
Tájékoztató a családi szálláshelyek felajánlásáról 

 

Bizonyára Ön előtt is ismert, hogy Ferenc pápa döntése alapján 2020. 
szeptember 13-20. között Budapesten kerül megrendezésre az 52. 
Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus.  

Milyen programokra kerül sor? 

A kongresszus szeptember 13-án, vasárnap délután a Puskás Ferenc 
Stadionban megtartandó, elsőáldozással egybekötött ünnepi szentmisével 
kezdődik, majd a hét folyamán a Hungexpo területén délelőttönként 
katekézisekre, tanúságtételekre, fórumokra, szentmisére kerül sor, majd 
délutánonként a város számos pontján kulturális rendezvényekre, 
országonkénti találkozókra is sor kerül. Szombaton a Kossuth téri 
szentmisét követően fáklyás körmenttel kísérjük az Oltáriszentséget a 
Hősök terére, ahol másnap vasárnap a záró szentmisével fejeződik be a 
kongresszus esemény-sorozata. A részletesebb programról itt 
tájékozódhat: https://www.iec2020.hu/hu/program. 

Kiknek keresünk szállást? 

A találkozóra sok külföldi vendég is érkezik, akik különböző fejlettségű 
országokból jönnek közösen ünnepelni velünk. Sokan közülük 
szállodákban fognak szállást foglalni maguknak, de bizonyára lesznek 
közöttük olyanok is, akik szívesen szállnának meg családoknál. Rajtuk 
kívül a kongresszus nyitó- és zárórendezvényére az ország valamennyi 
egyházmegyéjéből és a határon túlról csoportosan is érkeznek 
zarándokok, akiknek akár az egész hétre vagy egy-egy éjszakára lesz 
szükségük szálláshelyekre.  

Milyen típusú szálláshelyeket keresünk? 
 
Elsősorban olyan családi szálláshelyeket keresünk (a vendéglátó 
lakásában biztosított egyszerű szálláshely), amelyekről Budapest 

https://www.iec2020.hu/hu/program


belvárosa, ill. a találkozó központi helyszínei (Puskás Ferenc Stadion, 
Hungexpo) közforgalmú közlekedéssel, elfogadható utazási idővel elérhető 
(max. 1 óra utazási idő).  
 
Kölcsönösen szükség van arra, hogy a szálláshelyek kapcsolattartói 
vegyék fel és tartsák a kapcsolatot a plébániai szállásfelelőssel. Az ő 
személyéről a területileg illetékes plébánián lehet érdeklődni.  
 
A NEK Titkárság szállásokkal foglalkozó munkatársának elérhetőségei: 
egyhaziszallas@iec2020.hu / +36 20 262 6989 
 

Korábban Budapesten már két alkalommal is volt Taizéi Ifjúsági Találkozó, 
amikor nagyon sok fiatalt tudtunk közösségi szálláshelyeken elhelyezni. 
Sokan a szolidaritás jó tapasztalatait őrizzük ezekről az eseményekről. 
Reméljük, hogy a mostani felajánlók is hasonló jó élményekben 
részesülnek majd.  

Mit vállal az, aki felajánlja szállását, milyen kötelezettségei 
vannak?  

Egyszerű szálláslehetőséget kérünk, ahol tisztálkodásra is van mód, 
étkezést nem kell biztosítani (de örömmel vesszük, ha reggelit tudnak 
adni a vendégeknek a szállásadók). A szálláshelyen szobákban és nagyobb 
közösségi terekben is elhelyezhetők a vendégek.  

 

A szálláshely bejelentése 

A kitöltendő űrlap kérdései a következőkre vonatkoznak: 

• családi szálláshely pontos címe 
• melyik plébániához tartozik 
• kapcsolattartó neve, e-mailje, telefonszáma 
• beszélt idegen nyelvek 
• mely éjszakákra és hány személy befogadására ajánlják fel a szálláshelyet 
• milyen messze van a szálláshely Budapest belvárosától, ill. a Deák tértől 
• hogyan lehet megközelíteni közösségi közlekedéssel nappal, illetve éjszaka 
• milyen parkolási lehetőségek vannak a szálláshely közelében (autóval, ill. 

busszal) 
• fekvő hely jellege, WC-k száma, fürdési lehetőség a szálláshelyen 
• megjegyzés, kérés, észrevétel 

A családi szállás felajánlását ide kattintva tudja beküldeni nekünk. 
Amennyiben nem rendelkezik internet-eléréssel, a plébániai 
szállásfelelősnél igényelhet papír-alapú jelentkezési lapot, melyet kitöltve 
a szállásfelelősnek kell leadni (március 1-ig). 

https://forms.gle/Xsq6R1bdZ3s6151s8


Az űrlapokon olyan kérdések szerepelnek, amelyek az előzetes 
felméréshez fontosak számunkra, ezért kérjük, hogy mindegyikre lényegre 
törően szíveskedjen válaszolni. 

Amennyiben változás történik a szálláshely rendelkezésre állásával 
kapcsolatban, kérjük azt az egyhaziszallas@iec2020.hu e-mail címre 
küldött levélben jelezni (a papíron leadott jelentkezések esetén a 
szállásfelelősnél jelezzék az esetleges változásokat). 

Nagyon köszönjük mindazoknak, akik felajánlják szálláshelyüket, ez a 
szervezés szempontjából nagy könnyebbség és ajándék. Az igények 
függvényében fogunk élni a felajánlásokkal. 
 
 
Hogyan és mikor adjuk meg, hogy ki fog a felajánlott szálláshelyre 
kerülni? 
 
A kongresszus előtti hónapokban lesz várhatóan a legtöbb szállásigény 
bejelentés. A konkrét igénybejelentés és kongresszusi regisztráció után 
igyekszünk a vendéget és a szállásadót összekapcsolni. Minden esetben 
előre jelezni fogjuk, ha a felajánlott szálláshelyet kiajánlottuk a 
vendégeknek.  
 
Meddig várjuk a szálláshelyek regisztrálását? 
 
A felajánlott szálláshelyek bejelentését az online űrlapon 2020. március 
13-ig várjuk, a papír alapon leadott felajánlásokat a plébániai 
szállásfelelősöknél 2020. március 1-ig kérjük leadni. 
 
 
 
 
Budapest, 2020. január 17. 
 
 
 
A NEK Titkárság 
szervező csapata 
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