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A regisztráció bemutatása 

• Milyen eseményekre kell regisztrálni? 
• Regisztráció módja 
• Személyi kategóriák a regisztrációban 
• Milyen adatokat kérünk? 
• Díjtételek 
• Mit nyújtunk az egyes csomagokban? 
• A regisztráció folyamata 
• Szállás 
• Kiegészítő programok 



Általános tudnivalók 

• Az események egy része regisztrációköteles 
• Regisztráció módja: 

• Online: kérjük, hogy aki csak teheti, ezt válassza! 
(registration.iec2020.hu)  

• Papíron  
• plébánián leadva a csoportfelelősnek 
• szkennelve e-mailen 
• postai úton beküldve 

• Kapcsolattartás: e-mailben 

• Jelentkezési és Regisztrációs Tájékoztató 
• Folyamatosan frissített GYIK kérdések és válaszok 



A regisztráció  

• 6 nyelven működik:  
 

 magyar angol olasz 

francia spanyol német 



A Kongresszus rendezvényei 
Áttekintés 



Programok 

Díjköteles Ingyenes 

Szimpózium 
 

Esztergom 

Kongresszus 
 

Hungexpo 

Regisztráció szükséges 

Nyitómise 
 

Puskás 
Stadion 

Regisztráció 
ajánlott 

Regisztráció 
nélküli 

Forráspont 
 

Papp 
László 
Aréna 

Szombati mise, körmenet 

Zárómise 
Közösségek 
adorációja 

Családi nap 

Műcsarnok programok 

Ars Sacra programok 

Egyéb plébániai programok 



Milyen kategóriájú regisztrációkra 
van mód? 

• egyéni jelentkezés (klerikus és világi hívő) 
• családi és csoportos jelentkezés (a vezető lehet klerikus 

és világi hívő) 
• ministránsok 
• elsőáldozók 
• mozgalmak, szerzetesrendek, stb. 

• speciális jelentkezések 
• önkéntesek 
• média 
• szolgáltatók 
• VIP 
• liturgikus segítők 



Regisztráció 

Egyéni Csoportos / Családi 

Magánszemély Klerikus személy Csoport vezető 
Csoport tagok Klerikus 

személy 
Magán-
személy 

Fizetés 

Online bankkártyával Átutalással 

Több körben 

Egyéni felvételi kérelem 
csoportkód ismeretében 

 
Csoportvezető általi 

hozzárendelés a userID 
ismeretében 

 
Mindent a csoportvezetőre 

bízó jelentkező 



Családi és csoportos regisztráció 

• Definíció: egy-egy csoport tetszőlegesen hozható létre (pl. 
plébániánként, szerzetesrendenként, mozgalmanként, 
családonként)  

• Az online rendszerben a csoportvezető hozhatja létre, a 
csoport egy azonosítót kap, amelyet megadhat a 
potenciálisan érintett tagoknak 

• A csoportvezető felvehet tagokat vagy hozzárendelhet 
egyénileg már regisztrált jelentkezőket a csoporthoz 
 
 



Családi és csoportos regisztráció 
Csoportképzés, jegyvásárlás 

• Egy egyénileg jelentkezett személy több csoporthoz is 
tartozhat a csoportazonosító megadásával, de a 
rendszerben csak egyszer szerepelhet (e-mailes egyedi 
azonosítás), adatait a csoportvezető nem módosíthatja 

• Egyéni jelentkezés is átalakítható csoportvezetői 
jelentkezéssé 

• A csoportvezető a csoport tagjainak többféle 
jegyet/regisztrációs díjat, több részletben is vásárolhat 
(ingyenes és díjköteles programok) 

• A csoporttagok egyénileg is vásárolhatnak jegyet (erről a 
csoportvezető is értesítést kap) 
 



Családi és csoportos regisztráció 
Tagok csatlakozása csoporthoz 

• Egyéni felvételi kérelem csoportkód (IEC-xxxx) ismeretében 
 

• Csoportvezető általi hozzárendelés a 8 jegyű egyéni 
azonosító ismeretében 
 

• Mindent a csoportvezetőre bízó jelentkező 
• 16 évnél fiatalabb jelentkezők csak így regisztrálhatók 

• Törvényes képviselő 
• Szülői hozzájárulással más nagykorú (az írásbeli hozzájárulást a csoportvezető 

őrzi) 

Honlapon JRT – részletes útmutató! 

http://tar.eucharisztikuskongresszus.com/Adatvedelem/HUN_Jelentkezesi_es_Reszveteli_Tajekoztato_IEC2020.pdf
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Klerikusok regisztrációja 

• Online regisztráció: önálló felület 
• Ha csoport tagjaként vagy vezetőjeként érkezik, akkor 

megjelölheti a klerikusi űrlapon a csoport nevét 
• Magyarországi papok és diakónusok esetén a celebretet 

kell szkennelve feltölteni 
• Püspököknek miseruhát és mitrát biztosítunk 
• A papok és diakónusok stólát kapnak, de kérjük, hogy 

albát hozzanak maguknak 
• Püspököknek saját költségükön vállalt szállást biztosítunk, 

innen autóbusszal szállítjuk őket a kongresszus fő 
eseményeire 
 



Bekért adatok a jelentkezőktől 

• Személyes adatok 
• Elérhetőségek  
• Útiokmány (személyi igazolvány vagy útlevél) 
• Speciális igények (fogyatékok) 
• Érkezés és távozás módja, ideje 
• Szerzetesrendhez, mozgalomhoz vagy egyéb csoporthoz 

tartozás 
• Hozzájárulások (Asz = Adatvédelmi Szabályzat; JRT = 

Jelentkezési és Részvételi Tájékoztató) 
 
 



A klerikus jelentkezőktől kért 
speciális adatok 

• Magyarországi papoktól a celebretet kérjük 
• Püspököktől csak fotót valamint kazula- és mitraméretek kérünk 
• Gyóntatást vállal-e, és ha igen, milyen nyelven? 

 



Az elsőáldozók jelentkezése 
• Jelentkezés a plébánián 
• Plébániai felelős rögzíti a jelentkezést a plébániai fiókban 

(ismert előregisztrációs felület – 
https://elsoalodzas.iec2020.hu) 

• A NEK regisztrációs rendszerben a szülő, hitoktató, plébános 
csoportot regisztrál -> bejelöli, hogy van a csoportban 
elsőáldozó 

• A csoportvezető felviszi a csoportjába a további 
hozzátartozókat, közöttük az ELSŐÁLDOZÓ adatait is!!! 

• ‘Elsőáldozás’ menüpontban kijelölhető az elsőáldozó és a két 
közvetlen hozzátartozó 

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

Honlapon: JRT – részletes útmutató! 

https://elsoaldozas.iec2020.hu/
http://tar.eucharisztikuskongresszus.com/Adatvedelem/HUN_Jelentkezesi_es_Reszveteli_Tajekoztato_IEC2020.pdf
http://tar.eucharisztikuskongresszus.com/Adatvedelem/HUN_Jelentkezesi_es_Reszveteli_Tajekoztato_IEC2020.pdf
http://tar.eucharisztikuskongresszus.com/Adatvedelem/HUN_Jelentkezesi_es_Reszveteli_Tajekoztato_IEC2020.pdf
http://tar.eucharisztikuskongresszus.com/Adatvedelem/HUN_Jelentkezesi_es_Reszveteli_Tajekoztato_IEC2020.pdf
http://tar.eucharisztikuskongresszus.com/Adatvedelem/HUN_Jelentkezesi_es_Reszveteli_Tajekoztato_IEC2020.pdf
http://tar.eucharisztikuskongresszus.com/Adatvedelem/HUN_Jelentkezesi_es_Reszveteli_Tajekoztato_IEC2020.pdf


Ministránsok jelentkezése 

• Ministrálási lehetőség:  
• Kossuth téri szentmise 
• Zárómise  

• Jelentkezés a plébánián és az egyházmegyei 
ministránsreferensen keresztül 

• A részletek még kidolgozás alatt állnak 
 

 



Díjak és határidők 

• Teológiai szimpózium – 2020. szept. 10-12. 
 
 
 

• Kongresszus (Hungexpo) – 2020. szept. 14-18. 
 

 
 
 
 

• Kuponkódos kedvezmények hitoktatók és egyházi iskolák számára 



Mit nyújtunk a részvételi díjért a 
teológiai szimpóziumon? 

 
• Belépés a Teológiai Szimpóziumra (QR-kód, karkötő?) 
• Teljes ellátás 
• Szállodai elhelyezés Esztergomban 
• Programfüzet 
• Liturgikus füzet 
• Térkép 
• Táska 

 
 



Mit nyújtunk a részvételi díjért? 

• Belépés a Hungexpo-ra (karkötő, QR-kód) 
• Ebéd a Hungexpo-n (hétfő-péntek) –  függ a választott 

díjcsomagtól 
• Budapesti közösségi közlekedési jegy a választott 

díjcsomagtól függően 
• Programfüzet 
• Liturgikus füzet 
• Térkép 
• Táska 
• Szállást csak külön kérésre biztosítunk!  

 
 



A regisztrációs díj befizetése 

• Hitel/bankártyás fizetés – online regisztráció esetén 
(Mastercard, Visa, stb.) 

• Banki átutalás elkülönített bankszámlára  
• Készpénzes helyszíni fizetés 
• Minden befizetésről e-mailben visszaigazolást/számlát 

küldünk 
• A korai jelentkezés díjaknak átutalás esetén március 31-ig 

meg kell érkeznie 
• Lemondási feltételek: május 31-ig díjmentes 
 

 



Szállás 

• Az egyéni szálláshelyek a honlapunkon keresztül foglalhatók a 
kedvezményes árakon (kupon), de közvetlenül a szállodáknak 
fizetnek a vendégek 

• Partnerünk, a Cityrama Utazási Iroda több ezer szálláshelyet 
foglalt már le különböző kategóriájú szállodában. Bővítik a 
kínálatot alacsonyabb árfekvésű szálláshelyekkel. 

• A szálláshelyek csoportok számára már foglalhatók a Cityrama-n 
keresztül (iec2020@cityrama.hu) 

• Sok helyen a korai foglaláshoz jelentős kedvezmények tartoznak. 
• Családi, közösségi, egyházi szálláshelyeket is gyűjtünk, és a 

beérkező igényeket a felajánlások mértékében közvetítjük a 
regisztrációs rendszeren keresztül. 
 



Kiegészítő programok 

• Városnézés, vidéki utazások 
• Egyéb kulturális programok 
• Hírlevél az utazási irodáknak és 

csoportoknak, iskolai osztályoknak 
 
 
 

• e-mail: iec2020@cityrama.hu 
 
 



       https://registration.iec2020.hu 

• https://registration.iec2020.hu 
 

https://registration.iec2020.hu/


Kapcsolat 
• Általános információ:     

 info@iec2020.hu    
• Regisztráció:  

 registration@iec2020.hu   
• Kiegészítő programok, csoportos szállásfoglalás (Cityrama):  
     iec2020@cityrama.hu 
• Egyházi, családi szállások:  
     egyhaziszallas@iec2020.hu 
• Önkéntesek:  
 onkentes@iec2020.hu 
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Köszönjük a figyelmet! 
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