
 

 

Kedves Diákok! 

 

 

A Fővárosi Önkormányzat szervezésében megvalósuló 16. UEFA EURO2020 

Labdarúgó-Európa-bajnokság szervezőségének nevében keresünk Titeket. 

 

Magyarország történetének eddigi legnagyobb sportrendezvénye áll előttünk, és a 

legelső alkalommal adhat otthont fővárosunk egy Labdarúgó-Európa-bajnokságnak. 

Megtisztelő, hogy Európa azon 12 városának egyike lehet Magyarország, ahol megrendezésre 

kerül az esemény, és külön öröm, hogy a legelső „utazó” bajnokság hatalmas egészének egyik 

eleme lehet a világ talán legszebb városa, Budapest.  

 

Mi már teljes erőbedobással szervezkedünk, célunk pedig az, hogy egy a szurkolók, lakosok, 

játékosok, ott dolgozók és önkéntesek számára is felejthetetlen élményt biztosítsunk. 

Az esemény megszervezéséhez és lebonyolításához összesen több ezer önkéntesre van 

szükség Európa-szerte, és mi emiatt kerestünk meg Téged.  

 

Négy mérkőzés lesz megrendezve Budapesten, azonban a bajnokság időszaka egy hónapon át 

tart. Az önkéntesek segítségére Szurkolói Falvakban lesz szükségünk, ahol garantáltan 

fergeteges hangulattal, új barátságokkal és életre szóló élményekkel gazdagodhatnak azok, 

akiket beválogatnak az önkéntesek sorába. A feladatok típusai széles körűek, és az önkéntes 

munkavégzésének helyszínei, azaz a Szurkolói Falvak is változóak, illetve több helyen 

vannak egy időben. 

 

Azok, akiket beválasztanak az Önkéntes Programba, számos előnyt élvezhetnek. Ilyen 

például, hogy az érettségihez szükséges kötelezően ledolgozandó közmunkaként elszámolható 

az UEFA EURO2020 Európa-bajnokságon ledolgozott munkaórák száma. Ezen kívül az 

önkéntesek számos juttatást és ajándékot kapnak munkájukért cserébe. A segítők számára az 

időszak végén egy hatalmas bulit rendeznek a szervezők. 

 

Az önkéntesek egy eddig példátlan méretű sportesemény kulisszái mögé nyerhetnek 

betekintést, mitöbb, rengeteg tapasztalatot gyűjthetnek. Úgy véljük, hogy rendkívüli lehetőség 

ez mindenki számára, és nagy segítség a későbbi elhelyezkedésben is: mindenképpen plusz 

pont lesz egy munkáltató szemében, ha az önéletrajzokban ott szerepel majd, hogy az Európa-

bajnokságon dolgoztak a diákok. 

 

Sok helyszín, nyüzsgés, jó hangulat, csapatmunka és egy közös cél teszi széppé számukra ezt 

az időszakot, mely biztosan tanulságos lesz a pályakezdők életében. 

 

A program keretében betekintést nyerhettek Európa legnagyobb volumenű sporteseményének 

kulisszái mögé, és egy hatalmas csapat részeseként szerezhettek gyakorlati tapasztalatot a 

legkülönbözőbb területeken: többek között ilyen az akkreditáció, ceremónia, transzport, 

média, versenyrendezés, és nézői szolgáltatások is. 

 

Neked javasoljuk a jelentkezést, ha: 

• Szereted a közösségi eseményeket 

• Elhivatott vagy a sportok iránt 

• Szereted a footballt, a rendezvényeket 

• Új barátokat, kapcsolatokat szeretnél szerezni 



 

 

• Tapasztalatot szeretnél szerezni 

• Benned van az alkotóvágy: különlegeset akarsz létrehozni 

• Inspirálnak a nagy jelentőségű események 

• Motiválna, ha egy többezer fős csapat tagjaként együtt alkothatnál maradandót 

• Életreszóló élményre vágysz 

• Hasznosan töltenéd el a nyári szüneted 

• Örülnél a rengeteg ajándéknak, melyeket munkádért cserébe kapsz 

• Szükséged van (pl. az érettségihez) ledolgozandó közösségi munkaórákra 

 

Kritériumok: 

 • Betöltötted a 14. életévedet 

 • Legalább társalgási szinten beszélsz angolul 

 • Legalább mérkőzésnapokon (2020.06.16, 06.20, 06.24, 06.28.) ráérsz 

 

 

Időpont: 2020. Május 29 – 2020. Július 26. 

 

Helyszínek: 

 Hősök tere: Szurkolói Zóna – Nyilvános nézőtér 

 Olof Palme sétány: Szurkolói Zóna – Labdarúgó Falu 

 Városligeti Műjégpálya: Vip Zóna 

 Dózsa György út és Stefánia út: Szurkolói sétány 

 Repülőtér 

 Szállodák 

 Nyugati – Keleti – Puskás Aréna – Széll Kálmán tér – Dózsa György út – Oktogon – 

Hősök tere – Kelenföld – Margit-sziget: Fő tömegközlekedési csomópontok – 

Információs pultoknál vagy közvetlenül a tömegközlekedési eszköznél 

 Budai vár, Parlament, Halászbástya, Bazilika 

 

Ajándékok és juttatások:  

 A teljes munkaruházat (Adidas Mobility Maker póló, kapucnis pulóver, sapka, 

széldzseki, hátitáska, melyek megtarthatók) 

 Sziget, Volt, Effot fesztivál 

 Adidas sportszerutalvány 

 Fővárosi Állat- és Növénykert 

 Városligeti Műjégpálya 

 Szabó Ervin Könyvtár 

 Sziklakórház 

 Budapest Zrt. fürdők és strandok (Széchenyi fürdő, Paskál fürdő, Palatinus strand) 

 MAC, Margitszigeti Atlétikai Centrum 

 Nyári Fesztivál 2020 esemény 

 

Jelentkezés: www.euro2020hostcitybp.hu 

 


