ADATLAP
közérdekű önkéntes tevékenység, valamint adatváltozás bejelentésére
(Kérjük, hogy az adatlap kitöltése előtt olvassák el a kitöltési útmutatót és tájékoztatót!)
A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: Köt.)
alapján kérem
□ a szervezet nyilvántartásba vételét mint önkénteseket foglalkoztató fogadó szervezet
□ a nyilvántartásban szereplő adatokban történt változás(ok) átvezetését (korábbi nyilvántartásba
vételhez kapcsolódó regisztrációs szám:………………)
A szervezet nyilvántartásba vételét kérő, a szervezet képviseletére jogosult személy(ek)
neve:

……………………………….................

…………………………………………………

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. A fogadó szervezet önkéntes tevékenységgel foglalkozó kapcsolattartójának
a) neve: .............................................................................................................................................
b) beosztása: .....................................................................................................................................
c) e-mail címe: ..................................................................................................................................
telefonszáma: ................................................................................................................................
3. A fogadó szervezet azon adatai, melyek az önkéntes tevékenységet érintően a
kapcsolatfelvételhez szükségesek (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. Az önkéntesek közreműködésével ellátni kívánt tevékenységi körök (több is bejelölhető):
□ egészségügyi
□ szociális és jótékonysági
□ oktatási
□ kulturális és közösségi
□ környezet- és természetvédelmi
□ polgári és katasztrófavédelmi
□ közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú gyermekekkel
□ közös sport és szabadidős tevékenység sajátos nevelési igényű gyermekekkel
□ közös sport és szabadidős tevékenység idős emberekkel
4a. Az önkéntesek közreműködésével ellátni kívánt tevékenységek konkrét megnevezése:
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
5. Kíván-e építésiengedély-köteles munkában való részvételre önkéntest foglalkoztatni?
□ igen
□ nem
Amennyiben igen, az építésiengedély-köteles tevékenység pontos helye: ..........................................
...............................................................................................................................................................
6. Kíván-e 18. életévét be nem töltött önkéntest foglalkoztatni?
□ igen
□ nem
7. Kíván-e cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen
korlátozott 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. és 4a. pontban meghatározott tevékenységi körök és konkrét tevékenységek
megfelelnek a Köt. 3. §-ában meghatározottaknak.

Kelt: ................................................ , 20…………….. ...................

……………………………………………………………………………… .....
a fogadó szervezet képviseletére jogosult személy(ek) olvasható aláírása

Mellékelt dokumentumok:
□ helyi önkormányzatok társulási megállapodásának másolata
□ civil szervezet/közhasznú szervezet hatályos adatait tartalmazó létesítő okiratának másolata
□ civil szervezet/közhasznú szervezet adatairól bíróság által kiállított 30 napnál nem régebbi eredeti
kivonat (cégkivonat kivételével)
□ nyilvántartásba nem vett belső egyházi jogi személy jogi személyiségéről kiállított 30 napnál nem
régebbi eredeti igazolás, melyet a bevett egyház egészének vagy legfőbb szervének vagy az adott belső
egyházi jogi személy közvetlen felettes egyházi szervének a miniszternél bejelentett képviselője vagy a
bevett egyház belső szabálya szerint erre feljogosított tisztségviselője állított ki
□ egyéni vállalkozó nyilvántartásba történő bejelentkezéséről vagy változásbejelentésről kiadott, az
egyéni vállalkozó hatályos adatait tartalmazó igazolás másolata, vagy egyéni vállalkozók
nyilvántartásában szereplő adatait igazoló, 30 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány
□ szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény kormányhivatal által kiadott
bejegyzési határozatának és az esetleges adatmódosításokról szóló határozat(ok)nak a másolata
□ egészségügyi szolgáltató egészségügyi hatóság által kiadott működési engedélyének másolata
□ állami köznevelési intézmény vagy állami felsőoktatási intézmény alapító okiratának másolata
□ nem állami, nem önkormányzati köznevelési intézmény vagy nem állami felsőoktatási intézmény
működési engedélyének másolata
□ muzeális intézmény működési engedélyének másolata
□ nyilvános könyvtár, közlevéltár vagy nyilvános levéltár alapító okiratának másolata
□ közművelődési intézmény létesítő okiratának másolata vagy a közművelődési megállapodás
másolata
□ egyéb: ………………………………………………………………………………………………………………

