
52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus
Isten hozott Magyarországon!

Kedves Kollégák!
Részletes programleírás és minden kiegészítő információ megtalálható a Kongresszus 
honlapján: https://www.iec2020.hu/hu/letoltesek

ÁLTALÁNOS BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

Javasolt érkezési idő: 1 órával a programok kezdete előtt

Az alább felsorolt termékeket szigorúan tilos az esemény helyszínére bevinni: alkohol, 
kábítószer, pirotechnikai eszközök, üvegáru, üvegpalack, fém palack, robbanásveszé-
lyes tárgyak vagy eszközök, mérgező vagy gyúlékony anyagok, lőfegyver, szúró-, ütő- 
és vágóeszközök (borotva, pillangókés, svájci bicska, gázspray, ólmosbot, vipera, 50 
cm-nél hosszabb fémlánc, dobócsillag, csúzli), valamint egyéb, a közbiztonságot kü-
lönösen veszélyeztető tárgyak, drónok, vagy bármilyen távirányítású eszközök és játé-
kok, bicikli, roller, bármilyen reklám anyag, jelkép, transzparens, molinó, felirat, amely az 
esemény szellemiségével és céljaival nem összeegyeztethető, élő állat (kivéve a jogsza-
bályban meghatározott segítő és vakvezető kutyák).

Az eseményeken való részvétel nincs oltási igazoláshoz kötve, de javasoljuk, hogy a 
résztvevők nagy száma miatt mindenki fokozottan figyeljen saját maga és mások 
egészségének megőrzésére: szükség szerint használjanak kézfertőtlenítőt, maszkot.
A legfrissebb vonatkozó járványügyi intézkedésekről honlapunkon (www.iec2020.hu), 
közösségi média felületeinken és az IEC2020 applikációban tájékozódhat.

Az IEC mobilalkalmazás könnyű és gyors segítség a kongresszussal kapcsolatos hírek 
és információk elérésére.

Az IEC2020 applikáció hat nyelven használható. A NEK hírein kívül elérhetők a liturgiák 
szövegei, a kongresszus programjai és helyszínei, valamint az információs pontok helye 
és nyitvatartása. A programok kategóriák szerint szűrhetők.
Töltse le az alkalmazást, így előzetesen, és a helyszínen is, könnyebben tájékozódhat. 
Az IEC2020 alkalmazás ingyenesen letölthető Android és iPhone készülékre.

https://www.iec2020.hu/hu/letoltesek
http://www.iec2020.hu


Az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus 
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AKKREDITÁCIÓ

DAMJANICH UTCA
Cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 48.
Időpont: 2021. szeptember 4., 5., 11., 12. 
Nyitvatartás: 08:00 – 17:00

Megközelítés:
Busz: 110, 30, 30A, 79M
Trolibusz:  70, 75

HUNGEXPO, II. KAPU
Cím:  1101 Budapest, Albertirsai út 10.
Időpont: 2021. szeptember 6-10.
Nyitvatartás: 08:00-17:00

Megközelítés:
• M2 Metro, ’Pillangó utca’ megálló (innen 8-10 perc séta a főbejárat)
• Hungexpo transzfer szolgáltatás (további információ az alábbiakban) 



Az akkreditált újságírók az akkreditációs kártyát személyesen vehetik át az 
Akkreditációs Központban, a személyi okmányuk felmutatása ellenében.

FŐBB HELYSZÍNEK (ahol sajtószolgálat működik)

HUNGEXPO, BUDAPEST
Cím:  1101 Budapest, Albertirsai út 10.
Időpont: 2021. szeptember 6-10.

Megközelítés:

•  HUNGEXPO transzfer-szolgáltatás

A transzfer busz az Expo tér megállóból 6 percenként indul a rendezvény kezdetén és a 
végén, valamint napközben 20 percenként, s az alábbi megállóhelyeken áll meg:
Stadionok buszmegálló – Pillangó utca – Örs vezér tér (Volánbusz megálló) – Hungex-
po III. Kapu – Hungexpo, Expo tér megálló – Szt. István-bazilika (Bajcsy-Zsilinszky utca 
megálló).
Közvetlen transzferjárat 15 percenként az Expo tér megállóból, közbülső megállók érin-
tése nélkül.
Parkolási lehetőség fotósok és TV-stábok részére a Hungexpo helyszínen, kizárólag 
matricával. Matrica az Akkreditációs Központban igényelhető. 
(cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 48.), szeptember 4-5-én, 08:00-17:00 óra között.

Közösségi közlekedés:  

Busz: 10 (III-as kapu vagy Expo tér megállóig)
Metró: M2 (Pillangó utca megállóig)

Stadion 
autóbusz-állomás

Pillangó 
utca M

Örs vezér tere 
M+H

III. kapu

Hungexpo, 
Expo tér

Hungexpo



HŐSÖK TERE/MŰCSARNOK BUDAPEST
Cím: 1146 Budapest, Dózsa György út 37.
Időpont: 2021. szeptember 5., valamint szeptember 11-12.
Megközelítés:
M1 Metro, Hősök tere megálló (3-5 perc séta a főbejárat)
Figyelem! Felhívjuk a figyelmet, hogy a rendezvény időtartama alatt útlezárások lesz-
nek, így kérjük a résztvevőket, hogy ne gépkocsival érkezzenek a Hősök terére.
Fotósok, TV-stábok részére parkolási lehetőség a Dózsa György úti „Múzeum Mélyga-
rázs” földalatti parkolójában lesz.
Matrica az Akkreditációs Központban igényelhető. 
(cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 48.), szeptember 4-5-én, 08:00-17:00 óra között.



HUNGEXPO MÉDIAKÖZPONT NYITVATARTÁS

Szeptember 5., vasárnap     10:00-15:30 

Szeptember 6., hétfő      08:00-17:00

Szeptember 7., kedd      08:00-17:00

Szeptember 8., szerda      08:00-17:00

Szeptember 9., csütörtök     08:00-17:00

Szeptember 10., péntek      08:00-17:00

HŐSÖK TERE/MŰCSARNOK MÉDIAKÖZPONT NYITVATARTÁS

Szeptember 5., vasárnap     12:30-19:30

Szeptember 11., szombat     15:00-22:30

Szeptember 12., vasárnap     06:30-16:30



HUNGEXPO MÉDIAKÖZPONT
Az újságírók munkájának megkönnyítése érdekében a helyszínen az alábbiakat bizto-
sítjuk:
Médiaközpont – számítógépes munkaállomás – infópult – zárható szekrény – vegyes 
zóna  - interjú szoba
A Médiaközpont munkaterületén internet, valamint az újságírók saját elektronikai esz-
közeihez csatlakozási és feltöltési lehetőség biztosított. A médiaközpontban rendelke-
zésre áll információs pult, ahol elérhetők az eseménnyel kapcsolatos legfrissebb infor-
mációk. Zárható szekrények rendelkezésre állnak privát használatra a Mediaközpont 
területén belül, EUR 20,- vagy HUF 5.000,- készpénzletét ellenében. Kérjük a pontos 
összeget készítsék elő.
A Médiaközpontban snack és üditők biztosítottak. Vezetékes kapcsolat kizárólag a Mé-
diaközpont területén belül érhető el. Vezeték nélküli hálózat a teljes munkaterületen 
rendelkezésre áll.

Médiaszektor Hungexpo
A színpad közelében 100 fő részére számítógép nélküli ülés biztosított.

Médiaközpont Hősök tere/Műcsarnok
Az újságírók munkájának megkönnyítése érdekében a helyszínen az alábbiakat bizto-
sítjuk:
Média központ – számítógépes munkaállomás – infópult – zárható szekrény 
A Hősök terén tartott események alatt a múzeum csodálatos épületében dolgozhatnak 
a média képviselői, a földszinti 4-5. sz. szobákban.
A nyitó- és a záróceremónia napjain, a megnövekedett igények miatt egyedi szabályo-
zások léphetnek életbe. A Műcsarnok befogadó képessége 150 fő, így ezeken a napo-
kon a Médiaközpontba csak karszalaggal lehet belépni, amelyet a sajtóstábtól lehet 
igényelni a Médiaközpont infopultnál. 
Nemzetközi, hazai hírügynökségek és médiapartnerek elsőbbséget élveznek. A 
Műcsarnok melletti bejáratnál felállított konténerek szintén a média képviselőinek 
munkáját segítik majd. 
A Médiaközpontban snack és üditők biztosítottak. Vezetékes kapcsolat kizárólag a 
Médiaközpont területén belül elérhető. Vezeték nélküli hálózat a teljes munkaterületen 
rendelkezésre áll.

Médiaközpont Hősök tere
A színpad közelében 400 fő részére számítógép nélküli ülés biztosított.



FOTÓSOK

Fotómenedzser: Őszi Szilvia
Fotós mellény viselése kötelező az esemény ideje alatt, melyek igényelhetők a Média 
központban EUR 20,- vagy HUF 5.000,- letét ellenében.
A fotós mellények kizárólag a személyesen jelenlévő fotósoknak állnak rendelkezésre. 
A mellény viselése minden megjelölt fotózási helyszínen kötelező. Fotózási helyszínre 
belépés kizárólag a fotós mellényben megengedett. A fotós mellény elvesztése esetén 
annak pótlására nincs mód.
A mellényeket a nap végén kérjük leadni!
Munkavégzés közben, tripod, létra, vakuállvány (a prog-
ramok alatt) használata nem megengedett. Drón és 
bármilyen egyéb repülő felszerelés szigorúan tiltott. 
Amennyiben annak használatát észlelik, azok azonnal 
inaktiválásra kerülnek. Mobiltelefonokat néma vagy rez-
gő üzemmódba kell állítani az események közvetlen hely-
színén.
Minden fotóponton rendkívül szigorú „Táska nem meg-
engedett” szabály érvényes. A szabály megszegőitől a 
táska elvételre, az akkreditációt visszavonásra kerül.
Zárható szekrények rendelkezésre állnak a Médiaköz-
pont területén belül, EUR 20,- vagy HUF 5.000,- készpénz-
letét ellenében.
Fotópontok foglalása nem lehetséges. A felügyelet nélkül 
hagyott fotós felszerelések elszállításra kerülnek az ese-
ményeket követően.
Az egyes rendelkezések vonatkozásában a fotósok lépjenek kapcsolatba 
a fotómenedzserrel.
Az akkreditált területeken szigorúan TILOS A DOHÁNYZÁS.
Bármely fenti szabály megszegése azonnali akkreditáció visszavonással jár.

Fotós eligazítás
A fotós eligazítás kötelezően érvényes minden akkreditált fotós részére. Amennyiben az 
eligazításra valamely fotós késve érkezik vagy elmulasztja az első eligazítást, úgy azok-
nak egyéni eligazításon kell résztvenniük a fotómenedzserrel. 
Fotózási eligazítás: minden nap, az esemény kezdete előtt fél órával.



Közvetítés

Nemzetközi élő közvetítés műholdon keresztül lehetséges és igényelhető az Európai 
Műsorszórók Szövetségétől (EBU). További információ: 
eurovision@mtva.hu; 
A főbb események és a Hungexpo A pavilonjának programjainak egyenes adása elér-
hető az IEC2020 YouTube csatornán.
https://www.youtube.com/c/52ndInternationalEucharisticCongress 
A Hungexpo és a Hősök tere napi programjai 6 nyelven kerülnek feltöltésre a YouTube 
csatornára.
Korlátozott számu XLR audio kapcsolatot bocsátunk rendelkezésre minden lefordított 
nyelven a Médiaközpontban és a Műcsarnok teraszon.
Minden egyes operatőr köteles Bibs-t (mellényt) viselni az események alatt. 
Mellény igényelhető a Médiaközpontban 20 EUR vagy 
5.000 HUF letéti díj ellenében.

A mellények kizárólag a személyesen jelen lévő ope-
ratőröknek állnak rendelkezésre. A mellény viselése min-
den helyszínen kötelező. Mellény elvesztése esetén an-
nak pótlására nincs mód.
További részletekért kérjük keresse a közvetítésért fele-
lős menedzsert.
Drón és bármilyen egyéb repülő felszerelés szigorúan 
tiltott. Amennyiben annak használatát észlelik, azok 
azonnal inaktiválásra kerülnek. Mobiltelefonokat néma 
vagy rezgő üzemmódba kell állítani az események köz-
vetlen helyszínén.

Kérjük, vegyék figyelembe a rendkívül szigorú „Táska 
nem megengedett” szabályt! A szabály megszegőitől a táska elvételre, az akkreditáció 
visszavonásra kerül.
Zárható szekrények rendelkezésre állnak a Médiaközpont területén belül, 20 EUR vagy 
5.000 HUF letéti díj ellenében.
Filmezési helyek foglalása nem lehetséges. A felügyelet nélkül hagyott felszerelések el-
szállításra kerülnek az eseményeket követően.
Az egyes rendelkezések vonatkozásában a stábok lépjenek kapcsolatba a broadcast 
ügyekért felelős menedzserrel.
Az akkreditált területeken szigorúan TILOS A DOHÁNYZÁS.
Bármely fenti szabály megszegése azonnali akkreditáció visszavonással jár.
További információért, kérjük, keresse Szabó András broadcast menedzsert a hely-
színen.

http://eurovision@mtva.hu
https://www.youtube.com/c/52ndInternationalEucharisticCongress


Interjúk
Interjú időpont foglalása: e-mailben az press@iec2020.hu címen, legalább 24 órával az 
interjú előtt. Kérjük, vegyék figyelembe, hogy még írásos kérés esetén sem tudjuk ga-
rantálni a beszélgetést.
 
További hasznos információk 

Pénzügyi rendszer és árfolyamok
Forint (HUF) Magyarország hivatalos pénzneme
Érme címletek: 5, 10, 20, 100 és 200 
Papírpénz címletek: 500, 1000, 2000, 5000, 10 000, 20 000

Napi érvényes átváltási árfolyam megtalálható a Magyar Nemzeti Bank honlapján
www.mnb.hu/en/arfolyamok

Elfogadott bankkártyák
A főbb bankkártyák általánosságban elfogadottak Magyarországon, mint például a 
VISA, MasterCard és az American Express.

Áram:
Magyarországon az általános áramerősség: 220V
Csatlakozó típusok: Adapter,  és „C” típusú, 
Európai CEE 7/16 Euro csatlakozó

Adapter:
E/F „ Európai CEE 7/4 vagy
CEE 7/5 Schuko

http://press@iec2020.hu
http://www.mnb.hu/en/arfolyamok


Segélyszolgálati hívószámok
Sürgősségi esetek (SOS): 112
Mentők: 104
Tűzoltók: 105
Rendőrség: 107

Bármilyen további kérés esetén forduljon hozzánk bizalommal:
Sajtófőnök:
Zsuffa Tünde   press@iec2020.hu
Médiaközpont:
Kolozsi Ildikó
Broadcast menedzser:
Szabó András
Fotómenedzser:
Őszi Szilvia

 
Official website  Facebook

Instagram   Youtube
 
        
„Minden forrásom belőled fakad”
  Budapest, Hungary

https://www.iec2020.hu/en
https://www.facebook.com/nek2021/
https://www.instagram.com/nek2021budapest/
https://www.youtube.com/channel/UC8x105h1Ody_blbfBm2DePw

