
Kedves Missziós küldöttek! 

Szeretettel ajánlom figyelmetekbe az Önkéntes Program Iroda tájékoztató levelét, 

amiben az önkéntes regisztráció menetéről és a program működéséről olvashattok 

bővebb tájékoztatást. Segítségeteket szeretnénk kérni abban, hogy ha ismertek 

plébániátok/közösségetek tagjai közül olyanokat, akik már az előregisztráció során 

jelentkeztek önkéntesnek, ők erősítsék meg jelentkezésüket az új felületen is. További 

önkéntesek jelentkezését is ugyanezen a felületen várjuk május 28-ig 

(https://onkentes.iec2020.hu/ ). 

Amennyiben bármi további kérdésetek akadna az önkéntességgel kapcsolatban, 

keressétek Dr. Perényi Szilviát, az Önkéntes Program Iroda vezetőjét az alábbi e-mail 

címen: onkentes@iec2020.hu 

  

Előre is köszönöm minden segítségeteket! 

Szeretettel: 

Fábry Kornél 

Kedves Missziós küldöttek! 

Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus sikeres rendezéséhez több ezer 
önkéntes közreműködésére lesz szükség. Az önkéntes előregisztráció során eddig 
közel 2000 fő jelentkezett a NEK2020 Önkéntes Programjába. 

A kongresszus szervezése, így önkéntes programunk is új szakaszba ért, ezért újra 
indítjuk az önkéntesek toborzását, és ezúttal már az új önkéntes regisztrációs 
felületen várjuk őket. 

A kongresszuson hatalmas segítséget nyújtanak az önkéntesek, ezért kérjük 
önöket, hogy bíztassák közösségük/plébániájuk tagjait, csatlakozzanak a NEK 
önkéntes csapatának közösségéhez, emellett bátorítsák a már előregisztrált 
önkénteseket, hogy töltsék fel adataikat az új regisztrációs felületen május 28-ig. 

1.     Azoknak az önkénteseknek, akik az előregisztráció során már kitöltötték 
jelentkezésüket, az ott megadott adataik alapján elkészítettük önkéntes fiókjukat 
az ÖMR rendszerben. Nekik már csak egy rövidített folyamaton kell végig menniük. 
Az előregisztrációban szereplő önkénteseket már kértük, hogy erősítsék meg 
jelentkezésüket a következők lépések szerint: 

·      A https://onkentes.iec2020.hu/ linkre kattintva, az előregisztráció 
során megadott e-mail címük beírásával kérjenek új jelszót 

·      A fiókjukban egészítsék ki az önkéntes profiljukat a hiányzó 
adatokkal, és töltsenek fel profilképet (igazolványkép típusú arcképet) 
is 
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Adataik megadása fontos lesz a közreműködés során, többek között az 
igazolások kiállításához vagy a formaruha kiosztásához. 

  
2. Az új önkéntes regisztrációkat a https://onkentes.iec2020.hu/ oldalon várjuk 
május 28-ig, az „Önkéntes fiók létrehozása” gombra kattintva tudnak jelentkezni. 
Kérjük, a regisztrációt követően az önkéntes profiljukban töltsenek ki minden 
szükséges adatot, majd töltsenek fel profilképet is. Csak a hiánytalanul kitöltött profil 
után tudnak továbblépni. 

A közreműködéshez nem szükséges korábbi önkéntes tapasztalat; egyéni, de akár 
csoportos jelentkezéseket is várunk. Utóbbi esetében az önkéntesek maximum 3 
fős csoportokban jelentkezhetnek a feladatokra, így akár a családtagjaikkal vagy a 
barátaikkal együtt teljesíthetnek szolgálatot a kongresszuson. Az önkéntesektől 
minimum 4 nap (műszak) vállalását kérjük a kongresszuson (egy műszak naponta 
8 óra elfoglaltságot jelent). Várjuk olyan elkötelezett önkéntesek jelentkezését is, 
akik a rendezvény teljes ideje alatt is tudnak segíteni – ezért a szolgálatért kiemelten 
hálásak vagyunk és természetesen pihenőnapot is biztosítunk számukra. 
  
Az első önkéntes képzést 2021. május 29. (szombat) 15:00-18:00 órakor 
tartjuk, amelyre várhatóan Zoom-on keresztül lehet majd csatlakozni. 

A teljes rendezvényt a mindenkori járványügyi intézkedésekkel összhangban 
bonyolítjuk le. 

Az önkéntesség ideje alatt napi egy étkezést biztosítunk, akkreditációs kártyát 
és formaruhát is kapnak a jelentkezők, amelyeket a rendezvény után 
megtarthatnak, illetve ajándékcsomaggal és számos meglepetéssel készülünk még 
számukra. 

 

A jelentkezés alsó korhatára: 16 év. 

Az önkéntes program 6 fázisa: 

1.  fázis: Önkéntes regisztráció és profil kialakítása az ÖMR rendszerben – 
MEGNYITVA 

2.  fázis: A rendezvényegységek területeire és feladataira való jelentkezés – 
HAMAROSAN 

3.  fázis: Részvétel tájékoztatókon, képzéseken – május 29-től, online 

4.  fázis: Önkéntesek beosztása területekre, feladatokra – kialakítás alatt 

5.      fázis: Adminisztratív követelmények teljesítése, önkéntes csomag felvétele 
–augusztusban 

6.  fázis: Közreműködés a rendezvényen – szeptemberben  

Tehát, aki szeretne az önkéntes 
közösségünk tagja lenni, REGISZTRÁLÁS után csak ki kell TÖLTENIE profilját 
az ÖMR rendszerben: https://onkentes.iec2020.hu/ 
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Fontos dátumaink: 

-         Kongresszusi napok: 2021. szeptember 5-12. 

-         Előkészítő napok: 2021. augusztus 1. - szeptember 4. 

-         Irodai angyalok program előkészületi időszakban: 2021. augusztus 
30-ig 

-         Utómunkálatok: 2021. szeptember 13-tól 

Szívből reméljük, hogy önkéntes közösségünkkel átélhetjük az Eucharisztia csodáját, 
és együtt részesei lehetünk Ferenc pápa budapesti látogatásának. Csodás 
esemény elé nézünk, mely megvalósításában nagy szükségünk lesz önkénteseinkre! 
Hozzunk létre egy nagyszerű közösséget, ahol mindenki otthon érzi magát, remek 
társaságban, egy csodálatos esemény keretein belül! Ehhez kérjük segítségüket, 
hogy mindenkihez eljuthasson a kongresszus, illetve az önkéntesség híre, hiszen 
célunk, hogy minél többen vegyünk részt ezen a rendkívüli rendezvényen. 

  

Hálás köszönettel: 

NEK2020 Önkéntes Program Iroda csapata 

 
Ha nem muszáj, kérjük, ne nyomtassa ki ezt a levelet. Köszönettel: a fák 
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