
ADATLAP 
közérdekű önkéntes tevékenység bejelentésére 

 

1. A fogadó szervezet 
a) neve:   .............................................................................................................................................  

b) székhelye:  .....................................................................................................................................  

c) levelezési címe:  .............................................................................................................................  

d) adószáma:  .....................................................................................................................................  

e) költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma:   .............................................................  

f) cégjegyzékszáma:  .........................................................................................................................   

g) típusa (a megfelelő jelölendő):  

□ helyi önkormányzat, azok társulása 

□ nemzetiségi önkormányzat 

□ költségvetési szerv 

□ egyház, belső egyházi jogi személy 

□ közhasznú jogállású szervezet 

□ közhasznú minősítéssel nem rendelkező civil szervezet 

□ szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény 

□ egészségügyi szolgáltató 

□ köznevelési intézmény 

□ felsőoktatási intézmény 

□ muzeális intézmény 

□ nyilvános könyvtár 

□ közlevéltár 

□ nyilvános magánlevéltár 

□ közművelődési intézmény 

□ egyéb:   ........................................................................................................................................  

 

2.  Az önkéntes tevékenységgel kapcsolatosan a kérelmező kapcsolattartójának  

a) neve:   .............................................................................................................................................  

b) beosztása:  .....................................................................................................................................   

c) elérhetősége – e-mail címe:  ..........................................................................................................  

telefonszáma:  ................................................................................................................................  

 

3.  A fogadó szervezetnek a közérdekű önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan a 

kapcsolatfelvételhez szükséges adatai (kitöltése nem kötelező): 

A fogadó szervezet 

a) telephelye(i):  ....................................................................................................................   

b) telefonszáma:  ................................................................................................................  

c) e-mail címe:  ......................................................................................................................  

d) egyéb adat, amelynek nyilvántartásba vételét a fogadó szervezet kéri: 

        ..........................................................................................................................................  

 

4. A tevékenység(ek) jellege, tevékenységi körök (több is bejelölhető): 

□ egészségügyi  

□ szociális és jótékonysági 

□ oktatási  

□ kulturális és közösségi 

□ környezet- és természetvédelmi  

□ közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú gyermekekkel 

□ közös sport és szabadidős tevékenység sajátos nevelési igényű gyermekekkel 

□ közös sport és szabadidős tevékenység idős emberekkel 

 

 

 

 



4a. Tevékenység(ek) konkrét megnevezése: 

  ...............................................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................................  

  ...............................................................................................................................................................  

 

5. Kíván-e építésiengedély-köteles munkában való részvételre önkéntest foglalkoztatni? 

       □ igen         □ nem 

Amennyiben igen, az építésiengedély-köteles tevékenység helye:  ...........................................  

  ...............................................................................................................................................................    

 

6. Kíván-e 18. életévét be nem töltött önkéntest foglalkoztatni? 

       □ igen         □ nem 

 

7. Kíván-e korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntest foglalkoztatni? 

       □ igen        □ nem 

 

8. Kíván-e a fogadó szervezet olyan önkéntest foglalkoztatni, aki a harmadik országbeli 

állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, ide nem 

értve a menekültként vagy menedékesként elismert, bevándorolt vagy letelepedett személyt? 

       □ igen         □ nem 

 

9. Kíván-e külföldön végzendő közérdekű önkéntes tevékenységre önkéntest foglalkoztatni? 

       □ igen         □ nem 

 

 

Nyilatkozom, hogy a 4. pontban meghatározott konkrét tevékenységek megfelelnek a közérdekű 

önkéntes tevékenységről szóló törvény 3. §-ában meghatározottaknak. 

 

 

Kelt: ................................................ , 201 ........................................ 

 

 

 

 

 

 

  ............................................................................................  

        a fogadó szervezet képviselőjének aláírása 

 

 

 


