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Jelentkezési és Részvételi Tájékoztató (JRT) 

 

 

Hogyan jelentkezhet az 52. Nemzetközi Eucharisztikus 

Kongresszusra? 

 
Az alábbi tájékoztatóval segíteni szeretnénk, hogy jelentkezése zökkenőmentes 
legyen. Kérjük, figyelmesen olvassa el a következő tudnivalókat! 
 
A Kongresszus számos ingyenes vagy fizetős programja regisztrációhoz kötött. 
 
FONTOS! Nem kell újra regisztrálnia annak, aki már önkéntesnek illetve 
elsőáldozónak jelentkezett. 
 

1. Miért van szükség regisztrációra? 
 
Az IEC2020 teológiai szimpóziumára és a Hungexpon megrendezésre kerülő 
kongresszusra díjfizetés ellenében lehet belépni, ehhez regisztrációra van szükség. Aki 
vásárolt ilyen belépőt, az az IEC2020 alábbi rendezvényeire is belépési jogosultságot 
szerez: 
 

● nyitó szentmise elsőáldozással (Puskás Ferenc Stadion) 

● Forráspont ifjúsági est (Papp László Aréna) 

● szombati szentmise a Kossuth téren és az ezt követő körmenet 

● záró szentmise a Hősök terén 

 
Az egyéb fakultatív kulturális és lelki programokra (amelyek között vannak ingyenes 
és díjköteles események) történő jelentkezéssel a szervezők munkáját segíti. 
 
Ha egy egyéni jelentkező vagy egy csoport a Hungexpon megrendezésre kerülő 
eseményeken nem kíván részt venni, de a fenti nyilvános eseményeken szeretné a 
helyét lefoglalni, akkor is regisztrálnia kell. 
 
Az alábbi nyilvános események előzetes regisztrációs nélkül is látogathatók, de 
ülő/állóhelye nem garantált: 
 

● szombati, Kossuth téri szentmise és az azt követő körmenet, 

● a Hősök terén tartott vasárnapi záró szentmise. 
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1. Programtábla 
 

 
Jelmagyarázat: 
piros - regisztrációhoz kötött, díjköteles, kedvezményes utazás vehető igénybe 
piros csíkozott - regisztrációhoz kötött, díjköteles 
sárga - ingyenes, regisztrációra nincs szükség 
zöld - ingyenes, opcionálisan regisztrációhoz kötött, kedvezményes utazás vehető igénybe 
kék - ingyenes, regisztrációhoz kötött, kedvezményes utazás vehető igénybe 
kék/sárga - az Ars Sacra Fesztivál ingyenes, esetenként jelentkezéshez kötött programjai (a NEK-hez 
kapcsolódó rendezvények) 
gesztenyebarna - díjköteles, regisztrációra nincs szükség 

 
Az elsőáldozók előjelentkezése a plébániákon keresztül történik. Az elsőáldozók 
hozzátartozói a regisztrációjuk során kiválaszthatják és megjelölhetik elsőáldozó 
gyermeküket, így a gyermekük közelében ülve vehetnek részt a szentmisén. 
 
A programokról itt tájékozódhat: https://www.iec2020.hu/hu/program 
 
 

2. Hogyan lehet regisztrálni? 
 

● online regisztrációval, 

● honlapunkról letölthető, és számítógéppel vagy kézzel kitölthető pdf 

jelentkezési 

 lapon, amit e-mailben lehet beküldeni, vagy a területileg illetékes plébánián 

leadni (ezt a lehetőséget csak az önálló e-mail címmel nem rendelkezőknek 

tartjuk fent), 

● telefonon nem fogadunk el jelentkezéseket, a jelentkezési lapokon beküldött 

regisztrációk is csak online módon vagy e-mailben módosíthatók. 

https://www.iec2020.hu/hu/program
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A NEK Titkárság által lefoglalt kedvezményes árú szállásokat (szállodákat) az online 

regisztráció részeként érhetik el a jelentkezők. Itt fogadjuk a családi és közösségi 

szállások igénylését is, de azok foglalását a felajánlott szálláshelyek függvényében 

tudjuk csak később felkínálni. 

 
3.  Milyen regisztrációs kategóriákban lehet jelentkezni? 
 
Egyéni és családi/csoportos jelentkezéseket fogadunk. 
 
Egyéni jelentkezés: a jelentkező létrehoz egy felhasználói fiókot, kitölti a kötelező 

adatokat. Ha klerikus (diakónus, pap vagy püspök), akkor kitölti a speciális adatokat 

is, és - a püspökök kivételével - feltölti magyarországi papok esetén a celebretjét, 

külföldről érkező papok pedig a klerikusi igazolást. Később csatlakozhat egy már 

létrehozott csoporthoz is a csoportkód megadásával. Kiválasztja azokat az 

eseményeket, amelyeken részt kíván venni. Díjköteles rendezvények esetében 

megfizeti a részvételi díjat, a lentebb leírtak szerint. Szükség esetén később is 

visszatérhet a felhasználói fiókjába, és módosíthatja az ingyenes vagy regisztrációhoz 

nem kötött programokon való részvételi szándékát. 

 

Családi/Csoportos jelentkezés: a csoportvezető (aki lehet klerikus, világi hívő vagy 

szerzetes) létrehozza a saját fiókját, és a megadja a csoport nevét és tervezett 

létszámát. Ezután létrejön a csoport, amihez egy egyedi azonosító kód tartozik. 

 

Definíció: az a társaság regisztrálható csoportként, amelynek minden tagja ugyanazt a 

díjcsomagot választja, és ugyanaznap érkezik és távozik. 

A regisztrációs díjat minden csoporttag után a csoportvezető fizeti meg (egy vagy több 

részletben), miután feltöltötte a csoport tagjainak kötelező adatait. 

 

Szükség esetén később is visszatérhet a felhasználói fiókjába, és módosíthatja az 

ingyenes vagy regisztrációhoz nem kötött programokon való részvételi szándékát. 

Egyénileg regisztrált személy csatlakozása is lehetséges egy már létrehozott 

csoporthoz a csoportazonosító saját fiókjában történő megadásával. 
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4. Milyen adatokat kérünk a jelentkezőktől? 
 
Az Európai Unió GDPR-rendeletének megfelelően a résztvevőktől az alábbi személyes 

adatokat kérjük el, illetve kezeljük a kongresszus szervezése során: 

 
Minden egyéni résztvevőtől és csoportvezetőtől kért adatok: 

adat: kötelezően 
megadandó 

adatok 

név ✓ 

nem ✓ 

születési dátum ✓ 

e-mail cím ✓ 

mobiltelefonszám  

felekezet ✓ 

lakcím (ország, település, irányítószám, utca, házszám) ✓ 

állampolgárság ✓ 

személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyi 
igazolvány, útlevél vagy jogosítvány, határon túli magyaroknál 
magyar igazolvány is) adatai 

✓ 

egyházmegye ✓ 

adatainak átengedéséhez való hozzájárulás  

értesítést kér-e hasonló jövőbeli programokról  

speciális étkezési igények  

speciális igények  

kongresszuson használni kívánt nyelv ✓ 

érkezés és távozás módja, ideje  

szerzetesrendhez, mozgalomhoz vagy egyéb csoporthoz tartozás  

megjegyzés, észrevétel (információk, amelyekre a szervezőknek 
szüksége lehet.) 
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Klerikusoktól kért további adatok 
Klerikus alatt értjük: diakónus, pap, püspök 

 

magyarországi papoktól a celebret feltöltése / határon túli papoktól 
Klerikus Igazolás feltöltése, amihez letölthető mintát talál a 
regisztrációs rendszerben. 

✓ 

püspököktől csak fotót és kazula- valamint mitraméretek kérünk ✓ 

gyóntatást vállal-e, ha igen, milyen nyelven ✓ 

 
Hozzájárulások 
A GDPR rendeletnek megfelelő adatkezeléshez szükség van az alábbi dokumentumok 
tudomásul vételére, és az abban foglaltak jóváhagyására: 
ASZ = Adatvédelmi Szabályzat; 
JRT = Jelentkezési és Részvételi Tájékoztató 
 
 

5. Hol érhető el a regisztrációs rendszer? 
 
A regisztrációs rendszer itt érhető el: https://registration.iec2020.hu 
 
 

6. A jelentkezési folyamat

 

https://registration.iec2020.hu/
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On-line jelentkezés 
 

● Egyéni jelentkezés 
o Első lépésként létre kell hozni egy saját felhasználói fiókot 
o Klerikus jelentkezőnek fel kell töltenie a klerikusi igazolását 

(magyarországi diakónusok és papok esetén a celebretet) 
o A részvételi díj megfizetéséig később is vissza lehet térni az adatok 

kiegészítése végett 
o Fizetési mód kiválasztása: 

▪ bankkártyás fizetés (OTP Simplepay) 
▪ átutalás (díjbekérőt küldünk, ami tartalmazza a szükséges banki 

adatokat) 
▪ készpénzes fizetés (kizárólag a helyszínen történő, 1 napos 

helyszíni kongresszusi jegyvásárlás esetén lehetséges) 
Fizetési módtól függetlenül a befizetett díj megérkezése után e-mailben 
számlát küldünk minden esetben. 

o QR-kódot1 tartalmazó visszaigazolást küldünk a jelentkezés 
elfogadásáról. 

o Később is lehet csatlakozni pl. egy plébániai vagy lelkiségi mozgalmi 
csoporthoz. 

  

                                                
1
 QR-kód: személyre szabott belépő jegyként használható egyedi igazolás. 
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● Csoportos jelentkezés2 
o Első lépésként létre kell hozni a csoportvezetőnek a saját felhasználói 

fiókját 
o A csoportvezető lehet klerikus és világi személy is. Klerikus 

csoportvezetőnek fel kell töltenie a klerikusi igazolását (magyarországi 
diakonusok és papok esetén a celebretet) 

o A részvételi díj megfizetéséig később is vissza lehet térni az adatok 
kiegészítése végett 

o Fizetési mód kiválasztása: 
▪ bankkártyás fizetés (OTP Simplepay) 
▪ átutalás (díjbekérőt küldünk, amely tartalmazza a szükséges 

banki adatokat) 
▪ készpénzes fizetés (kizárólag a helyszínen történő, 1 napos 

helyszíni kongresszusi jegyvásárlás esetén lehetséges) 
Fizetési módtól függetlenül a befizetett díj megérkezése után e-mailben 
számlát küldünk minden esetben. 

o A csoportvezetőnek és saját e-mail postafiókkal rendelkező 
csoporttagnak személyre szóló QR-kódot tartalmazó visszaigazolást 
küldünk a jelentkezés elfogadásáról. 

o A csoportkód megosztásával egy plébániai vagy lelkiségi mozgalmi 
csoporthoz később egyéni regisztráltak is csatlakozhatnak. 

 
 

Papír alapú jelentkezés 

Azok számára, akiknek nehezen elérhető az on-line internetes regisztráció, 

lehetőséget biztosítunk a honlapról letölthető, számítógéppel vagy kézzel kitölthető 

pdf jelentkezési lapok használatára, amelyeket e-mailben kell beküldeni a 

registration@iec2020.hu e-mail címre vagy magyarországi jelentkezők esetén a 

plébániai felelősnek. 

 

● A kongresszus előtt összefoglaló tájékoztatót fogunk küldeni a fontos 
tudnivalókról. 

 
 

7. Fizetendő díjak és határidők: 
 
A részvételi díjként a magyar állampolgárok és a magyar igazolvánnyal rendelkező 
határon túliak a forintban meghatározott árakat fizetik. 
 
Az alábbi táblázat összefoglalja az egyes jelentkezési időszakok díjait és a díjcsomagok 
tartalmát. 
 
Teológiai szimpózium 
 
 

 
 

                                                
2
 A csoport definíciója: minden csoporttag ugyanakkor érkezik, távozik, azonos díjcsomagot kér. 

 

mailto:registration@iec2020.hu
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Kongresszus 
 

 
 
A kongresszus helyszínén történő regisztrációval csak napijegyet lehet vásárolni (a 

helyszínen nem árulunk 3 és 5 napos jegyeket). A helyszínen váltott napijegyhez 

étkezést és BKK bérletet nem adunk. A 3 és 5 napos jegyek rendre 3, illetve 5 egymást 

követő napra érvényesek. A 3 és 5 napos belépőkkel a nyitó- és záró szentmiséken és a 

körmeneten is részt lehet venni. 

A fenti táblázatban szereplő, kongresszusra vonatkozó részvételi díjak a szállást nem 

foglalják magukban. A teológiai szimpózium részvételi díjai a szállást és a teljes 

ellátást is magukban foglalják. 

 

Számla 

 

A NEK Titkárság minden megfizetett regisztrációs díjról elektronikus számlát állít ki, 

amit e-mailben (pdf formátumban) küldünk meg. A számlázáshoz a regisztrációs 

folyamat során kérjük adja meg a számlázáshoz szükséges adatokat. 

 

8. Mit tartalmaznak az egyes díjcsomagok? 
 
Teológiai szimpózium (Esztergom, 2020. szeptember 10-12.) 

● Belépés a szimpóziumra (karszalag, QR-kód) 
● Teljes ellátás (szállás és étkezés) 
● Programfüzet 
● Liturgikus füzet 
● Hátizsák 

 
Kongresszus (Budapest, 2020. szeptember 13-20.) 

● Belépés a Hungexpo-ra (karszalag, QR-kód) 
● Ebéd a Hungexpo-n (hétfő-péntek) – a választott díjcsomagtól függően (3 vagy 

5 napos csomag részeként, 1 napos csomagnál csak előzetes on-line 
regisztráció esetén) 

● Belépés a nagy, nyilvános eseményekre (garantált ülő- vagy állóhely) 
● Budapesti közösségi közlekedési (BKK) jegy a választott díjcsomagtól függően 

(3 vagy 5 napos csomag részeként. 65 év felettieknek ingyenes a budapesti 
közlekedés) 

● Programfüzet 
● Liturgikus füzet 
● Térkép 
● Hátizsák 
● A szállás költségét a részvételi díj nem tartalmazza (kivéve a meghívott 

vendégeket). Indokolt esetben közösségi szálláshelyet biztosítunk. 
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9. Szállás 
 

A kongresszusi résztvevők a szállásukról maguk gondoskodnak. A magyarországi 

résztvevőknek ajánljuk, hogy testvérplébániai vagy ismeretségi alapon szervezzék 

meg szállásukat. 

 

A regisztrációs rendszerben elérhetőek azok a szállások (több kategória), amelyeket 

előzetesen lefoglaltunk. A regisztrált résztvevők kongresszusi belépőjegyük 

megvásárlása során kedvezményes áron foglalhatnak szállást a regisztrációs 

rendszerből elérhető szállodai linkeken keresztül. A szállás díját közvetlenül a 

szállodának kell megfizetni. 

 

A Budapesten és környékén felajánlott ingyenes családi és közösségi szálláshelyekre 

igényt tartók az online regisztráció során jelezhetik igényüket, de csak a felajánlott 

keret erejéig és a felajánlás időbeni rendelkezésre állása esetén tudunk ilyen szállást 

biztosítani. 

 

10. Utazás 
 
A magyarországi résztvevőknek a kongresszus idején (szeptember 13-20. között) 

indítunk az ország különböző pontjairól Budapestre és vissza kedvezményesen 

igénybe vehető, de regisztrációhoz kötött különvonatokat és különbuszokat. Aki 

ezekkel szeretne utazni, igényét a regisztrációs rendszerben jelezheti. A pontos 

körülményekről később adunk tájékoztatást. 

 

11. Az IEC2020 regisztrációval kapcsolatos általános 
szerződési feltételek 

 

● A regisztráció leadásával Ön az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszust 

(továbbiakban IEC2020) szervező NEK Titkársággal kerül szerződéses 

jogviszonyba. A Kongresszuson való részvétel díját a regisztráció időpontjában 

kell átutalni, ellenkező esetben a regisztráció érvénytelen. A kommunikáció 

érdekében kérjük, adja meg e-mail címét, ahová a regisztrációról szóló igazolást 

küldhetjük. 

● Az esetleges lemondást írásban kell elküldeni a registration@iec2020.hu e-mail 

címre. Telefonon nem fogadunk el lemondást. 

● Amennyiben a lemondás pénzvisszatérítéssel jár, az utalandó összegből 5000 Ft 

kezelési költséget vonunk le. 2020. május 31. utáni lemondás esetén a részvételi 

díjat nem áll módunkban visszatéríteni. 

● Amennyiben a díjfizetés, illetve visszatérítés nem forintátutalással történik, az 

átváltás során a visszautalási tranzakció időpontjában érvényes banki deviza 

eladási árfolyamot vesszük alapul. Az IEC2020 nem vállal felelősséget az 

árfolyamváltozásból, illetve az Ön bankja vagy bankkártya-szolgáltatója által 

felszámolt díjakból származó veszteségekért. A banki költségek a résztvevőt 

terhelik. 

● A különböző kedvezményes fizetési időszakok lejáratát követő két héten belül a 

regisztráció díjának teljes összegét ki kell fizetni a regisztrációkor vagy legkésőbb 

az adott kedvezményes időszak záró dátumát (2020. március 13. vagy július 31.) 
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követő 2 héten belül. Amennyiben az adott kedvezményes regisztráció teljes díja a 

fent nevezett határidőn belül nem érkezik meg számlánkra, a következő, 

magasabb összegű regisztrációs díj lép életbe. 

● 16 év alatti résztvevőket csak felnőtt kíséretében áll módunkban a Kongresszus 

programjaira beengedni. Részvételükhöz írásos szülői nyilatkozatra van szükség. 

● Ha vízumköteles országból érkező résztvevő rajtunk kívül álló ok miatt nem kapja 

meg a beutazáshoz szükséges vízumot, akkor a bejelentést követő 30 napon belül 

visszautaljuk a teljes befizetett részvételi díjat. 

 

12. IEC2020 - Általános Szerződési Feltételek 
 

● A Kongresszus helyszínére csak a Kongresszus azonosítóját (karszalagját) 

viselő résztvevőket áll módunkban beengedni. 

● Az IEC2020 fenntartja magának a jogot, hogy a Kongresszus programját 

módosítsa, beleértve az esemény teljes lemondását is, amennyiben ezt előre 

nem látható körülmények elkerülhetetlenné teszik. 

● Az IEC2020 javasolja a résztvevőknek, hogy kössenek saját utas- és 

betegbiztosítást. A biztosítás meg nem kötéséből származó költségekért az 

IEC2020 nem vállal felelősséget. 

● Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Szabályzatának (GDPR) megfelelő 

Adatvédelmi Szabályzatunk megtalálható a Kongresszus honlapján is 

(www.iec2020.hu). 

 

13. A szállásfoglalás általános szerződési feltételei 

 
Amennyiben Önnek szállásra van szüksége, kérjük, hogy a szállásfoglalást 

közvetlenül a szállodákkal intézze vagy a regisztráció során elérheti az általunk 

lefoglalt kedvezményes díjú szállásokat. A rendelkezésre álló szálláslehetőségek és 

az igénybevétel feltételei megtalálhatók a Kongresszus regisztrációs rendszerben. 
 

14. Vis maior 

 
Az IEC2020 és a résztvevő is mentesül a jelen szerződésben vállalt minden felelősség 

és kötelezettség alól, ami a hatáskörén kívül álló okokból következett be. Ilyen ok 

lehet többek között a háború, sztrájk, lázadás, bűntény vagy a jogszabályok által 

természeti katasztrófaként meghatározott más esemény (például árvíz, földrengés 

vagy vulkánkitörés), ami megakadályozza a Feleket a jelen szerződésben vállalt 

kötelezettségük teljesítésében. 

 

Az IEC2020, mint a rendezvény házigazdája és rendezője valamint a résztvevő közötti 

esetleges konfliktus során mindkét fél törekszik rá, hogy a rendezvény ideje alatt 

fellépő helyzetekben vagy nehézségek során a magyar jogi szabályozás szerint, a 

lehető legjobb megoldást megtalálja és alkalmazza. 

 

15. Központi információ 
 
E-mail: registration[kukac]iec2020.hu 
Honlap: www.iec2020.hu 

http://tar.eucharisztikuskongresszus.com/Adatvedelem/HUN_ASZ_es_Tajekoztato_IEC2020_190913.pdf
https://www.iec2020.hu/hu
https://www.iec2020.hu/hu

