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Hogyan jelentkezhetsz 

a lisszaboni Ifjúsági Világtalálkozóra az 
MKPK Ifjúsági Bizottságán keresztül? 

Tájékoztató a jelentkezőknek 
 

 

Az alábbi tájékoztatóval segíteni szeretnénk neked, hogy jelentkezésed zökkenőmentes 

legyen. Kérjük, figyelmesen olvasd el a következő tudnivalókat és kövesd honlapunkat, ahol 

rendszeresen frissítjük az információkat!  

 

Általános tudnivalók 

Elsősorban csoportok jelentkezését várjuk, nálunk az alábbi két módon lehet jelentkezni:  

1. csatlakozás meglévő csoporthoz 

2. új csoport bejelentése 

Arra is van mód, hogy tőlünk függetlenül jelentkezz az ifjúsági világtalálkozóra, de ebben az 

esetben önállóan kell jelentkezni a nemzetközi oldalon és az utazást megszervezni, - 

valamint közvetlenül kifizetni a portugál szervezőknek a részvételi díjakat. 

 

A jelentkezés két szakaszban történik. 

Először a csoportot kérjük bejelenteni a fontosabb paraméterek megadásával. A nemzetközi 

regisztrációs rendszerben mi végezzük el a csoport bejelentését a magyar makrocsoport 

részeként, tehát az MKPK Ifjúsági Bizottsága szervezésében jelentkező magyar 

jelentkezőknek a nemzetközi rendszerben nem kell regisztrálniuk!  A csoportot bejelentő 

személy nem szükségszerűen tagja a csoportnak (ha ő nem utazik ki a világtalálkozóra), a 

csoport tényleges vezetőjét a 2. szakaszban kell megjelölni. 

A csoport bejelentése után megadjuk a csoportvezetőnek a kapott csoportazonosító kódot, 

melyet kérünk eljuttatni a csoport tagjaihoz, hogy személyes adataik feltöltésekor ezt meg 

tudják majd adni. 

 

https://fiatal.katolikus.hu/ivt2023
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Ezután a megadott adatok alapján árkalkulációt készítünk, és azt elküldjük a 

csoportvezetőnek. 

 

Később, a második szakaszban a csoport tagjainak részletes személyes adatait kérjük be 

közvetlenül a csoporttagoktól. Igény esetén a csoportvezető is összegyűjtheti azokat egy 

Excel sablon táblázatban, majd az űrlapra feltöltheti azt.  

A megadott személyes adatok alapján tudunk a jelentkezés elfogadásáról dönteni, és 

személyre szabott árkalkulációt készíteni és díjbekérőt küldeni a jelentkezőknek a korábban 

megadott kedvezmények és egyéb támogatások figyelembe vételével (részvételi díj, 

útiköltség, előtalálkozó díja, biztosítás, magyar zarándokcsomag), majd kiállítani a számlát.  

 

Az egyéb támogatásokat közvetlenül fogjuk bekérni a támogatóktól (egyházmegyék, 

szerzetesrendek, egyéb egyházjogi személyek). 

 

 

1. Életkor 

Az MKPK döntése alapján a világtalálkozón alapvetően 18 és 35 év közötti fiatalok vehetnek 

részt (kivételes esetben 17. életévüket betöltött középiskolások is a csoportok tagjai 

lehetnek). 18 év alattiak mindenképpen csak szülői beleegyező nyilatkozattal vehetnek részt 

a rendezvényen. Ezt a nyilatkozatot a jelentkezés második szakaszában a személyes adatok 

feltöltése során kell majd csatolni. A minta honlapunkról letölthető. 

 

2. A világtalálkozó programja 

A világtalálkozó programja elő- és főtalálkozóból áll. Az előtalálkozókra a portugál 

egyházmegyékben és nemzetközi lelkiségi mozgalmak szervezésében kerül sor. Részleteket 

az előtalálkozókról itt találsz, magáról a főtalálkozó programjáról pedig itt olvashatsz. 

 

3. Részvételi díj 

A találkozót a magyarországi egyházmegyék, szerzetesrendek is támogatják az előre 

rögzített, korlátozott létszámkeret erejéig. Ezért létezik többféle támogatott és önköltségi ár 

is.  

https://fiatal.katolikus.hu/2023/02/20/kiegeszito-informaciok-az-ivt-jelentkezeshez/
https://www.lisboa2023.org/en/the-program
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Az egyes egyházmegyék, szerzetesrendek, lelkiségi mozgalmak utazási költségei és 

részvételi díjai változóak, mivel más-más helyre mennek előtalálkozóra, vagy csak a 

lisszaboni napokon (augusztus 1-6.), ill. csak a hétvégén (augusztus 4-6.) vesznek részt.  

A költségek az alábbiakból tevődnek össze: részvételi díj a világtalálkozón, szolidaritási díj, 

útiköltség, előtalálkozó részvételi díja, utasbiztosítás, magyar zarándokcsomag, szervezési 

költségek. 

A jelentkezési űrlapon lehetőséged van arra is, hogy mások javára lemondj a támogatásról, 

így támogatni tudsz olyan fiatalokat, akik kevésbé tehetősek.  

Elsősorban repülővel kívánjuk megszervezni az utazást. Amennyiben csak irreális repülőjegy 

árajánlatokat kapunk, akkor autóbusszal tudjuk megszervezni az utat, amely +6 napot is 

igénybe vehet. 

Az előzetes kalkulációk szerint az előtalálkozót is magában foglaló önköltségi ár várhatóan 

kb. 400 ezer forint lesz, amely az árfolyam-változásoktól és az igényelt programoktól, 

szolgáltatásoktól függően módosulhat (csökkenhet is). 

 

4. Részvételi díj befizetése 

A jelentkezésed elfogadását visszaigazoló e-mailben az árkalkulációval együtt díjbekérőt 

küldünk. Az utazás szervezése esetenként nagyon rövid határidőt követel meg, ezért kérjük 

számíts erre és tartsd be a megadott fizetési határidőt!  

Amennyiben plébánosod vagy más szervezet is támogatja részvételedet, úgy ezt is 

figyelembe vesszük a fizetendő díj meghatározásakor, de a támogatás begyűjtése 

esetenként eltérő lehet (közvetlenül mi kapjuk meg a támogatótól vagy a résztvevőknek 

magunknak kell ezt begyűjteni és a díjbekérő alapján befizetni). 

A pénz beérkezése után visszaigazoló e-mailt és számlát kapsz. 

Fizetési lehetőségek:  

● bankkártyás fizetés, 

● banki átutalás, 

● befizetés készpénzben az értesítő e-mailben megadott bank bármelyik 

bankfiókjában. 
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5. Lemondási és visszafizetési lehetőségek 

A jelentkezés során visszavonhatatlanul nyilatkozol a részvételi szándékodról, a befizetett 

összeget vissza nem tudjuk adni, mert nyilatkozatod alapján kifizetjük a részvételi díjat és a 

rövid foglalási határidő miatt megvásároljuk a repülőjegyet. Így legfeljebb a személycsere 

lehetősége áll fenn (a részvételi lehetőség átadása más személynek és az átírással járó 

többletköltségek kifizetésével, a csoportvezető előzetes jóváhagyásával). A személycsere 

végső határideje: 2023. június 30. 

 

6. A világtalálkozó önkéntesei 

A lisszaboni szervezők várják önkéntesek jelentkezését is. Nekik az útiköltséget és 145 

eurós részvételi díjat kell kifizetniük, a szállást és az ellátást részükre a helyi szervezők 

biztosítják. Azok, akik önkéntesnek szeretnének jelentkezni, ne a magyar jelentkezési 

oldalon, hanem egyenesen a nemzetközi regisztrációs rendszerben tegyék ezt meg 

(https://www.lisboa2023.org/en/become-a-volunteer)!  

A világtalálkozó alatt a magyar csoportokon belül a résztvevők közül is szükségünk lesz 

önkéntesekre, akik pl. egyszerű logisztikai feladatokat látnak el, a magyar katekéziseken 

zenélnek vagy a saját csoportjuknak fordítanak stb. Ha szívesen vállalkozol ilyen jellegű 

feladatra, a jelentkezési lap megfelelő részénél jelezd ezt nekünk! 

 

7. Központi információ 

E-mail: ivt2023[kukac]katolikus.hu   

Telefon: (+36-1) 479-2045 

Honlap: https://fiatal.katolikus.hu/ivt2023/ 

 

8. A jelentkezési folyamat 

1. SZAKASZ - A csoport részvételi szándékának bejelentése 
 

Egyéni jelentkezést csak csoport részeként tudunk kezelni, ezért javasoljuk, hogy először 
tájékozódj plébániád, barátaid, ismerőseid körében a már szerveződő csoportok felől, ahová 

https://www.lisboa2023.org/en/become-a-volunteer
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csatlakozhatnál. Amennyiben nem találsz ilyen csoportot, akkor keresd meg egyházmegyéd 
IVT-felelősét.  

 

Az első szakaszban először a csoportot kérjük bejelenteni a fontosabb paraméterek 

megadásával. A nemzetközi regisztrációs rendszerben mi végezzük el a csoport bejelentését 

a magyar makrocsoport részeként, tehát az MKPK Ifjúsági Bizottsága szervezésében 

jelentkező magyar jelentkezőknek a nemzetközi rendszerben nem kell regisztrálniuk!   

A csoportot bejelentő személy nem szükségszerűen tagja a csoportnak (ha ő nem utazik ki a 

világtalálkozóra), a csoport tényleges vezetőjét a 2. szakaszban kell megjelölni. 

 

1. lépés – A csoport fontosabb adatai 

A csoport bejelentéséhez az alábbi adatokat kérjük megadni: 

● A csoport neve 

● A csoport egyházmegyei vagy egyéb besorolása 

● A csoportot bejelentő személy 

 neve 
 születési dátuma 
 úti okmány száma (sz.ig. vagy útlevél) 
 e-mail címe 
 telefonszáma 
 lakcíme 
 állampolgársága 
 egyházi státusza (pap/diakónus/szerzetes) 
 nyelvtudása 

 
● A csoport várható létszáma (nemenkénti bontásban) 

● Részvételi szándék az előtalálkozókon 

● Az utazást az Ifjúsági Bizottság vagy a csoport maga szervezi 

● Utazás módja (repülő vagy autóbusz) 

● Érkezés és távozás napja 

● Választott díjcsomag (a csoport minden tagjának ugyanazt a csomagot kell választania) 

● Fizetés módja (a csoportvezető gyűjti be és utalja vagy a csoporttagok külön-külön 

közvetlenül fizetnek az Ifjúsági Bizottságnak) 

● Az árkalkuláció során figyelembe veendő (egyházmegyei, plébániai, szerzetesrendi, 

mozgalmi, egyéb támogatások) 

● Adatkezelési szabályzat elfogadása 

● Jelentkezési feltételek elfogadása 

https://fiatal.katolikus.hu/2023/02/20/kiegeszito-informaciok-az-ivt-jelentkezeshez/
https://fiatal.katolikus.hu/2023/02/20/kiegeszito-informaciok-az-ivt-jelentkezeshez/
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Amennyiben egy adott egyházmegyéből indul csoport, akkor a külön jelentkezőket 

(támogatástól függetlenül) igyekszünk az egyházmegye csoportjához csatlakoztatni. Ehhez 

az egyházmegyei ifjúsági referens egyetértésére is szükség van. Az egyházmegyék 

kapcsolattartóit itt lehet elérni. 

A csoportbejelentés végső határideje: 2023. május 31., szerda, 24:00. 

 

2. lépés – Árkalkuláció  

A csoport bejelentése után a megadott adatok alapján árkalkulációt készítünk, és azt 

elküldjük a csoportvezetőnek. 

Ezután megadjuk a csoportvezetőnek a kapott csoportazonosítót, melyet kérünk minél 

gyorsabban eljuttatni a csoport tagjaihoz, hogy - a megadott határidőig - személyes adataik 

feltöltésekor az egyértelmű hozzárendelés miatt ezt meg tudják majd adni.  

A határidő a repülőjegy árajánlat érvényességének függvényében esetenként eltérő lehet. 

 

2. SZAKASZ - A csoporttagok részletes adatai 
 

1. lépés - A csoporttagok személyes adatai  

Később, a második szakaszban a bejelentett csoport tagjaitól a részletes személyes 

adataikat kérjük be egy következő űrlapon. Igény esetén a csoportvezető is összegyűjtheti 

azokat egy sablon Excel táblázatban, majd az űrlapra feltöltheti azt.  

Csak azoktól kérjük a részletes személyes adatokat, akik teljesen vagy részben az Ifjúsági 

Bizottság szervezésében szeretnének részt venni a világtalálkozón és fizetéssel együtt járó 

tételt igényelnek. 

A csoporttagoktól kért adatok: 

Személyes adatok 
● csoportkód 
● név 
● születési dátum 
● kiskorúak esetén szülői hozzájárulás  
● úti okmány száma (sz.ig. vagy útlevél) * 

https://fiatal.katolikus.hu/2023/02/20/kiegeszito-informaciok-az-ivt-jelentkezeshez/
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● úti okmány kiállításának ideje * 
● úti okmány érvényességének lejárati ideje * 
● e-mail cím 
● telefonszám 
● lakcím 
● állampolgárság 
● foglalkozás  
● egyházi státusz (pap/diakónus/szerzetes) 
● papoktól további személyes dokumentumok (május 31-ig beküldve: fénykép, celebret) 
● pólóméret (férfi/női/méret) * 
● a világtalálkozó idején fellépő súlyos probléma esetén értesítendő személy neve, 

elérhetőségei 
 
 

Amiről feltétlenül tudnunk kell az egészségeddel kapcsolatban 
● tartós betegség  
● különleges gyógyszer 
● akadálymentes közlekedés 
● ételérzékenység/allergia (nem biztos, hogy a portugál szervezők minden feltételt 

biztosítani tudnak) 
 

Közösségeid 
● felekezet 
● egyházmegye 
● plébániához, lelkiségi mozgalomhoz tartozás 

 

Nyelvtudás 
● nyelvtudás 
● vállalsz-e tolmácsolást a csoport tagjainak 

 

Felajánlásaid 
● felajánlás (pl. mások részvételének támogatására) 
● részvétel kulturális programokon (tánc, ének, animátor, egyéb)  
● a lisszaboni magyar katekézisek és programok lebonyolításában vállalt egyszerű 

önkéntes feladatok 
 

Hozzájárulásaid 
● jelentkezési feltételek elfogadása, 
● adatkezelési szabályzat elfogadása, 
● hozzájárulás, hogy későbbi, hasonló programokról értesíthessünk, és ezért adataidat 

a világtalálkozó után is tárolhassuk. 
 

Megjegyzés, észrevétel 
 

* csak azoktól kérjük, akik az utazást is az MKPK Ifjúsági Bizottságán keresztül 
szervezik, illetve magyar zarándokcsomagot is vásárolnak.  
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2. lépés – Személyenkénti árkalkuláció és fizetés 

A megadott személyes adatok alapján tudunk a jelentkezés elfogadásáról dönteni, és 

személyre szabott árkalkulációt készíteni a jelentkezőknek a korábban megadott 

kedvezmények és egyéb támogatások figyelembevételével. A kalkulált befizetendő összegről 

díjbekérőt küldünk, amelyet a fizetéssel elfogadottnak tekintünk. Fizetni átutalással és 

bankkártyával is lehet. A fizetés után fogjuk kiállítani a számlát.  

Az egyéb támogatásokat közvetlenül fogjuk bekérni a támogatóktól (egyházmegyék, 

szerzetesrendek, egyéb egyházjogi személyek). 

A portugál és vatikáni szervezőknek továbbítjuk a hozzánk befizetett tételeket és 

megszervezzük az utazást. 

Az utazás megszervezése után visszaigazolást küldünk, később pedig a részletes gyakorlati 

tudnivalókról is tájékoztatunk minden résztvevőt. 

 

Budapest, 2023. március 2. 

MKPK Ifjúsági Bizottsága 


