
 

 

Általános biztonsági előírások 

 

Egymás biztonsága érdekében és azért, hogy a szentmiséken és a további rendezvényeken 

méltó módon vehessünk részt, kérünk, hogy tartsd be a biztonsági előírásokat. Figyeljünk 

egymásra, hogy mindenkinek jó élmény legyen az együtt töltött idő!  

Az általános biztonsági előírásokon felül érvényes szabályokat keresd az egyes rendezvények 

leírásánál! 

 

Tilos a rendezvények területére behozni: 

● szeszes italt, kábítószert 

● pirotechnikai eszközt 

● üvegtárgyat, üvegkulacsot, fémpalackot 

● robbanékony-, mérgező- vagy gyúlékony anyagot tartalmazó tárgyat vagy eszközt 

● lőfegyvert, szúró-, ütő-, és vágóeszközöket (kést, bicskát, pillangókést, rugóskést, 

gázsprayt, ólmosbotot, viperát, 50 centiméternél hosszabb fémláncot, dobócsillagot, 

csúzlit) 

● egyéb, közbiztonságra különösen veszélyes tárgyakat  

● drónt vagy bármilyen távirányítható eszközt, játékot 

● kerékpárt, rollert 

● bármilyen reklámanyagot, jelképet, transzparenst, molinót, feliratot, amely a 

rendezvény céljával, szellemiségével nem összeegyeztethető 

● élő állatot (kivéve a jogszabályban meghatározott segítő és vakvezető kutyákat) 

 

A zászlórudak és a táblák, transzparensek rúdjainak hossza nem haladhatja meg az 1,5 

métert. 

A rendezvényterületre csak összecsukható, kisméretű zarándokszék vihető be. 

Kérjük, lehetőleg ne hozz kézipoggyásznál nagyobb csomagot, bőröndöt, hátizsákot! Figyelj 

arra, hogy a csomagjaidban sem lehet kitiltott tárgy! A csomagok tartalmát belépéskor 

ellenőrizzük. A saját csomagodat ne hagyd őrizetlenül, illetve ha ilyet észlelsz, jelezd a helyi 

szervezőknek! 

 

Mindig legyen nálad:  

● jegyek/karszalag 

● személyi igazolvány vagy útlevél 

● védettségi igazolvány (ha rendelkezel ilyennel) 

 



 

 

Javasoljuk, hogy legyen nálad: 

● programfüzet/applikáció 

● kézfertőtlenítő 

● ivóvíz (műanyagpalackban) 

● hideg élelem 

● saját gyógyszereid  

● kültéri liturgia esetén: 

o kalap, naptej 

o esőkabát, poncsó  

 

Kérünk, hogy probléma esetén mindenképp a helyszíni személyzethez fordulj először 

(jelenlévő szervezők, önkéntesek, hatóság)! A rendezvényeken folyamatos orvosi és 

mentőügyelet működik. 

Javasoljuk, hogy feltöltött mobiltelefonnal érkezz, és a rendezvényeken kapcsold csendes 

üzemmódba. 

A veled érkező kiskorú, fiatalkorú gyermekekre fokozottan figyelj! 

A dohányzás kizárólag a kijelölt helyeken megengedett.  

A rendezvényeket az időjárási viszonyoktól függetlenül megtartjuk, kivéve, ha vis maior 

esemény miatt a hatóságok köteleznek minket annak felfüggesztésére. 

A legfrissebb vonatkozó járványügyi intézkedésekről honlapunkon (www.iec2020.hu), 

közösségi média felületeinken és az IEC2020 applikációban tájékozódhatsz.  

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a rendezvény teljes időtartama alatt, a rendezvény helyszíneit 

érintően elrendelésre került a légtér igénybevételének korlátozása. Ennek értelmében 

drónozni szigorúan tilos! 

Kérjük, értékeidre fokozottan figyelj, a kitiltott és elveszett tárgyakért nem vállalunk 

felelősséget. A biztonsági átvizsgálás során kitiltott tárgyakat rendezvényenként eltérően 

kezeljük. A talált tárgyak a beléptetési pontban adhatók le, az elveszett tárgyak után itt, vagy a 

rendezvényt követően az info@iec2020.hu címen lehet érdeklődni. 

 

 

A program- és helyszínváltoztatás jogát fenntartjuk. 

Az általános biztonsági előírásokon felül érvényes szabályokat keresd az egyes rendezvények 

leírásánál! 
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