
Regisztrációs Tájékoztató 

 

Tájékoztatjuk kedves látogatóinkat, hogy a Szakma Sztár Fesztiválra a belépés díjtalan, de 

regisztrációhoz kötött, mely az alábbiak szerint történik.  

 

Egyéni regisztráció:  

Kérjük, hogy a https://szakmasztar.hu/egyeni-regisztracio/ oldalon válassza az EGYÉNI regisztrációs 

felületet. Az online regisztrációt követően a vendég által megadott e-mail címre a rendszer 

automatikusan kiküldi a belépésre jogosító visszaigazoló kódot. Kérjük, hogy a megkapott kódot 

kinyomtatva, vagy elektronikus formában – telefonon – hozza magával és mutassa fel a Fesztivál 

regisztrációs pontján (3-as kapu, III. Fogadó épület) a gyors és zökkenőmentes belépéshez. A kód 

leolvasását követően, a regisztráció során megkapott karszalag jogosítja fel a belépésre és a 

rendezvény területén való tartózkodásra. Amennyiben technikai okok miatt esetleg az online 

regisztráció során nem kap válasz e-mailt és kódot javasoljuk, nézze meg a SPAM fiókját is és 

amennyiben oda sem érkezett meg a visszaigazoló e-mail, indítson egy új regisztrációt, vagy 

regisztráljon online a helyszínen. Az érvényes regisztráció és a visszaigazoló kód megléte, majd a 

karszalag átvétele és hordása feltétele a belépésnek és Fesztivál területén tartózkodásnak!  

 

Média regisztráció:  

Kérjük, hogy a https://szakmasztar.hu/media-regisztracio/ oldalon válassza a MÉDIA regisztrációs 

felületet. Itt megadva a kért adatokat, a rendszer automatikus válasz e-mailt küld, tájékoztatva 

regisztrációja elfogadásáról. Amennyiben technikai okok miatt esetleg az online regisztráció során nem 

kap válasz e-mailt javasoljuk, nézze meg a SPAM fiókját is és amennyiben oda sem érkezett meg a 

visszaigazoló e-mail, indítson egy új regisztrációt, vagy regisztráljon online a helyszínen. A média 

regisztráció csak a Fesztivál látogatási időszakára vonatkozik: 

- 2022.04.25. 11:00-16.00  

- 2022.04.26. 08.00-16.00  

- 2022.04.27. 08.00-14.00 

Kérjük, hogy a belépésére és a rendezvényterületen tartózkodásra jogosító kitűzőjét a Hungexpo C 

pavilonjában, a központi információs pult MÉDIA regisztrációjánál szíveskedjen átvenni. Az érvényes 

regisztráció megléte és a kitűző átvétele és hordása feltétele a belépésnek! A kitűző hiánya feljogosítja 

a szervezőt az esemény távoltartásától.  

 

Buszos csoportok regisztrációja 

Kérjük, hogy a https://szakmasztar.hu/csoportos-regisztracio/ oldalon válassza a CSOPORTOS 

regisztrációs felületet. Az országosan vidékről érkező Területi Kamarák által szervezett csoportoknak is 

szükséges az online regisztráció. Sikeres regisztráció esetén a rendszer automatikus válasz e-mailt küld, 

tájékoztatva a regisztrációja elfogadásáról. Amennyiben technikai okok miatt esetleg az online 

regisztráció során nem kap válasz e-mailt javasoljuk, nézze meg a SPAM fiókját is és amennyiben oda 

sem érkezett meg a visszaigazoló e-mail, indítson egy új regisztrációt, vagy regisztráljon online a 

https://szakmasztar.hu/egyeni-regisztracio/
https://szakmasztar.hu/media-regisztracio/
https://szakmasztar.hu/csoportos-regisztracio/


helyszínen. A regisztráció során megadott létszám alapján, a belépésre jogosító karszalagokat a 

rendezvény helyszínén, a III-as Fogadó épületben, a csoportos regisztrációs pultoknál adjuk át. Kérjük, 

hogy a regisztráció során a létszámokat figyelmesen töltsék ki! Az érvényes regisztráció megléte, majd 

a karszalag hordása feltétele a belépésnek és a Fesztivál területén tartózkodásnak!  

 

Helyszíni regisztráció  

Előzetes online regisztráció hiányában lehetőséget biztosítunk a helyszíni online regisztrációra is a III. 

Fogadó épület regisztrációs pontjain. A regisztráció után kollegánk kinyomtatja Önnek a kódot, amit a 

beléptetésnél fel kell mutatnia. A kód felmutatása után megkapja a karszalagot, ami feltétele a 

belépésnek és a rendezvény területén tartózkodásnak! 

 

 

Szakma Sztár Fesztivál információk 

A Fesztivál nyitvatartási időben látogatható. 

- 2022.04.25. 11:00-16.00  

- 2022.04.26. 08.00-16.00  

 

A rendezvényen mindenki egyéni, saját felelősségére vehet részt.  

A Fesztiválon maszk viselete nem kötelező, de engedélyezett. Javasoljuk a pavilonokban elhelyezett 

kézfertőtlenítő pontok rendszeres igénybevételét magunk és a többi látogató egészségének 

megőrzése érdekében.  

A helyszínre élő állat és alkohol, alkoholos tartalmú ital behozatala TILOS!  

A vendéglátó egységekben HelloPay, valamint Bankkártya fizetőeszközöket fogadnak el, készpénzt 

nem.  

A Szakma Sztár Fesztivál során a résztvevőkről képi- és videó felvétel készül, amelynek készítéséhez és 

későbbi felhasználásához a résztvevők a regisztrációval hozzájárulnak. 

A Fesztivál időtartamában, mind az eseményről, mind a versenyekről további információkkal a 

Hungexpo C pavilonjában, a központi információs pultnál állunk rendelkezésére.  

 


