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ÖNKÉNTES TÁJÉKOZTATÓ 
MikulásGyár  

a Lurdy-házban és az ország összes Auchan áruházában 
2020. december 1. – 20. 

Kedves Önkéntes! 

Köszönjük, hogy jelentkeztél a 2020 évi MikulásGyárba önkéntesnek! Ez nagy feladat és felelősség: 

azért dolgozunk idén is, hogy minél több rászoruló családhoz jusson az ünnepek alatt is étel, hogy egy 

kicsit meghitebbé tudják varázsolni nélkülözés miatt nehéz napjaikat. Idén 16. alkalommal nyitja meg 

kapuit a MikulásGyár. Központi helyszíne Budapesten a Lurdy-házban lesz, de idén először ad 

helyszínt az Auchan Magyarország üzlet-hálózata, országosan 24 helyen, ahol kifejezetten 

élelmiszereket és alapvető higiéniás szereket gyűjtünk.  

Szeretnénk, ha minél felkészültebben látnátok el nélkülözhetetlen munkátokat, ezért az alábbiakban 

összegyűjtöttünk néhány fontos tudnivalót. További kérdés esetén fordulj a lista szerinti 

kapcsolattartódhoz. 

 Kik lehetnek önkéntesek a MikulásGyárban? 

 Aki betöltötte 16. életévét (kiskorúaknál szülői engedély szükséges), 

 Aki részt vett a megyei szervezet által tartott felkészítésen és/vagy elolvasta ezt a tájékoztatót, 

 Aki önkéntes-szerződést köt az önkénteskedés helyszíne szerinti megyei/fővárosi szervezettel, 

 Aki legalább egy teljes műszakot tud vállalni. További műszakok beosztásánál az időtartamot 

rugalmasan kezeljük, de az eltérést a koordinátorral előre egyeztetni szükséges. 

 Milyen feladatok várnak a MikulásGyár önkénteseire? 

Az önkéntességre jelentkezők feladata az, hogy érkezéskor a vásárlókat megszólítsák, kérésre 

tájékoztatást nyújtsanak, bátorítsanak az adományozásra, az adományokat szállító futár érkezésekor 

össze kell számolni és rögzíteni kell a rendelkezésre bocsájtott linken a napi gyűjtés eredményét.  

 Mit tegyünk, ha vásárlók érdeklődnek a Magyar Vöröskereszt tevékenységéről?  

Erről a voroskereszt.hu honlapról tájékozódhatsz, illetve legtöbb megyei szervezet saját honlapot 

működtet, a helyben megvalósított akciókról, eseményekről.  

 Mit tegyünk, ha nem enyhe fizikai munkát végezni:  

Előfordulhat, hogy könnyű fizikai munkát is végezni kell az adományok szállításával kapcsolatosan. Ha 

ezt fizikai állapotod valami miatt nem teszi lehetővé, kérjük, jelezd, hogy találjunk mindenki számára 

megfelelő megoldást. 

 Mit tegyünk, ha a beosztást követően közbejön valami halaszthatatlan?  
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Kérünk, mielőbb jelezd ezt a megyei kapcsolattartónak (lásd a tájékoztató végén a listát). 

 Hogyan védekezzünk az ellen, hogy megfertőződjünk a Covid-19 vírussal? 

A koronavírus járvány idején sokkal elővigyázatosabbnak kell lennünk, minden biztonsági előírást be 

kell tartanunk. Az önkéntesmunka közben maszkot és védőkesztyűt kell viselnünk vagy sűrűn 

fertőtleníteni kell kezeinket. Ezeket a Magyar Vöröskereszt rendelkezésedre bocsájtja az önkéntes 

munka idejére. Óvakodnunk kell attól, hogy szemeinket dörzsöljük, vagy szánkhoz érjünk. 

Be kell tartani a legalább 1,5 méteres távolságtartást mind az önkéntestársaktól, mind a vásárlóktól, 

még a szórólapok átnyújtásánál is. 

 Milyen időbeosztásban lehet műszakot vállalni? 

 A Lurdy-házban a MikulásGyár teljes időszaka alatt 10-19 óráig,  

 Az Auchan Áruházakban  

o hétfőtől csütörtökig 15-18 óra között egy 3 órás műszakban,  

o péntektől vasárnapig 10-18 között két 4 órás műszakban leszünk jelen. 

Jelentkezéskor megadhatod, hogy melyik a legalkalmasabb időpont számodra.  

 Mit tudunk biztosítunk önkénteseink kényelméért? 

 Műszakonként 1 étkezés (pl. szendvicsebéd vagy uzsonna) és ásványvíz 

 Egyéni védőfelszerelés (arcmaszk és védőkesztyű vagy fertőtlenítő oldat ld. fentebb)  

 Ahol lehetséges, szék és asztal a MikulásGyár installációjánál 

 Kérésre középiskolák számára kiállítjuk a közösségi munkáról szóló igazolást 

 Hogyan lehet jelentkezni, mi történik utána?  

1. Az önkéntes tájékoztató megismerése és a központi jelentkezési lap elküldése. 

2. Minden jelentkezővel felvesszük a kapcsolatot a megadott e-mail címen, és elküldjük a szükséges 

dokumentációt (önkéntesszerződés). 

3. A dokumentáció megismerése, kitöltése és aláírása, amelyet első alkalommal a helyszínre 

szükséges hozni. (Amennyiben probléma kinyomtatni, kérjük, jelezd, megoldjuk.) 

4. Felkészítés a kontaktszemély által személyesen, online vagy telefonon.  

5. Megküldjük a heti beosztást folyóhét péntekig a rákövetkező hét tekintetében. Amennyiben a 

beosztott műszakban a jelentkező mégsem tud megjelenni, azt a lehető legkorábban, de 

legkésőbb a műszakkezdés előtt 24 órával szükséges jelezni.  

6. Helyszínen való megjelenés  

7. Feladatellátás a koordinátor iránymutatása szerint.  
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 Hogyan tudom megtéríttetni az önkéntes munkával kapcsolatos útiköltségemet? 

Az útiköltség visszatérítése központilag a helyszínen történik a műszakváltás ideje alatt. Ennek 

feltétele, a menettérti jegy megváltása, és a pontos adatokkal kitöltött Áfás számla. 

 Ha lehetőséged van rá, kérlek, diákkedvezménnyel (vagy egyéb kedvezménnyel) vásárold a jegyet! 

Ez esetben saját nevedre és címedre kell kérned az Áfás számlát. A jegy vásárlásakor ily módon 

kötelesek számlát adni, még buszos utazás esetén is! (Bármennyire is meg akarnak győzni az 

ellenkezőjéről.) 

 Teljesárú jegyvásárlás esetén az Áfás számlát a Magyar Vöröskereszt megyei/fővárosi nevére és 

címére, adószámát feltűntetve kell kérned. Ebben koordinátorod lesz segítségedre. 

X Az utazásodat nem tudjuk téríteni, amennyiben: 

o nincs meg a menetjegy 

o nincs meg az Áfás számla 

o a fenti esetekből mindkettő egyszerre teljesül 

o rosszul kiállított Áfás számla (rossz cím, más megyei szervezet nevére kiállított számla stb.) 

o ha nem menettérti jegyet váltasz 

Útiköltség térítés során kizárólag a menetjegyekről szóló számlákat tudjuk téríteni, különböző utazási 

bérletekről szóló számlát nem. 
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 Kapcsolat helyszínenként:  

 

Megyei 

szervezet neve 

Az adomány szállítmányozása erre a címre 

történjen 

MikulásGyári 

Adománnyal 

kapcsolatosan 

kereshető kolléga 

neve   

A kapcsolattartó kolléga 

mobilszáma 

Bács-Kiskun 6000 Kecskemét, Rávágy tér 5. 

Lipóthné Komjáti 

Andrea 06309953288 

Borsod-Abaúj-

Zemplén 3533 Miskolc, Lórántffy Zsuzsanna 32/ B 

Závoczkiné Kakuk 

Judit 06709338230 

Budapest 1047 Budapest, Schweidel József utca 3 Horváth Péter Zsolt 06709338604 

Csongrád 

6724 Szeged, Kossuth L. sgt. 119. Plaza VK 

iroda Lovai György 06709338371 

Fejér 8000 Székesfehérvár, Lövölde utca 1/a Lukács Bernadett 06208069650 

Győr-Moson-

Sopron 9300 Csorna, Szent István tér 7. Pápai Anna 06709338399 

Hajdú-Bihar 4025 Debrecen, Simonffy u 44. Bognár Péterné 06709338396 

Jász-Nagykun-

Szolnok 5000 Szolnok, Mária út 38. 

Némethné Fodor 

Éva 06709338472 

Pest Csömör Auchan, Dunakeszi Auchan -  

2130 Aszód, Kossuth L. u. 78.;  

Fót Auchan - 2600 Vác, Zrínyi u. 9.; 

Szigetszentmiklós Auchan -  

2310 Szigetszentmiklós, Gyári út 7/C;  

Maglód Auchan -  

2127 Pilis, Dózsa György u. 33;  

Budaörs Auchan, Pilis Solymár Auchan, 

Törökbálit Auchan, Budakalász Auchan -  

1119 Budapest, Bikszádi utca 43. 

Molnár Sándor, 

Dienes Rita 

06709338154; 

06709338148 

 

 

 

 

Tolna 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 1.  Duka Ferencné 06709338490 
 

Zala 8900 Zalaegerszeg, Jókai u. 1. Kardos Judit  06709338628 
 


