
Az önkéntesek az UEFA EURO2020 

kulcsfontosságú és nélkülözhetetlen szereplői 

Minden évben több tízezer önkéntes segíti önzetlenül a világ kisebb-nagyobb sporteseményeit. A 

városi sportnaptól kezdve a kontinens- és világbajnokságokon keresztül az olimpiákig számtalan 

elkötelezett, mégis „láthatatlan” ember dolgozik a lebonyolítás sikeréért. Nincsnek szem előtt, nem 

tőlük hangos a média, és túlzás lenne azt állítani, hogy a jó fizetés hajtja őket, mégis rendületlenül 

teszik a dolgukat. 

Önkéntesek nélkül nem valósulhatna meg a részben budapesti rendezésű 2020-as labdarúgó Európa-

bajnokság sem. A kiválasztott önkéntesek a rendezés és szervezés teljes folyamatába bepillantást 

nyernek, hiszen a legkülönbözőbb feladatkörökben segítik a szervező csapat munkáját: többek között 

ilyen a jogvédelem, ceremónia, transzport, média, versenyrendezés, és nézői szolgáltatások is. 

A részben budapesti rendezésű 2020-as labdarúgó Európa-bajnokság sikeres lebonyolításához 

csaknem 1000 kiválasztott önkéntesre van szükség, melyet ideális esetben 2500-3000 jelentkező 

közül, személyes interjúk során válogat ki az EURO2020 önkéntes menedzsment csapata. 

A kiválasztottak lehetőséget kapnak arra, hogy a 2020-as UEFA Európa-bajnokságon szert tegyenek 

kiemelkedő rendezvényszervezési és irányítási tapasztalatokra. Az önkéntesek a beosztásuknak 

megfelelő akkreditációt, teljes Adidas egyenruhát (cipővel) és étkezést, valamint ingyenes helyi 

tömegközlekedési lehetőséget kapnak, az esemény végén pedig záróbulit rendezünk számukra, ahol 

oklevéléllel és további ajándékokkal lepjük meg őket. Mindent összevéve életre szóló élménnyel 

gazdagodhatnak. 

Közös érdekünk, hogy minél több és jobb önkéntes segítse a szervezők munkáját, mely reményeink 

szerint a nemzeti csapat sikeréhez is hozzájárul majd. Csapatunkat igyekeztünk a legkülönfélébb 

emberekből összerakni, ezzel is támogatva az UEFA azon törekvéseit, hogy széleskörben terjessze és 

szerettesse meg az önkéntességet Európa szerte. A labdarúgásból érkező önkéntesek mellett számos 

érdekes és színes egyéniséggel gazdagítottuk sorainkat: hosszútávú önkénteseink közt megtalálható 

volt válogatott kajakozó, gazdasági informatikus, sportegyesületi elnök, kickbox világbajnoki 

bronzérmes, sportjogász, valamint egy svéd és egy olasz fiatalember is. További izgalmas és kedves 

emberek jelentkezését várjuk, hogy együtt vigyük sikerre a részben budapesti rendezésű 2020-as 

labdarúgó Európa-bajnokságot. 

Az érdeklődők és jelentkezni vágyók mindent megtudhatnak az euro2020.mlsz.hu/onkentes, a 

https://euro2020.mlsz.hu/feladatkor, valamint a https://euro2020.mlsz.hu/gyik weboldalakon, aki 

pedig itt sem találja meg, amit keres, bátran lépjen kapcsolatba az önkéntes menedzsment csapattal 

a bud.volunteer@euro2020.com email címen. 

 

Köszönettel, 


