibusz szolgáltatása van „miniBud” néven, amely Önt közvetlenül a kiválasztott címre viszi. 
Ára: 1900 Ft-tól (kb 7 Euró), a címtől függően. A minibusz előre is meg lehet rendelni a 
https://www.minibud.hu/en címen, illetve érkezés után is lehet rá jegyet venni a repülőtér érkezési 
termináljában lévő miniBud ablaknál.  
A minibuszok 20 percenként indulnak, az utazási idő a távolságtól és a forgalomtól függ. 

A Főtaxi a repülőtér hivatalos taxiszolgáltatója. A Főtaxi ügyfélszolgálatai a 2A és 2B terminálok 
kijáratainál találhatók. Minden autójukban lehetséges a bankkártyás fizetés. Néhány éve bevezették 
a fix árakat, ezért a forgalomtól függően várhatóan 6500 Ft-ba kerül (kb 22 Euró) a fuvar a 
városközpontba. 
 
 

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ 

További információért kérjük, vegye fel a kapcsolatot az ICCJ központtal:  
Petra Gruenewald-Stangl 
Email: gruenewald-stangl@iccj.org  
 

 

Találkozunk Budapesten! 

http://www.danubiushotels.com/flamenco
https://www.minibud.hu/en
mailto:gruenewald-stangl@iccj.org

