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Mi történik a Kongresszus nyitómiséjére tervezett 

elsőáldozással? 

(2020. szeptember 23-i állapot) 

 

Az Eucharisztikus Kongresszus nyitó szentmiséjére tervezett közös elsőáldozás az 

idén nem lesz megtartható, de 2021. szeptember 5-én, a nyitó szentmisén 

továbbra is lehetőséget szeretnénk adni közös elsőáldozásra. Ennek megfelelően az 

alábbi három lehetőség közül választhatnak az elsőáldozásra készülők, illetve a felelős 

lelkipásztorok: 

 Eddig jelentkezettek: 

 Átjelentkeznek jövő szeptemberre: 

Kérjük, hogy ők ezt a szándékukat az új időpontok kihirdetése után 

Krisztus Király ünnepéig (2020. november 22.) jelezzék a plébániai 

kapcsolattartójuknál, azok pedig az elsőáldozási előjelentkezési 

rendszerben erősítsék meg a jelentkezőket. 

 Visszalépnek (pl. a plébánián addig sor kerül az elsőáldozásra): 

A plébániai kapcsolattartó törölje az érintettet az elsőáldozási 

előjelentkezési rendszerben. 2020. november 22. után minden olyan 

jelentkezőt törlünk az elsőáldozási előjelentkezési rendszerből, 

aki addig nem erősítette meg, hogy jövőre részt kíván venni a 

kongresszuson tartandó elsőáldozáson. 

A 2020-ban elsőáldozott résztvevők számára a plébániai csoportjukkal 

együtt fogunk helyet biztosítani. 

 Új jelentkezők: 

Akik nem jelentkeztek 2020 szeptemberére a közös elsőáldozásra, de 2021-ben 

szeretnének a nyitó szentmisén elsőáldozók lenni (pl. a fiatalabb évfolyamok 

tagjai), azok jelentkezését és regisztrációját a NEK Titkárság szeretettel várja. 

Kérjük, hogy a jegyvásárlás újbóli megnyitását követően minél 

hamarabb, de legkésőbb 2021. május 31-ig regisztráljanak 

elsőáldozóként a regisztrációs rendszerben és jelezzék szándékukat a 

plébániai kapcsolattartójuknak is. 
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Előzmények: 
 

Az elsőáldozók regisztrációja a nyitómisére két szálon történt eddig: 

 

1. Az elsőáldozásra, mint eseményre, a gyermekek plébánosát (vagy az általa 

megbízott személyt) kértük, hogy regisztrálja a gyermekeket az Elsőáldozó 

Előregisztrációs Rendszerbe (https://elsoaldozas.iec2020.hu/) 

 

Ennek a célja, hogy biztosítsuk: elsőáldozásban csak az a gyermek részesülhet, aki 

arra megfelelően felkészült. 

 

2. A nyitómisére, mint az elsőáldozásnak otthont adó rendezvényre a 

gyermekek szüleit kértük, hogy regisztrálják a gyermekeket és saját magukat, mint 

kísérőket a NEK általános regisztrációs rendszerében (https://registration-

iec2020.hu/). 

Ha a szülők ezt nem tudták megtenni, megoldás lehetett az is, hogy a gyermekek 

hitoktatója átvállalta tőlük ezt a feladatot (ennek pl. iskolai hittancsoportok esetén 

lehetett fontos szerepe). 

 

Ennek az utóbbi regisztrációnak szervezési oka van: a helykiosztás során szeretnénk a 

misén résztvevők optimális elhelyezését biztosítani. 

 

Az elsőáldozó gyermeket tehát két helyen kell regisztrálni (lásd lentebb az ábrát). 

 

Továbblépés, feladatok: 
 

A két rendszer továbbra is működni fog, hogy a fenti célok teljesüljenek. 

 

1. az Elsőáldozó Előregisztrációs Rendszerben a plébániai kapcsolattartónak 

(szeptember végétől) minden elsőáldozónál be kell jelölnie, hogy jövőre is akar-e 

jönni vagy visszalép. 

Határidő: 2020. november 22. (Krisztus Király ünnepe) 

 

Itt lehet felvinni az újonnan jelentkező elsőáldozókat is. 

 

2021. május 31-ig  itt adminisztrálhatók a változások is. 

  

https://elsoaldozas.iec2020.hu/
https://registration-iec2020.hu/
https://registration-iec2020.hu/
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2. A NEK általános regisztrációs rendszerében: 

Az idei elsőáldozásra jelentkezettek elsőáldozói besorolását automatikusan 

figyelmen kívül hagyjuk. A családjuk/csoportjuk nyitómisére történt jelentkezését 

a szülők/hitoktatók megerősíthetik vagy törölhetik – függetlenül attól, hogy a 

gyermekük elsőáldozó lesz-e 2021-ben (határidő: 2021. március 5.). 

 

Azokat az elsőáldozókat, akiket még nem regisztráltak a NEK általános 

regisztrációs rendszerében, továbbra is regisztrálni kell legkésőbb 2021. május 31-

ig. 

 

Újonnan jelentkező elsőáldozókat a plébániai előjelentkezést követően, a helyük 

biztosítása érdekében, a szülők/hitoktatók a korábbiakhoz hasonlóan felvihetik a 

rendszerbe a közvetlen hozzátartozókkal együtt. 

 

November 22. után a NEK Titkárság munkatársai az általános regisztrációs 

rendszert összehangolják az elsőáldozók előregisztrációs rendszerével, és az ottani 

adatoknak megfelelően fogják az általános regisztrációs rendszerben továbbra is 

érvényesnek tekinteni az elsőáldozókat, vagy törölni a meg nem erősített státuszú 

jelentkezők elsőáldozói besorolását. 

 

A két rendszer rövid bemutatása: 
 

Elsőáldozó Előregisztrációs 

Rendszer 

https://elsoaldozas.iec2020.hu 

 

 A NEK általános regisztrációs 

rendszere 

https://registration.iec2020.hu 

 

- a plébánia itt hoz létre plébániai 

fiókot; 

- bejelenti az elsőáldozókat 

egyszerűsített adatokkal; 

- törölni vagy megerősíteni tudja a 

kapcsolattartó a 2020. évi 

elsőáldozókat 2020. november 

22-ig; 

- új elsőáldozókat tud felvinni.  

 

 - a szülő vagy a plébániai csoport-

vezető hitoktató, kapcsolattartó 

regisztrálja az elsőáldozót + a 2 

közvetlen hozzátartozót és a 

rokonokat; 

- hozzá tudja rendelni őket egy 

plébániai csoporthoz; 

 

 

https://elsoaldozas.iec2020.hu/
https://registration.iec2020.hu/
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Az elsőáldozási jelentkezés feladatai és határidők: 

 

 

 

A további részletekről a honlapunk GYIK kérdései között olvashat: 

https://www.iec2020.hu/hu/elsoaldozas_nyitomise_gyik . 

 

Kérdés esetén, kérjük, elsősorban az egyházmegyei asszisztenseinkhez forduljanak  

(elérhetőségeik: https://www.iec2020.hu/hu/egyhazmegyei-asszisztensek), 

vagy az  

elsoaldozas@iec2020.hu e-mail címre írjanak levelet. 

 

Budapest, 2020. szeptember 24. 

 

 

         NEK Titkárság 

 

https://www.iec2020.hu/hu/elsoaldozas_nyitomise_gyik
https://www.iec2020.hu/hu/egyhazmegyei-asszisztensek
mailto:elsoaldozas@iec2020.hu

