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Sion Hegye Református Konferencia-központ 

http://dmrek.hu/cikk/mutat/konferencia-kozpont/  
 

 

a Duna jobb oldalán (budai oldal), a 11-es sz. főút mentén GPS koordináták: X 19.067 Y 47.765 

 
Postacim: Nagykert 1; HU-2022 Tahitótfalu  
A Konferenciatelepen parkolás, szálláshely három épületben, napi 3 étkezés, kávé/tea d.e. ill d.u., 
folyamatosan meleg víz mindhárom épületben. A szobák zöme kétágyas, de van néhány három- ill. 
négyágyas is. Saját konyha házias ételekkel, előzetes értesítés alapján a diétás igényeket is figyelembe 
veszik. 

Elérhetőség 

Személygépkocsival az útvonal Budapest-Szentendre-Leányfalu-Tahitótfalu. A Tahi-hídfő utáni második 
autóbuszmegállónál (Visegrád irányába, Tahi-Főkert) kell balra fordulni és 30 m a Konferenciatelep 
kapubejárata.  
Útvonaltervezés 
http://telefonkonyv.hu/utvonalterv.jspv?to=&from=2022%20Tahit%C3%B3tfalu,%20Nagykert%201&fromX=19.0672440572&fromY=47.7651698094&activeTa

b=routeSearch 

 

Tömegközlekedés 

HÉV-vel a Batthyányi tértől Bp-ről Szentendréig, onnan autóbusszal Tahi-Főkert megállóig. 

Autóbusz 
Budapestről, az Újpest-Városkapu 3. Metro állomástól indulnak Szentendre-Visegrád-Esztergom irányába. 
Minden egész óra 30 perckor indul a busz, amiről a Tahi-Főkert megállónál kell leszállni, át kell menni az út 
másik oldalára és 30 m után a Konferenciatelep kapuja.  

Vác irányából körülményesebb: Vácról komppal kell átjönni a Szentendrei szigetre, onnan autóbusszal a 
Tahi-hidfőig, majd ott átszállni a Visegrád felé menő buszra és azzal még két megállót utazni. 

A repülőtérről a repülőtéri transzfer igénybe vételével akkor gazdaságos, ha többen utaznak együtt, így 
megoszlik a költség. 
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Házigazda Nt Fónagy Miklós esperes fonagym@digitalvac.hu +36 - 30 638 5000  

Elhelyezés 
 
A „B” épületben, ez a legfiatalabb, 7 háromágyas komfortos szoba van zuhanyozó és WC. 
Elvileg ide kerülnek a NyEMRLSz tanácskozás résztvevői. Igény esetén, korlátozott számban 
egyágyas elhelyezés is biztosító 

Az „A” és a „C” épület is rendelkezésünkre áll. 
A szobákban mosdókagyló, fürdő/ WC a folyosó végén.  
Az „A” épület a legrégebb, 10 kétágyas, 4 háromágyas és 3 négyágyas szoba van.  
A „C” épületben 16 kétágyas szoba van..  
 
Rendelkezésünkre áll a nagy, többrendeltetésű terem istentiszteleti/közösségi alkalmakra.  
Itt gyűlésezünk, tartjuk az előadásokat. Ezen kívül 3 kisebb helység is van 20-25 személy - 
esetleges csoport-foglalkozásokra. 

RÉSZVÉTELI DÍJAK  
Urbánné Emőke pénztárosnál egy összegben forintban kérjük a helyszínen rendezni. Közös teherviselési 
méltányossági alapon kalkuláltuk a költségek fedezését az alábbiak szerint:  

                            Nyugat-Európai résztvevők  
 
2 – 3 ágyas szobában............................................... 
1 ágyas szobában .................................................... 
 

Egynapi résztvétel 
Szállás 2 – 3 agyasban/ellátással.............................. 
Szállás 1 ágyasban/ellátással..................................... 

teljes díja 3 napra 
 
fejenként 24.000 Ft  
fejenként 32.000 Ft  

 
fejenként 10.000 Ft 
fejenként 12.000 Ft 

Szállás nélkül/ellátással.............................................. fejenként 3.000 Ft 
  
  

KEDVEZMÉNYEK csak 2 – 3 ágyas szobában  
Magyarországi, Csehországi, Szlovákiai résztvevők 
Erdélyi, Délvidéki, Horvátországi résztvevők 

Fejenként és naponta 5.000 Ft + 1.000/fő 
Fejenként és naponta 3.000 Ft  + 1.000/fő 

Kárpátaljai résztvevők 0 Ft  

A NyEMRLSz évi tagdíjai   
változatlan szinten 2003-tól €-ban megállapítva.  
A szavazati jog gyakorolása a f. évi befizetett tagdíj függvénye.  
Egyéni tagdíj €40:- (1 szavazat)  
Gyülekezeti tagdíj € 100:- (2 szavazat) és  
Két- ill. több gyülekezetet átfogó országos szolgálatoknak €200 (4 szavazat)  
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