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ÖRÖKIMÁDÁS KÉZIKÖNYV 

INFORMÁCIÓK AZ ADORÁLÓK SZÁMÁRA 
 
MIT JELENT AZ ÖRÖKIMÁDÁS?  

 
Jézus Krisztus az élő Isten Fia, aki e világra jött, megtestesült, egy lett közülünk, belépett a 
történelembe. Valóságosan jelen van értünk, velünk az Oltáriszentségben. Így válik 
számunkra személyessé, konkréttá, idő felett álló valósággá az Ő léte. Vár bennünket a 
kenyér színe alatt. Hívására, utánunk vágyakozó szomjára hogyan válaszolunk? Ő barátunk és 
táplálékunk, orvosunk és békességünk. Amikor szentségimádást végzünk elfogadjuk hívását, 
mi is jelen vagyunk az ő jelenlétében, kitesszük magunkat a titok sugárzatának. Hagyjuk, 
hogy ihlessen, formáljon, lelkesítsen minket. Közösségünk vele egyben egy nagyobb 
egységbe kapcsol minket azokkal, akik hozzá tartozunk, akik őt Urunknak valljuk. Nála 
átérezzük életünk értelmét: Istennel lenni, megpihenünk fáradtságunkban, és megújulunk 
emberségünkben. Más horizont, a végtelen távlata nyílik meg számunkra. „Jöjjetek hozzám 
mindnyájan, akik elfáradtatok és az élet terhét hordozzátok, én fölüdítelek titeket!” – 
mondja az Úr. 
 
 
HOGYAN VEHETEK RÉSZT A FOLYAMATOS SZENTSÉGIMÁDÁSBAN? 
 
A regisztráció lehetőségei a szentségimádásra: 

1. on-line regisztráció a www.orokimadas.belvarosiplebania.hu címen. 
2. telefonon a napszak koordinátoroknál 
3. személyesen a plébánia hivatalban, a regisztrációs időpontokban 
4. az Örökimádás-kápolnában kihelyezett jelentkezési lap kitöltésével  
5. 10 fő fölötti csoportok regisztrációja  

 
Miért van szükség az előzetes regisztrációra? 
Elhatározásunk, hogy a nap minden órájában és percében legalább két fő legyen az 
Oltáriszentség társaságában. Ezen cél elérése érdekében folyamatosan figyelni és ellenőrizni 
kell a szentségimádásban résztvevők létszámát. Ha egyes időpontokban nincs megfelelő 
számú jelentkező, akkor az ún. napszak koordinátorok megpróbálják feltölteni az adott 
időpontot. Így biztosítható a folyamatos folyamatos szentségimádás. 
 
Bármikor betérhetek a templomba a szentségimádásra? 
Igen, gyakorlatilag bármikor. A templom ajtaja nyitva áll a szentségimádást végezni kívánók 
előtt. Ennek ellenére azonban kérjük, hogy lehetőség szerint minden esetben regisztráljanak. 
Ezzel nagyban segítik a plébánia munkáját. 
 
1. On-line regisztráció: 
1.1. Az on-line regisztráció menete: 
Az on-line regisztráció használatához egy magyar és angol nyelvű felületet alakítottunk ki az 
orokimadas.belvarosiplebania.hu címen. A „REGISZTRÁCIÓ” fül megnyitásával elvégezhető az 
adorálni kívánó személy adatainak rögzítése. A regisztráció elvégzésével az adorálni kívánó 
személy elfogadja a mellékletben szereplő „adatkezelési hozzájárulás” elfogadását. 

http://www.orokimadas.belvarosiplebania.hu/
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A sikeres regisztrációt követően lehet kiválasztani a kívánt időpontokat a következő módon: 
A naptár felületen válasszuk ki a kért napot. Ekkor a rendszer megmutatja számunkra a 
kívánt naphoz tartozó hét időpontjait. 

 
A sorokban láthatjuk a hét napjait, az oszlopokban pedig látjuk a nap óráit. 
A kívánt nap és óra kiválasztását követően írja be az érkezők létszámát. Ha egyedül érkezik, 
akkor marad a „0” érték. 
Ha több alkalommal szeretne jönni ebben az időpontban, akkor jelölje be az „Igen” rovatot. 
Az „ennyi héten át vállalom” rovatban megadhatja, hogy összesen hány héten keresztül jön a 
szentségimádásra. Ebben az esetben a rendszer ugyanarra a napra és időpontra foglal be 
időpontot (pl. minden szerdán 22:00 órára). 
A „jelentkezés” gomb megnyomásával az időpont foglalás véglegesül. 
A befoglalt időpontról a rendszer e-mail üzenetet küld a regisztráció alkalmával megadott 
címre. 
Ezen kívül emlékeztető e-mailt is fog majd kapni a szentségimádás időpontját megelőző  
napon. 
 
1.2 Mit tegyek, ha nem tudok elmenni a már befoglalt időpontra? 

• családtagjai, rokonai, ismerősei között keressen egy helyettesítőt. 

• ha nem sikerül helyettesítőt találnia, akkor hívja fel az időponthoz tartozó ún. 
napszak koordinátort, és tőle kérjen segítséget. 

 
1.2. A napszak koordinátorok neve és elérhetőségei: 

00:00 – 06:00 órai időszakért felelős személy: Balogh Endre +36-20-432-2186 
06:00 – 12:00 órai időszakért felelős személy: Bitter Lajos +36-20-432-2213 
12:00 – 18:00 órai időszakért felelős személy: Dr. Osztie Éva +36-20-432-2193 
18:00 – 24:00 órai időszakért felelős személy: Szepesi Ferenc +36-20-432-2196 

 
2. Telefonos regisztráció: 
2.1. Az ún. napszak koordinátorok azért vannak, hogy minden esetben legalább két fő 

legyen az Örökimádás-kápolnában az Oltáriszentség társaságában. Ők jól ismerik azokat a 
személyeket, akik a felelősségi körükbe tartozó időszakban szoktak részt venni a 
szentségimádásban. 
Ha Ön nem használ számítógépet, vagy nincs regisztrációja, akkor telefonon hívja fel azt a 
munkatársat, aki az Ön által kért napszak koordinátora és felelőse. 
Példa: Hajnal 04:00 órakor szeretne részt venni a szentségimádásban? Akkor hívja fel 
Balogh Endre kollégánkat. 
Este 19:00 órakor szeretne eljönni a kápolnába? Akkor Józsefet kell felhívnia. 



4 
 

 
2.2. Milyen adatokat kell majd megadnom a napszak felelős számára? 

✓ Melyik napon szeretne részt venni a szentségimádásban. 
✓ Melyik órában szeretne részt venni a szentségimádásban? 
✓ Az Ön neve 
✓ Az Ön telefonszáma 
✓ Hány fő fog érkezni a szentségimádásra? 
✓ Esetleg több héten szeretne jönni mindig ugyanabban az időpontban? 
 

3. Személyes regisztráció lehetősége: 
3.1. A személyes regisztráció időpontjai: 

hétfőn:  09:00 – 10:00 
pénteken:  09:00 – 10:00 

3.2. A regisztráció helye: a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia irodájában 
A plébániai hivatal címe: 1056 Budapest, Március 15. tér 2. (földszint) 
Kérjük vegyék figyelembe, hogy munkaszervezési okok miatt a személyes regisztrációt csak 
ezekben az időpontokban tudjuk elvégezni. 
 
4. Az Örökimádás-kápolnában jelentkezési lapokat helyezünk el, amelyek kitöltésével 
és az urnába történő bedobásával jelentkezni tud egy következő időpontra. Az urnát minden 
munkanapon kiürítjük.  
 
5. Csoportok regisztrációja a folyamatos szentségimádásra: 
Előzetes írásos regisztráció mellett tudunk fogadni minimum 10 fős, maximum 70 fős 
csoportokat. Ebben az esetben az Oltáriszentséget az altemplomba helyezzük át. 
Csoportos regisztrációt kizárólag az orokimadas@belvarosiplebania.hu e-mail címen tudunk 
fogadni (a telefonon bejelentett, illetve postai úton elküldött regisztrációt NEM). A tervezett 
látogatás dátumát és pontos időpontját, valamint a létszámot tartalmazó e-mail levelet 
legalább 48 órával az érkezés előtt kérjük elküldeni. Minden csoportos regisztrációt írásban 
visszaigazolunk. 
Csoportokat szentségimádásra csak a templom hivatalos nyitva tartási idejében tudunk 
fogadni. 
Kérjük vegyék figyelembe, hogy az Oltáriszentség áthelyezéséhez pap jelenlétére van 
szükség. Ezért nagyon fontos a csoport érkezésének előre történő jelzése. 
  

mailto:orokimadas@belvarosiplebania.hu
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ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK: 
 
A Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia-templom pontos címe: 
1056 Budapest, Március 15. tér 
(az Erzsébet híd pesti hídfőjénél) 
 
A folyamatos szentségimádás lehetősége a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony 
Főplébánia-templomban: 
A folyamatos szentségimádás 2018. január 1-én 00:00 órakor kezdődik. Ezt követően az év 
bármely napján, a nap bármely órájában felkereshető az Oltáriszentség. 
 
Hogyan jutok el a templomhoz metróval? 
A templomhoz legközelebbi metróállomás neve az M3 vonalon: Ferenciek tere 
A megállótól a templom kb. 200 méter sétatávolságra van a Kígyó utcán és Piarista közön 
keresztül. 
 
Hogyan jutok el a templomhoz villamossal? 
A templom előtt halad el a 2. számú villamosvonal. A legközelebbi megállójának neve: 
Március 15. tér. 
 
Hogyan jutok el a templomhoz autóbusszal? 
A legközelebbi autóbusz megálló az Erzsébet híd pesti hídfőjén van kialakítva. Ezt a megállót 
a következő járatok érintik: 5, 8E, 108E, 110, 112, 133E, 178. 
 
Hol tudok gépkocsival parkolni a templom környékén? 

1. Az Erzsébet híd pesti hídfője alatt kialakított fizető parkolóban. 
Fontos: napközben a parkolóban nehéz szabad helyet találni. 

2. Millenium Center mélygarázs (1052 Budapest, Pesti Barnabás u. 4.) 
3. Franklin Parkolóház (1053 Budapest, Reáltanoda u. 5.) 
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AZ ÖRÖKIMÁDÁS-KÁPOLNA: 
 
A templomban található Örökimádás-kápolna megközelítése: 
Napközben a bejáraton keresztül, a recepciónál történt jelentkezést követően. 
Nyitva tartáson kívüli időszakban az oldalajtón keresztül (az ún. Rózsakert” felől), a 
biztonsági szolgálat iránymutatása alapján.  
A szentségimádás pontos helye a templomban: a szószék mögötti, bal oldali első 
kápolnában. 
 
Az Örökimádás-kápolna működési rendje: 

• A telefont már a templomba történő belépést megelőzően kérjük kikapcsolni. 

• Az Örökimádás-kápolnában fényképezni, video felvételt készíteni nem szabad. 
Szintén kérjük a „csak egy pillanatra benézek” típusú látogatások mellőzését. 

• A kápolna bejáratánál egy többnyelvű információs tábla, illetve szórólap informálja az 
adorálókat és az érdeklődő híveket a szentségimádás céljáról és rendjéről. 

• Az Örökimádás-kápolna biztonsági kamerával van ellátva, a sugárzott kép a 
törvényben rögzített ideig tárolásra kerül. 

• Az Örökimádás-kápolnában Biblia, könyv, katolikus lap nincs kihelyezve, hogy ezek ne 
vonják el a figyelmet az Oltáriszentségtől. 

• Az előre beregisztrált adorálók az első padsorban foglaljanak helyet. Az előzetes 
regisztrációval időpontra érkező adorálók az első padsor mellé állva jelezzék, hogy a 
korábban érkezett adoráló személy távozhat.  

• A regisztráció nélkül érkező adorálók a hátsó padsorokban foglalhatnak helyet, illetve 
használhatják a térdeplőket is. 

• A szentségimádást teljes csendben végezzük (az ének, hangszeres zene, közös hangos 
ima, stb. nem megengedett). 

• A kápolnában étkezni és inni nem szabad. 
 
A szentségimádás rendje: 
A folyamatos szentségimádás 2018. január 1-én 00:00 órakor kezdődik. Ezt követően a 
templom folyamatosan nyitva áll a hívek előtt.  
 
A szentségimádást végzők létszáma: 
A szentségimádást úgy szervezzük, hogy legalább 2 fő előre regisztrált adoráló személy 
folyamatosan legyen az Oltáriszentség mellet. A kápolnában maximum 10 fő tartózkodhat 
egyszerre. 
A regisztrált szentségimádók pontosan érkezzenek, hogy a folytonosság ne csorbuljon. 
A távozás előtt győződjenek meg arról, hogy legalább egy adoráló személy még az 
Oltáriszentség jelenlétében marad. Ha ez nem biztosított, akkor kérjük hogy legalább 10 
percet várakozzanak. 
 
Mi a teendő, ha váratlan esemény történik a szentségimádás közben? 

• napközben haladéktalanul értesítése a sekrestyés munkatársakat, éjszaka keresse a 
biztonsági szolgálat munkatársát, vagy telefonon hívja fel a napszak felelőst. 

• rendkívüli helyzet esetén értesítse a központi vészhelyzeti hívószámot a 112 szám 
hívásával (pl. rosszullét, tűz, villámcsapás, stb.). 
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Mozgássérültek részvétele a szentségimádásban: 
Mozgássérültek (kerekesszékkel közlekedők) feltétlenül keressék a kapcsolatot a napszak 
felelőssel. Ő segít megszervezni a kerekesszékkel történő beléptetést a főbejáraton keresztül 
a templom területére. Az Örökimádás-kápolna akadálymentesített, tehát kerekesszékkel 
vagy mozgássérült mopeddel is könnyen megközelíthető. 
 
Külföldiek részvétele a szentségimádásban: 
A folyamatos szentségimádáson való részvételre szeretettel invitáljuk és várjuk a külföldi 
híveket is. A regisztrációs felület minden része és eleme angol nyelven is elérhető és 
használható. 
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ÚTMUTATÓ A SZENTSÉGIMÁDÁSHOZ: 
 

1. Olyan testhelyzetet foglalj el, amely kényelmes; és így rossz érzés, vagy a 
helyzetváltoztatás kényszere nem vonja el a figyelmedet! 

2. Hívd a Szentlelket segítségül, hogy a szeretet találkozása történjék meg Jézus és 
közötted! 

3. Gondolataid, érzéseid, vágyaid benned zakatolnak. Élményeid, a téged ért 
benyomások, nyomasztó érzések föltolulnak. Magaddal és másokkal folytatott 
párbeszéd fogalmazódik bensődben. Ez természetes! 
Feladatod, hogy: 

• teremts a bensődben is csendet. 

• „oldd el az akaratodat”: hagyj el mindent, bízd Jézusra, most semmi és senki nem 
fontos, csak Ő. Nem kell semmi mást tenned, akarnod, tervezned, érezned, csak 
azt, hogy az ő jelenlétében vagy. 

• ne bántson, ha elkalandozol. Szelíden térj vissza Hozzá. 

• Jézus a törékeny kenyér színe alatt rejtőzik. Fogadd el te is a magad 
törékenységét, esendőségét. Ha elálmosodsz (vagy talán el is alszol) föleszmélve 
ismét térj vissza Hozzá! 

4. Légy jelen az Ő színe előtt, ahogy Ő jelen van számodra az Oltáriszentségben! Ne 
nézd az órát, ne számold az időt, feledkezz bele a jelen titkába: „Uram, jó nekünk itt 
lennünk!” 

5. Helyezd át egészen a súlypontot magadból Jézusba! Akár föl is teheted a kérdést: 
vajon Jézus hogyan érezne, gondolkodna, cselekedne? 

6. Néhány javaslat, hogyan is imádkozhatsz: 

• kiválaszthatsz valamely szentírási részletet (esetleg csak egy mondatot), és azt 
ismételheted, ízlelgetheted. 

• mondhatod a Jézus imákat: „Uram, Jézus, Isten Fia, könyörülj rajtam!”; Jézusom, a 
tied vagyok”, vagy „Jézusom, bízom benned!”. Ismételd ezeket az imákat a 
nyugodt légzés ritmusában. 

• hagyd, hogy Ő szóljon hozzád, figyelj ihletére, a benned felhangzó szavára. 

• hozhatsz alkalmas imakönyvet, és a nagy lelki mestereket segítségül hívva a 
szentségimádáshoz kapcsolódó imákból válogathatsz. 
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TOVÁBBI FONTOS INORMÁCIÓK: 
 
Az Örökimádás-kápolna folyamatos működtetése: 
Az Örökimádás-kápolna működtetése és éjszakai biztonsági őrzése jelentős pénzügyi terhet 
ró a Főplébániára. 
Kérjük Önöket, hogy anyagi lehetőségeikhez mérten adománnyal támogassák küldetésünket. 
Az adományokat kezelő szervezet neve: Teljes Katolikus Liturgiáért Alapítvány 
A kápolna működtetésére elkülönített alszámla száma: 11705008-22528566 
 
Korlátozások: 
A Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia fenntartja a jogot arra, hogy ideiglenes 
jelleggel, előzetes értesítés nélkül is áthelyezze az Oltáriszentséget a templom 
altemplomába. 
 
Folyamatos információk az adorálók számára: 

• A napszak felelősök igyekeznek folyamatos kapcsolatot tartani a szentségimádás 
végző hívekkel. Esetenként telefonos hívással felkérik a híveket olyan időpontban 
való részvételre, ahol még nem biztosított a folyamatos szentségimádás, nem 
biztosított a minimum 2 fő. Lehetőségükhöz mérten segítsék a munkájukat a 
részvételükkel. 

• A Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia a regisztrált adorálók számára 
legalább negyedévente egyszer elektronikus hirlevelet küld, a regisztrációban 
megadott e-mail címre.  
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MELLÉKLET: 
Adatkezelési Szabályzat 

 
Személyes adatok védelme, adatkezelési alapelvek: 
Köszöntjük a weboldalunkon. A weboldalt a Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia 
(1056 Budapest, Március 15. tér 2.), továbbiakban: „Plébánia” vagy „Adatkezelő”) üzemelteti. A 
Plébánia védi és óvja az értékeket, így az Ön személyes adatait is. Természetesen mindent 
megteszünk annak érdekében, hogy biztosítsuk ezen adatok lehető legmagasabb szintű védelmét, és 
minden jogszabályi követelménynek megfeleljünk. A Plébánia csak az Ön hozzájárulása esetén és 
kizárólag célhoz kötötten végez adatkezelést a vonatkozó jogszabályok, így az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”) 
rendelkezéseinek megfelelően. 
A személyes adatait legfeljebb addig kezeli a Plébánia, amíg a jelen Szabályzatban foglalt célok 
eléréséhez szükséges. Ettől csak akkor tér el, ha az ennél hosszabb adattárolást a vonatkozó 
jogszabályok engedélyezik vagy kötelezővé teszik. 
 
A gyűjtött személyes adatok fajtái, adatkezelés jogalapja és célja: 
A Plébánia csak bizonyos személyes adatokat gyűjt az Ön önkéntes hozzájárulása esetén. Ilyen adat a 
vezetéknév és utónév, e-mail cím, telefonszám. Ezen adatokat a Plébánia kizárólag abból a célból 
gyűjti, hogy a Plébánia által szervezett programokban Ön részt vehessen, illetve azokról értesüljön. 
Ennek megfelelően -a jelen Szabályzat eltérő rendelkezése hiányában- a személyes adatok megadása 
önkéntes, és az adatkezelés jogalapja az adatalany (azaz az Ön) hozzájárulása az információs 
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés a) 
pontjának megfelelően. 
Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a weboldal látogatásakor bizonyos technikai adatok automatikusan 
rögzítésre kerülnek (például a számítógép azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során 
generálódnak). A Plébánia ezeket az adatokat a személyes adatokkal - jogszabály által kötelezővé tett 
esetek kivételével - össze nem kapcsolja, ezekhez kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. 
A Plébánia „sütiket” és hasonló technológiai megoldásokat használ a böngésző, és az informatikai 
eszköz azonosításához. A „sütik” olyan információk, amelyeket egy honlap adattárolási célokból 
továbbít a felhasználók merevlemezére. A „sütik” lehetővé teszik, hogy a honlap emlékezzen olyan 
fontos információkra, amelyek az oldal használatát kényelmesebbé teszik. A Plébánia elsősorban arra 
használja a „sütiket”, hogy a rendszert tökéletesítse. A Plébánia figyelemmel kíséri például a 
weboldalra látogatók számát, anonim összesítés alapján. A Plébánia arra is használhatja a „sütiket”, 
hogy emlékezzen Önre, amikor visszatér a honlapra, valamint nyilván tartsa hogy melyik eseményre 
jelentkezett. Kezel továbbá bizonyos marketing adatokat is. Ezekben az esetekben a Plébánia 
személyes adatokat is kapcsolhat a „sütihez”. Ha nem szeretne „sütit” kapni, vagy ha szeretné úgy 
beállítani a web böngészőt, hogy értesítsen, amikor „sütit” kap, klikkeljen a böngésző „Súgójára”, 
ahol felvilágosítást kaphat arról, hogy mi ilyen esetben a teendő. 
 
Személyes adatok továbbítása: 
A Plébánia az Ön személyes adatait csak a szerződött adatfeldolgozó partnereinek adhatja át az 
Infotv. rendelkezéseinek megfelelően. A Plébánia ezen felül továbbíthatja az Ön személyes adatait a 
Katolikus Egyházon belüli együttműködő szervezetekhez. Természetesen ezen adatoknak bármilyen 
jellegű felhasználása csak jelen Adatvédelmi Szabályzattal összhangban történhet. Amennyiben 
beklikkelte, küldünk Önnek marketing információkat (például hírlevelet, értesítést várható 
eseményekről, kérdőívet, stb.). Ha a későbbiekben úgy dönt, hogy nem szeretne ilyen anyagokat 
kapni, akkor erről bármikor leiratkozhat. A Plébánia megbízhat másokat különböző feladatok 
elvégzésével, amilyen például az események megrendezése, ezek támogatása, műszaki szolgáltatások 
honlapunk számára, stb. Ezek a személyek a szükséges mértékben esetleg hozzáférhetnek a 
személyes adataihoz, ha ez feladatuk teljesítéséhez szükséges. Ezek a személyek azonban kizárólag az 
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adott feladat teljesítéséhez használhatják fel az Ön személyes adatait, és nem használhatják fel őket 
semmilyen más célra. 
 
Személyes adatokhoz fűződő jogok: 
Ön bármikor tájékoztatást kérhet a kezelt személyes adatairól, továbbá bármikor kérheti személyes 
adatainak helyesbítését, zárolását vagy törlését. Kérésének a benyújtásától számított legrövidebb idő 
alatt, legfeljebb azonban 25 napon belül eleget teszünk. 
A kötelező adatkezelések esetét ide nem értve bármikor tiltakozhat személyes adatainak kezelésével 
szemben, amennyiben az adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi 
kötelezettség teljesítéséhez vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, 
vagy ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-
kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik, továbbá törvény által meghatározott egyéb 
esetekben. A tiltakozást annak előterjesztésétől számított legkésőbb 15 napon belül kivizsgáljuk. 
Amennyiben Ön nem ért egyet a tiltakozással kapcsolatban meghozott döntéssel, a döntés 
kézhezvételétől számított 30 napon belül a Fővárosi Törvényszék előtt pert indíthat az Adatkezelővel 
szemben. 
Ha úgy érzi, hogy jogai sérülnek, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1024 
Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.) fordulhat, vagy az Adatkezelő ellen keresetet nyújthat be 
bírósághoz. 
A személyes adatokra vonatkozó tájékoztatásra, helyesbítésre, törlésére, zárolásra és tiltakozásra 
vonatkozó jogosultságait bármikor gyakorolhatja, amennyiben e-mailben vagy egyéb módon írásban 
kapcsolatba lép az Adatkezelővel. A megkereséssel összefüggésben kérhetik, hogy a megkereső 
személy azonosítsa magát vagy olyan egyéb adatokat adjon meg, melyek a személyére vonatkoznak, 
melyek a jogosultság igazolására szolgálnak. A megkeresést az irányadó adatvédelmi jogszabályoknak 
megfelelően kezeljük. 
 
Az Adatvédelmi Szabályzat változása: 
Jelen Szabályzat 2017. november 13. napjától érvényes. Időközönként szükségessé válhat, hogy a 
Plébánia változtasson jelen Szabályzaton. Ha megváltoztatjuk jelen Szabályzatot, akkor az átdolgozott 
változatot itt közzé tesszük, ezért javasoljuk, hogy időnként látogasson ide vissza, és nézze meg jelen 
Szabályzat legfrissebb változatát. Jelen Szabályzatban az aktuális frissítés időpontja mindig 
feltüntetésre kerül. Biztosítjuk továbbá, hogy semmilyen változást nem eszközlünk visszamenőleges 
hatállyal, és a változások nem módosítják a korábban összegyűjtött információk kezelését. 
 
Így léphet kapcsolatba velünk: 
Budapest-Belvárosi Nagyboldogasszony Főplébánia 
1056 Budapest, Március 15. tér 2. 
E-mail: belvarosiplebania@gmail.com 
Telefon: +36-1-318-3108 


