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Bevezető 

Az alábbi tájékoztatóval segíteni szeretnénk, hogy jelentkezése zökkenőmentes 
legyen. Kérjük, figyelmesen olvassa el a következő tudnivalókat! 

FONTOS! Ez a tájékoztató a kongresszus rendezvényeire való jelentkezés folyamatát 
mutatja be. A korábban indított előjelentkezési oldalainkon (önkéntesek, elsőáldozók) 
továbbra is várjuk a jelentkezőket. Az elsőáldozók és családjaik jelentkezéséhez az 1. 
sz. mellékletben talál részletes útmutatót.  

 

1. Miért van szükség regisztrációra? 
 

Ha egy egyéni jelentkező vagy egy csoport a Hungexpon megrendezésre kerülő 
eseményeken nem kíván részt venni, de a nyilvános eseményeken szeretné a helyét 
lefoglalni, akkor is regisztrálnia kell. 
 

Az IEC2020 alábbi rendezvényein való részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött: 

● nyitó szentmise elsőáldozással a Hősök terén 

● Forráspont ifjúsági est (Papp László Aréna) – csak 14-30 év közöttiek számára 

(papok, szerzetesek, felnőtt kísérők: 1 kísérő/10 gyermek is jelentkezhetnek)! 

● szombati szentmise a Kossuth téren és az ezt követő körmenet 

● záró szentmise a Hősök terén 

Az IEC2020 teológiai szimpóziumára és a Hungexpon megrendezésre kerülő 
kongresszusra díjfizetés ellenében lehet belépni, ehhez regisztrációra van szükség. 
 
Az egyéb fakultatív kulturális és lelki programokra (amelyek között vannak ingyenes 
és díjköteles események) történő regisztráció a szervezők munkáját segíti. 
 
Az alábbi nyilvános események előzetes regisztráció nélkül is látogathatók, de ekkor 

ülő-/állóhelyet nem tudunk garantálni: 

● nyitó szentmise elsőáldozással a Hősök terén, 

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

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

Az alábbi táblázat a kongresszus eseményeinek regisztrációs szempontból való áttekintését 
tartalmazza. A részletes programot megtalálja a honlapunkon: 
https://www.iec2020.hu/hu/program 

 

3. Hogyan lehet regisztrálni? 
 

● online regisztrációval, 
● papíralapú jelentkezéssel 
 

Telefonon adatvédelmi okokból nem fogadunk el jelentkezéseket, a jelentkezési 
lapokon beküldött regisztrációk is csak online módon vagy e-mailben módosíthatók. 
 

4. Milyen regisztrációs kategóriákban lehet jelentkezni? 
 
Egyéni és családi/csoportos jelentkezéseket fogadunk. 

https://www.iec2020.hu/hu/program
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5. 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: Ingyenes 
rendezvények 

Hungexpo / 
Teológiai 

Szimpózium 

név   

nem   

születési idő    

születési hely   

e-mail cím (csoportvezető és egyéni reg.)   

mobiltelefonszám (csoportvezető és egyéni reg.)   

lakcím    

állampolgárság   

személyazonosság igazolására alkalmas érvényes 
okmány száma (külföldi állampolgárok esetén, 
útlevél másolatot csak a vízumköteles országokból 
érkezőktől kérünk) 

  

anyja neve (csak magyar állampolgár 
jelentkezőktől) 

  

speciális étkezési igények   

speciális igények, akadálymentesítésre vonatkozó 
kérések (nem kötelező) 

  

szerzetesrendhez, mozgalomhoz vagy egyéb 
csoporthoz tartozás (nem kötelező) 
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Klerikusoktól kért további adatok 

Klerikus alatt értjük: diakónus, pap, püspök 

A szerzeteseknek lehetőségük van szerzetesrendjük / társaságuk / apostoli társaságuk 
megjelölésére. 

 Minden 
rendezvény 

magyar papoktól a celebret / diakónusoktól diakónusi igazolás 
feltöltése, a nem magyar anyanyelvű papoktól és diakónusoktól 
Klerikusi 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 

 

6. Hol érhető el a regisztrációs rendszer? 
 

A regisztrációs rendszer itt érhető el: https://registration-iec2020.hu 

  

https://registration-iec2020.hu/lang/hu
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7. A jelentkezési folyamat 

 

Az on-line jelentkezés folyamata 

 
● Egyéni jelentkezés 

o Első lépésként létre kell hozni és aktiválni kell egy saját felhasználói 
fiókot; 

o Klerikus jelentkezőnek fel kell töltenie a klerikusi igazolását (magyar 
papok és diakónusok esetén a celebretet, illetve a diakónusi igazolást), 
ami azonban nem feltétele a jegyvásárlásnak, később is megtehető. 

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

o A kötelező adatok kitöltését követően megkezdődhet a jegyvásárlás. Az 
ingyenes rendezvényekre is névre szóló jegyet kell vennie minden 
résztvevőnek, amiért azonban természetesen nem kell fizetnie. 

o Fizetési mód kiválasztása: 
▪ bankkártyás fizetés (OTP Simplepay rendszerén keresztül) 
▪ átutalás (díjbekérőt küldünk, ami tartalmazza a szükséges banki 

adatokat) 
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▪ készpénzfizetési megbízáson (csekk) postahivatalokban befizetve 
(csekk igényelhető a NEK Titkárságon) 

▪ készpénzes fizetés (kizárólag a helyszínen történő, 1 napos 
helyszíni kongresszusi jegyvásárlás esetén lehetséges) 

Fizetési módtól függetlenül a befizetett díj megérkezése után számlát 
állítunk ki minden esetben, ami a regisztrációs fiókból érhető el. 

o A jelentkezés elfogadásáról és adatairól visszaigazolást küldünk, a 
belépésre jogosító QR-kódot1 várhatóan 2021. augusztus 20. után 
tesszük elérhetővé a regisztráltaknak a regisztrációs fiókjukban. Erről 
tájékoztatást küldünk számukra. 

o Később, akár a jegyvásárlást követően is lehet csatlakozni pl. egy 
plébániai vagy lelkiségi mozgalmi csoporthoz. 

 

Csoportos jelentkezés 

o Első lépésként a csoportvezetőnek létre kell hoznia és aktiválnia kell a 
saját felhasználói fiókját. Ezzel egyben a csoportot magát is létrehozza. 
A csoport adatainak megadásakor lehetősége van beírni a csoport 
várható létszámát, illetve itt kell bejelölnie azt is, ha csoportjában 
elsőáldozó is van; Ha csoportjának szeretné egyben megvásárolni 
rendezvényeinkre a jegyeket, de még nem ismeri minden csoporttag 
adatait, csoportját kiegészítheti ún. nem nevesített tagokkal. A nevesítés 
végső határideje 2021. július 15. Július 15. után a  
nem nevesített tagokat (és a hozzájuk tartozó jegyeket) töröljük. Az 
addig kifizetett jegyek árát nem térítjük vissza. 
Nem nevesített csoporttagok generálását a 
registration@iec2020.hu e-mail címen kérheti. 

o A csoportvezető lehet klerikus és világi személy is, a klerikus 
csoportvezetőnek fel kell töltenie a klerikusi igazolását (magyarországi 
diakónusok és papok esetén a diakónusi igazolást/celebretet), ami 
azonban nem feltétele a jegyvásárlásnak, később is megtehető. 

o A csoporthoz ezután háromféleképpen lehet a csoporttagokat 
hozzárendelni: 

a. A csoportvezető megadja a tervezett csoporttagoknak a 
csoportkódot (IEC-xxxx), amit a tagok saját egyéni regisztrációjuk 
során a „Csoportom” menüpont alatt megadva hozzárendelik 
magukat a csoporthoz. 

b. A csoportvezető rendeli hozzá a tagokat a csoporthoz a 
„Csoportom” menüpontban, a tagok egyéni (8 jegyű) azonosítója 
alapján. 

c.   A csoportvezető viszi fel a tagok adatait a „Csoportom” 
menüpontban. 

                                                           
1
 QR-kód: személyre szabott belépő jegyként használható egyedi igazolás. 

mailto:registration@iec2020.hu
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15 főnél nagyobb csoportok esetén lehetőség van a tagok adatait 
táblázatos formában felvinni a rendszerbe. Amennyiben élni 
szeretne ezzel a lehetőséggel, kérjük, forduljon hozzánk a 
registration@iec2020.hu e-mail címen. 

o A csoportvezető megveheti a jegyeket a csoport összes tagjának, akinek 
adatai a csoportban szerepelnek, de az egyénileg is regisztrált tagok 
saját maguknak is vehetnek jegyet. 

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

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

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

helyszíni kongresszusi jegyvásárlás esetén lehetséges) 
▪ készpénzfizetési megbízáson (csekk) postahivatalokban befizetve 

(csekk igényelhető a NEK Titkárságon) 
o Fizetési módtól függetlenül a befizetett díj megérkezése után számlát 

állítunk ki minden esetben, ami a regisztrációs fiókból érhető el. 
A csoportvezetőnek és saját e-mail postafiókkal rendelkező 
csoporttagnak a jelentkezés elfogadásáról és adatairól visszaigazolást 
küldünk, a belépésre jogosító QR-kódot várhatóan 2021. augusztus 20. 
után tesszük elérhetővé el a csoportvezető regisztrációs fiókjában, illetve 
egyéni regisztráltak esetében a saját regisztrációs fiókjában. Erről 
tájékoztatást küldünk számukra. 

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

 

Papíralapú jelentkezés 

Azok számára, akiknek nehezen vagy egyáltalán nem elérhető az on-line internetes 
regisztráció, lehetőséget biztosítunk a honlapról letölthető, számítógéppel vagy kézzel 
kitölthető pdf jelentkezési lapok használatára. 

Kérjük, hogy az adatlapokat a hiánytalan kitöltés után elektronikus úton, 
beszkennelve vagy lefotózva küldjék el a registration@iec2020.hu e-mail címre, 
vagy postai úton a következő címre: NEK Titkárság (regisztráció) 1397 
Budapest, Pf. 523 

Csoportos jelentkezés esetén kérjük, hogy minden csoporttagnak külön-külön 
töltsenek ki egyéni jelentkezési lapot! 

  

mailto:registration@iec2020.hu
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Kérjük, hogy amennyiben rendelkeznek e-mail címmel, azt a jelentkezési lapon 
tüntessék fel, megkönnyítve ezzel a későbbi tájékoztatást és a belépésre jogosító QR-
kód kiküldését és csökkentve ezzel a postaköltségeket. 

A kongresszus előtt minden regisztrált jelentkezőnek összefoglaló tájékoztatót fogunk 
küldeni a fontos tudnivalókról. 
 

8. Fizetendő díjak és határidők 
 

Részvételi díjként a magyar állampolgárok és a magyar nyelven regisztráló határon 
túliak a forintban meghatározott árakat fizetik. 

Az alábbi táblázat összefoglalja az egyes jelentkezési időszakok díjait és a díjcsomagok 
tartalmát. 
 

Teológiai szimpózium 

 
 

Kongresszus 

 

A kongresszus helyszínén történő regisztrációval csak napijegyet lehet vásárolni (a 

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

étkezést nem adunk. A 3 napos jegyek esetében a napok szabadon választhatók, de 

közlekedési jegyet csak akkor tudunk biztosítani, ha 3 egymást követő napot választ. 

Ha a nyitó- és záró szentmiséken és a körmeneten is részt szeretne venni, kérjük, 

hogy azokra a rendezvényekre is váltsa meg ingyenes jegyét a regisztráció során. 

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

foglalják magukban.  

IEC 2020 Budapest (HUF) korai normál késői helyszínen

Magyarországi és határontúli magyar 

jelentkezők 2021.06.30-ig 2021.07.31-ig 2021.08.29-ig 2021.09.06-10.

teljes hét (részvétel a kongresszuson, zarándok 

csomag, ebéd 5 napra, közlekedési jegy 8 napra) 7 200 9 000 10 800 -
3 napra (részvétel a kongresszuson, zarándok 

csomag, ebéd 3 napra, közlekedési jegy csak 3 

egymást követő napra)
4 800 6 000 7 200 -

1 napra (részvétel a kongresszuson, zarándok 

csomag, ebéd csak online jelentkezés esetén) 2 000 2 500 3 000 5 000

IEC 2020 Budapest (HUF) korai normál késői helyszínen
Magyarországi és határontúli magyar 

jelentkezők 2021.06.30-ig 2021.07.31-ig 2021.08.29-ig 2021.09.06-10.

teljes hét (részvétel a kongresszuson, zarándok 

csomag, ebéd 5 napra, közlekedési jegy 8 napra) 7 200 9 000 10 800 -
3 napra (részvétel a kongresszuson, zarándok 

csomag, ebéd 3 napra, közlekedési jegy csak 3 

egymást követő napra)
4 800 6 000 7 200 -

1 napra (részvétel a kongresszuson, zarándok 

csomag, ebéd csak online jelentkezés esetén) 2 000 2 500 3 000 5 000
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Számla 

A NEK Titkárság minden megfizetett regisztrációs díjról számlát állít ki, ami pdf 

formátumban a regisztrációs rendszerből letölthető. A számlázáshoz a regisztrációs 

folyamat során, kérjük, adja meg a számlázáshoz szükséges adatokat. 

 

9. Mit tartalmaznak az egyes díjcsomagok? 
 

Teológiai szimpózium (Esztergom, 2021. szeptember 2-4.) 

 Teljes Szállás 
nélkül 

Belépés a szimpóziumra (karszalag, QR-kód)   
Teljes ellátás (szállás ***-os szállodában és étkezés)   

Ebéd és vacsora   
Konferenciacsomag   

 
 

Kongresszus (Budapest, 2021. szeptember 5-12.) 

● Belépés a Hungexpora (karszalag, QR-kód) 
● Ebéd a Hungexpon (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 (regisztráció szükséges!, garantált ülő- 
vagy állóhely) 

● Budapesti közösségi közlekedési (BKK) jegy a választott díjcsomagtól függően 
3 vagy 5 napos csomag részeként (5 napos regisztráció: vasárnaptól 
vasárnapig, 3 napos regisztráció: 3 egymást követő napra); 65 év felettieknek 
ingyenes a budapesti közlekedés 

● Zarándokcsomag 
● A szállás költségét a részvételi díj nem tartalmazza (kivéve a meghívott 

vendégeket). Indokolt esetben közösségi szálláshelyet biztosítunk, ezt azonban 
csak a felajánlott szállások függvényében tudjuk megtenni. 
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10. Szállás 
 
A kongresszusi résztvevők a szállásukról maguk gondoskodnak. A magyarországi 

résztvevőknek ajánljuk, hogy testvérplébániai vagy ismeretségi alapon szervezzék 

meg szállásukat. 

 
Hotel, motel 

A regisztrációs rendszerben elérhetőek azok a hotelek (több kategória), amelyekben a 

kongresszus résztvevői kedvezményesen foglalhatnak szállást. Ezen hotelek listája 

megtekinthető a kongresszus honlapján is: 

https://www.iec2020.hu/hu/regisztracio 

 

Családok, közösségi szállások 

A Budapesten és környékén felajánlott ingyenes családi és közösségi szálláshelyekre 

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

szállások erejéig és a felajánlás időbeni rendelkezésre állása esetén tudunk ilyen 

szállást biztosítani. 

 

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, 2021. június 30. után az 

utalandó összegből 5000 Ft kezelési költséget vonunk le. Ha a befizetett összeg 

ennél kevesebb, akkor 1000 Ft kezelési költséget vonunk le. 2021. július 31. utáni 

lemondás esetén a részvételi díjat nem áll módunkban visszatéríteni. Ugyanezek a 

feltételek vonatkoznak a nevesítés hiánya miatt törölt jelentkezők jegyeire 

befizetett díjakra is. 

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

● Ha fizetési módként banki utalást választ, akkor 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 (2021. június 30. vagy július 31.) 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, regisztrációjuk is csak nagykorú csoportvezető által 

vezetett csoport tagjaként lehetséges. Amennyiben nem saját szülő/gondviselő 

regisztrálja, a 16 év alatti résztvevők adatainak kezeléséhez írásos szülői 

nyilatkozatra van szükség, ami a regisztrációs rendszerből elérhető. Ezt a 

nyilatkozatot a regisztrálónak kell megőriznie, a regisztrációs során nem kell azt 

feltöltenie. 

● Ha vízumköteles országból érkező résztvevő nem kapja meg a beutazáshoz 

szükséges vízumot, akkor az erről szóló határozat továbbításával együtt tett 

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). 

  

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

A koronavírus miatt kialakult vis maior helyzetre való tekintettel az IEC2020 

előrebocsátja, hogy amennyiben a veszélyhelyzet miatt a Kongresszus ellehetetlenül, 

akkor a felek között létrejött jogviszony megszűnik, és mivel a megszűnés oka egyik 

félnek sem felróható, az IEC2020 a befizetett regisztrációs díjat a Kongresszus 

tervezett végétől számított 30 napon belül visszautalja arra a számlára, amelyről a 

befizetés érkezett. 

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@iec2020.hu 

Honlap: www.iec2020.hu 

Regisztrációval kapcsolatos kérdéseiket munkatársaink telefonon is várják az alábbi 
telefonszámon: +36 1 955 5823 (Munkanapokon 10-17 óra között) 

  

https://www.iec2020.hu/hu
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1. sz. MELLÉKLET: AZ ELSŐÁLDOZÓK JELENTKEZÉSÉVEL 
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK 
 

Az elsőáldozáshoz a plébániákon kell jelentkezni. A plébániai felelősök viszik fel az 
elsőáldozók előzetes adatait az előjelentkezési rendszerbe. Ugyancsak ők tudják megerősíteni 
vagy törölni a korábbi elsőáldozói jelentkezéseket. Az új jelentkezők 2021. június 30-ig 
jelentkezhetnek a plébániai felelősöknél. 

Ezután a NEK regisztrációja során az elsőáldozó gyerekeknél a következőt kell tenni: 

1. Az egyik szülő vagy hozzátartozó vagy a hitoktató csoportvezetőként regisztrál, és 
bejelöli, hogy van a csoportjában elsőáldozó gyermek. 
 

2.  A másik szülőt vagy hozzátartozót felveszi a csoportvezető a csoportjába (vagy a kódja 
alapján (ha a másik szülő, hozzátartozó már egyénileg regisztrált) vagy csoporttagként 
maga is felviheti az adatait. Ezután vegye fel az elsőáldozó gyermekét (gyermekeit) is a 
csoportjába – adja meg az adatait (adataikat). A csoportba további tagokat is felvehet 
(lásd a csoportos jelentkezésnél leírtakat), így lehetséges az is, hogy a regisztráló szülő 
a csoportjába felvegye pl. a nagyszülőket vagy más gyermekeit is, akik nem az 
elsőáldozóval lesznek, de szeretnék, hogy egy csoportban kapjanak helyet.  
 

3. Amikor a 16 év alatti gyermek adatait felviszi a csoportvezető, a születési idő 
megadása után az adatok alatt megjelenik egy választó gomb, ahol nyilatkoznia kell, 
hogy ő-e a gyermek törvényes képviselője. 

a. Ha ott igent jelöl, akkor NEM KELL Hozzájáruló nyilatkozatot kitöltenie.  
b. Ha ott nemet jelöl, akkor kell kitöltenie a Szülői hozzájárulás ott felkínált, 

letölthető űrlapját. Ez azok számára szükséges, akik nem a saját 16 év alatti 
gyermeküket viszik a rendezvényre (pl. iskolai csoportok, hittancsoportok 
esetében). 
 

4. A plébánia csoportjába úgy tudják a tágabb család tagjait felvenni, hogy a Csoport 
menüpont Csoporttagok táblázatában a sor végén levő ikonok közül az „Egy másik 
csoporthoz rendelem” ikont megnyomja, és a megjelenő mezőbe beírja a plébániai 
csoport kódját. 

 

5. Kérjük, hogy ezután vegye meg a csoporttagok jegyét a nyitómisére, majd a felső 
menüsorban kattintson az ’Egyéb’ menüpontra, és ott az Elsőáldozó almenüpontban 
az’Új elsőáldozó hozzáadása’ gombra, amivel ki tudja választani a csoport tagjai 
közül az elsőáldozó gyermek nevét, és annak a két hozzátartozónak a nevét is, akit 
szeretne a gyermek közelében tudni (nem kötelező két személyt megadni, de a csoport 
tagjai közül legalább egy személyt meg kell jelölni). A kiválasztást követően kattintson 
a ’Hozzáadás / Létrehozás’ gombra. 
 

Amennyiben a csoportban több elsőáldozó gyermek is van, ismételje meg az5. pont 
megfelelő lépéseit (gyermek kiválasztása, kísérők megadása,Hozzáadás / Létrehozás 
gombra kattintás) 
 

6. A rendszer ellenőrzi, hogy az elsőáldozó szerepel-e a plébánia által leadott jelentkezők 
között. 


