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NEK-hírlevél 2021.05.27.  

Hol lehet tájékozódni a NEK híreiről, eseményeiről? 

 a NEK honlapja: www.iec2020.hu/hu 

 a NEK Facebook-oldala: www.facebook.com/nek2021 

 a NEK YouTube-csatornája: www.youtube.com/channel/UC8x105h1Ody_blbfBm2DePw 

 a NEK Instagram-oldala: www.instagram.com/nek2021budapest/ 

 a NEK hírlevelére itt lehet feliratkozni: www.iec2020.hu/hu/hirlevel 

A regisztrációról: 
A NEK egyes programjain való részvétel regisztrációhoz kötött, ilyenek a Forráspont a Papp 
László Arénában, a teológiai szimpózium Esztergomban és a Kongresszus a Hungexpón. A 
nyitó és záró szentmisére, valamint a szombati Kossuth téri szentmisére a regisztráció nem 
kötelező, csak ajánlott. De ha mindenképpen szeretnénk ülőhelyet kapni, akkor érdemes 
előzetesen regisztrálni ezekre is. A mielőbbi regisztráció és jegyvásárlás azért is erősen 
ajánlott, mert ha a vírus miatt korlátozások lesznek érvényben, azok előnyben lesznek, akik 
korábban jelentkeztek. 
 
A regisztrációval és a programokra történő jelentkezéssel kapcsolatban érdemes először a 
csatolt részletes tájékoztatót végigolvasni. A NEK honlapján a GYIK-ben található 
információk is hasznosak lehetnek. 
 
Itt kiemelünk pár fontos és hasznos információt (melyek között van olyan is, ami a 
tájékoztatókban nem található meg): 

1. Regisztrációnak hívják azt a folyamatot, amikor a személyes és kapcsolattartási 
adataink megadásával létrehozzuk az online regisztrációs fiókunkat. Itt lehet 
regisztrálni: https://registration-iec2020.hu/ 

2. Ez még nem a programokra való jelentkezést jelenti, csak az adataink megadását. 
Ezután kell az egyes programokra „jegyet vásárolni”, beleértve az ingyenes 
programokat (ingyenes jegyeket) is. 

3. Kétféle regisztrációs fiókot lehet létrehozni: egyénit vagy csoportvezetőit. Fontos, 
hogy egy személy csak egyszer és csak egyféleképpen regisztrálhat, egy e-mailcímhez 
és egy személyhez csak egy regisztrációs fiók tartozhat. Egyéni regisztrációt követően 
még van lehetőség csoportvezetőre átminősíteni a fiókot, de aki csoportvezetőként 
regisztrált, azon már nem lehet változtatni. 

4. Akik szeretnének együtt, pl. a családjukkal részt venni bármelyik programon, akkor az 
ülőhelyek miatt mindenképpen érdemes egy csoportot létrehozni. Ilyenkor 
valamelyik családtag csoportvezetőként regisztrál, létrehozza a csoportot, amihez a 
család többi tagja tud csatlakozni. Egy személy akármennyi csoporthoz tud 
csatlakozni. 

5. Egy személy csak egy csoportot tud kezelni, tehát aki a családjának már létrehozott 
egy csoportot, az a közösségének már nem tud (ilyenkor egy másik közösségi tagot 
érdemes erre megkérni). 

6. Ha valaki előzőleg egyénileg regisztrált, de szeretne csoportvezető lenni, akkor 
először jegyet kell vennie egy programra, csak utána tudja az „Egyéb” menüpontban 
átváltani a státuszát csoportvezetőre. 
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7. A konkrét, névre szóló jegyeket leghamarabb augusztus 20. után fogják kiállítani és 
elküldeni. Elektronikus, kinyomtatható jegyeket fogunk kapni. 

8. A jegyeket eddig az időpontig még le lehet mondani. A kifizetett jegyárak 
visszatérítésével kapcsolatban érdemes elolvasni a tájékoztatót. 

9. A csoport tagjainak a csoportvezető is tud közösen jegyet venni, de ha valaki már 
előzőleg vett egyénileg jegyet egy programra, akkor az a jegy használható a 
csoporttal együtt is, tehát lehet azon változtatni, hogy egyénileg, vagy valamilyen 
csoporttal szeretnénk részt venni az adott programon. Ezt programonként, egyesével 
is lehet módosítani.  

10. Ennek módja: belépünk a fiókunkba, a Programok menüt kinyitjuk. Itt az egyes 
programoknál, ahol már van jegyünk, emberformájú ikonok jelennek meg. Ezekre 
kattintva ugrik elő az az ablak, ahol a nevünk melletti cellában látszik, hogyan akarunk 
részt venni ezen a programon („egyénileg” vagy csoportban, ilyenkor a megfelelő 
csoportkódot tudjuk kiválasztani). Fontos, hogy jegyvásárláskor nincs még 
lehetőségünk megválasztani a részvétel módját, csak egyéni jegyvásárlást tudunk 
bonyolítani. Utólag tudunk csak ezen módosítani. Augusztus 20-ig mindenképpen 
véglegesíteni kell a részvétel módját és a jegyeket. 

 
Kérdés esetén bátran lehet a kápolnai NEK-koordinátort, Szemán Andit keresni. 

Szemán Andi: Andi.szeman05[kukac]gmail.com 
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