Hogy felfedezd, mi minden rejlik benned, körül kell nézned a nagyvilágban. Új tevékenységeket kell
kipróbálnod, új országokba és városokba kell eljutnod, új emberekkel kell megismerkedned. Keresd a
kihívásokat, hogy érzékeld saját határaid! Ha valami különösen lázba hoz, és régen ki szeretnéd
próbálni, itt a lehetőség! Fedezd fel a világot, és mutasd meg, mire vagy képes igazán!

Tudnivalók EVS önkénteseknek
EVS lépésről lépésre 3.

Indulás előtti felkészülés
Írta: Mokos Béla

Utolsó frissítés: 2017. január 17.

Kiadja a Fiatalok a Vidékért Egyesület

Az első változat a Nemzeti Együttműködési Alap pénzügyi támogatásával készült 2014-ben. A kiadvány
tartalma kizárólag a Fiatalok a Vidékért Egyesület nézeteit tükrözi, és az Európai Bizottság nem felelős
az abban foglalt tartalomért.
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Azok számára, akik az Erasmus+ program keretében már találtak EVS fogadó szervezetet és a
projekt partnerek pályázatot nyújtottak be valamelyik Erasmus+ nemzeti irodához, az
alábbiakban röviden összefoglaljuk a kiutazást megelőző felkészítésig esedékes feladatokat
és az ezzel járó tudnivalókat.

Mit jelent a pályázati határidő?
Az Erasmus+ programban évente 3 pályázati határidő áll az Európai Önkéntes Szolgálat
projekteket koordináló szervezetek rendelkezésére, hogy pályázati igényt nyújtsanak be
nemzeti irodájukhoz a projekt-költségek társfinanszírozására. 2016-ben az első pályázati
határidő február 2-a, a második pedig április 26-a, a harmadik október 4-e. Ha a te fogadó
szervezeted ezekben a pályázati fordulókban nyújtott be támogatási igényről szóló pályázott,
akkor érdemes elolvasnod az alábbi tudnivalókat.
Koordináló szervezet olyan akkreditált küldő vagy fogadó szervezet lehet, amely vállalja a
projekt-gazda szerepét és az ezzel járó kötelezettségeket. Az EVS programban rendszerint a
fogadó szervezet vállalja ezt a szerepet, de ettől el is lehet térni. A koordináló szervezet tehát
rendszerint a fogadó országban működik, így ennél fogva az Erasmus+ program európai
szintű szabályozásán túlmenően a fogadó ország szabályozásainak kell megfelelnie. Ebből
következően a projekttel kapcsolatos legtöbb adminisztratív jellegű kérdésre a koordináló
szervezetnél kell a választ keresni.
Az Erasmus+ program pénzügyi támogatása társfinanszírozás, ami azt jelenti, hogy nem
feltétlenül járulnak hozzá a projekt teljes költségvetésének finanszírozásához. A hiányzó
összeg előteremtése vagy ennek hiányában a támogatási összegnél nem magasabb projektköltségvetés megalkotása legfőképp a koordináló szervezet feladata. A különböző koordináló
szervezetek nagyon különböző pénzügyi és infrastrukturális háttérrel rendelkeznek, ezért
nagyon különböző az általuk nyújtott szolgáltatások színvonala és mértéke (pl. szállás,
étkezési támogatás, nyelvi képzés, szabadidős programok stb.).
Mindez nem befolyásolja azt a felkészítő tevékenységet, amelyet a küldő szervezet végez az
önkéntesekkel együtt a kiutazást megelőző időszakban.
Mikor válik biztossá a kiutazás?
A fenti pályázati határidőig eldőlt, hogy egy fogadó szervezet téged választott a jelentkezők
sorából. Ez önmagában komoly eredménynek számít, mert egy-egy fogadó szervezethez
tucatjával jelentkeznek az önkéntesek Európa különböző országaiból. Egy magyar fiatalnak
rendszerint 50-100, de bizonyos esetekben még ennél is több más országbeli versenytárs
között kell helytállnia és első helyen kikerülni a kiválasztási folyamatból. Ekkor azonban még
nem biztos a kiutazás.
A pályázati határidő után a koordináló szervezet országa szerint illetékes nemzeti iroda
bírálja a pályázatokat egy európai szintű egységes pontozási rendszerben az alábbi három fő

Changing lives. Opening minds.

szempont szerint: az Erasmus+ program fő célkitűzéseinek való megfelelés, a projekt-terv
kidolgozottsága, a projekt által megcélzott eredmények és azok széles körű terjesztése. A
támogathatóság alapfeltétele, hogy a pályázat az összesen adható 100 pontból legalább 60
pontot elérjen a bírálat eredményeként, továbbá mindhárom bírálati szempontban
egyesével elérje legalább az adható pontszám felét. Ha ezek a pontozási feltételek
teljesülnek, és a pályázat formai szempontból kifogástalan, akkor a nemzeti iroda támogatási
szerződést köt a koordináló szervezettel.
A kiutazás a támogatási szerződés megkötését követően válik biztossá. Ezt megelőzően
azonban, nagyjából 2 és fél hónappal a pályázati határidőt követően a nemzeti irodák
nyilvánosságra hozzák döntési listájukat. A támogatási szerződés megkötése rendszerint
formaság, de biztossá csak ezt követően válik a kiutazásod.
Hogyan tudhatod meg, hogy a koordináló szervezet pályázata támogatásban részesült-e?
A fogadó országban működő koordináló szervezet értesítést küld a küldő szervezet számára
a pályázati döntésről. Elő szokott fordulni, hogy ezt az értesítést közvetlenül az önkéntes is
megkapja. Amikor mi, a küldő szervezeted értesülünk a döntésről, rögtön értesítünk téged is
az eredményről. Ha a fogadó szervezettől esetleg csak téged értesítenének, kérünk, szólj
nekünk is, hogy mi is tudjunk a pozitív eredményről.
Az Erasmus+ programmal foglalkozó nemzeti irodák jelentős része honlapján is
nyilvánosságra hozza a pályázatok döntési listáját. Innen tudhatod meg legkorábban, hogy
támogatták-e projekted pályázatát. Az egyes nemzeti irodák weblapjainak elérhetőségét itt
találod: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/nationalagencies/index_hu.htm#SE01

AZ INDULÁS ELŐTTI FELKÉSZÜLÉSRŐL
Mit ne tegyél?
Először is arra kérünk téged, hogy a fogadó/koordináló szervezet nemzeti irodájának
döntését megelőzően, az EVS önkéntesség miatt még ne változtass jelenlegi státuszodon. A
pályázati döntést megelőzően korai lenne bejelenteni a munkahelyeden vagy a jelenlegi
státuszod szerint illetékes intézményben a közelgő változást, hiszen a pályázati döntésig az
EVS önkéntesség csupán egy megpályázott lehetőség a jövődre nézve.

Olvasnivalók a kiutazás előtt
Legelőször is olvasd el az alábbi dokumentumokat, melyek tartalmának ismerete fontos lesz
az önkéntesség folyamán.
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a) Az Európai Bizottság EVS önkénteseknek címzett angol nyelvű levele:
http://www.fve.hu/download/EVS/Annex4_WelcomeLetterVolunteer.pdf

b) Az EVS projektek szereplőinek feladatkörét tartalmazó karta:
http://www.fve.hu/download/EVS/Annex1_EVS_Charter.pdf

c) Az EVS projektek általános szabályzata (What to expect from EVS?), ami minden EVS
résztvevőre egyformán vonatkozik:
http://www.fve.hu/download/EVS/Annex3_WhatToExpectFromEVS.pdf

d) A Youthpass tanúsítvány és tanulási rendszert bemutató ismertető:
http://www.fve.hu/download/EVS/Youthpass.pdf

Ha valamit nem értesz abból, ami ezekben a dokumentumokban található, nem baj. Jelöld
meg ezeket a részeket, hozd magaddal a kérdéseid az indulás előtti felkészítésre, ahol
ezeknek a dokumentumoknak a tartalmát közösen fogjuk értelmezni.

A kötelező EVS képzésekről
Az EVS önkéntesség ideje összesen 4 olyan képzés van, melyeken kötelező a részvétel:
 indulás előtti felkészítés
 megérkezést követő tréning
 félidős értékelő találkozó
 éves EVS esemény
A fentiek közül az indulás előtti felkészítés a küldő szervezet feladata. A megérkezést követő
tréning és a félidős értékelő találkozó mindig a fogadó országban zajlik a fogadó ország
nemzeti irodájának szervezésében. Az éves EVS esemény a már hazaérkezett önkénteseknek
szól. Ezt Magyarországon évente egyszer, novemberben vagy decemberben EVS Live! néven
szervezi az Erasmus+ program ifjúsági nemzeti irodája. A 2015-ös EVS eseményről itt találsz
némi információt: http://www.eplusifjusag.hu/hu/article/show/56/evs_live__2015
Az önkéntesek nyelvi képzése is kötelező eleme az EVS programnak. Egyre több európai
nyelvből biztosít on-line nyelvi képzést (online language support - OLS) az Európai Bizottság
az önkéntesek számára. Abban az esetben, ha a projekted nyelvéből már létezik OLS, abban
kötelező módon részt kell venned. Ha az OLS az adott nyelvből még nem áll rendelkezésre,
akkor a fogadó vagy koordináló szervezet feladata a nyelvi képzés megszervezése.
Szerencsés esetben előfordulhat az is, hogy az OLS mellett nyelvi képzést is szervez a fogadó
szervezet az önkéntesek számára. Ez azonban nem kötelező.
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Az önkéntes szerződésről
Többféleképpen is hívják ezt a szerződést a gyakorlatban. Találkozhatsz az activity
agreement, a volunteerin agreement vagy a projekt agreement elnevezésekkel is.
A szerződés, vagy hívhatjuk megállapodásnak is, alapvetően kétféle lehet, ha az abban
szereplő felek összetétele alapján nézzük:
- csak a fogadó oldalon résztvevő szereplők és az önkéntes között
- az összes szereplő, tehát a küldő szervezet, a fogadó és koordináló szervezet és az
önkéntes között.
Ha a koordináló szervezet a megállapodás előbbi változatát használja, akkor a küldő
szervezet és a koordináló szervezet külön megállapodást írnak alá.
Az önkéntes megállapodás mintát a projekt koordináló szervezete saját nemzeti irodájától
kapja. Nem kötelező alkalmazni ezt a mintát, de az Erasmus+ program előírja az önkéntes
megállapodás kötelező elemeit, amelyeket kötelező módon szerepeltetni kell ebben a
megállapodásban.
A legelterjedtebb EVS önkéntes megállapodás mintát innen töltheted le magyar nyelven:
http://www.fve.hu/download/EVS/AgreementMinta.pdf
A megállapodás rögzíti azokat a fontos részleteket, amelyek számodra fontosak az
önkéntesség idején, így a nemzetközi utazási költségtérítés mértékét és módját, a lakással,
étkezéssel, zsebpénzzel, munkába járással, nyelvi képzéssel, mentorálással kapcsolatos
feltételeket, valamint a munkarendet, munkaidőt, szabadnapokat, szabadságra kivehető
napok számát.
Az önkéntes szerződés ideális esetben még a kiutazásod előtt elkészül. Aláírás előtt a
feleknek, így neked is lehetőséged van arra, hogy átolvasd és ha valamivel nem értesz egyet
vagy hiányolsz valamit a megállapodásból, akkor jelezd azt a küldő és koordináló szervezet
számára. Aláírást követően már nagyon nehéz lesz változtatni a megállapodás tartalmán.
Az indulás előtti felkészítésről
Rendszerint az önkéntes szolgálat megkezdését megelőző hónapban hívunk meg minden
önkéntest indulás előtti felkészítésre. Ettől ritkán, kivételes esetben térünk csak el.
A felkészítés, ahogy azt már írtuk, kötelező minden EVS önkéntes számára. A FIVE által
szervezett egynapos indulás előtti felkészítés kiscsoportos keretek között zajlik, ideális
esetben 3-6 résztvevővel.
A felkészítés tartalma általában az alábbi szokott lenni:
a) A elvárások és tanulási célok felmérése
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A fogadó szervezetnél számodra tervezett tevékenységek, valamint saját közép-, és
hosszú távú céljaid vonatkozásában arra kérünk téged, hogy írásban is fogalmazd meg
az önkéntes szolgálat idejére vonatkozó elvárásaid és konkrét tanulási célkitűzéseid.
EVS kapcsolattartód küldd majd számodra egy űrlapot, ami segít megfogalmazni erre
vonatkozó igényeid, elképzeléseid. Az indulás előtti képzésen megismerheted a többi
résztvevő hasonló gondolatait is. Az EVS kapcsolattartód ezt követően, de még a
kiutazásod előtt megküldi a tanulási célkitűzéseid a fogadó oldali mentorod számára,
ami segítséget, támpontot nyújt a fogadó szervezetnek abban, hogy a tanulási
céljaidhoz hangolhassák a projektben tervezett feladatokat.
Tanulási céljaid átgondolásához segítséget nyújt számodra a Youthpass
kulcskompetenciák rendszere. A Youthpass az Európai Bizottság ifjúsági tanúsítvány
és tanulási rendszere többek között azok számára, akik önkéntesként vesznek részt az
EVS programban. Az Erasmus+ Ifjúsági Programiroda által készített Youthpass
Módszertani segédletek gyűjteménye kiadványban további ötleteket találsz tanulási
céljaid átgondolásához, valamint ugyanitt olvashatod magyar nyelven a
kulcskompetenciák értelmezését:
http://yia.hu/admin/uploads/youthpass_8vegleges.pdf
Amennyiben a Youthpass tanúsítványról és annak módszertani hátteréről még többet
szeretnél megtudni, látogass el a Youthpass angol nyelvű honlapjára:
https://www.youthpass.eu/en/youthpass/downloads/
b) Interkulturális tanulásra való felkészítés
Az önkéntesek tájékoztatást kapnak az interkulturális tanulás módjának hátteréről, az
interkulturális tanulás önkéntes projekt folyamán releváns szempontjairól. Az indulás
előtti felkészítésen feldolgozzák a kulturális különbözőségek kezelésének lehetséges
módjait, az ezzel kapcsolatban előre látható kihívásokat, nehézségeket, kockázatokat,
konfliktus helyzeteket.

c)

Gyakorlati, technikai információk átadása
Az Erasmus+ és azon belül az EVS program céljai és szabályai; az egyes EVS szereplők
feladatköre, kötelezettségei; a project agreement tartalmának megbeszélése; a
csoportos biztosítás szabályai, gyakorlati tudnivalói; a hazai egészségbiztosítási
háttérről; az EVS program gyakorlati információi; a nemzetközi utazás
megszervezésének tudnivaló; értékelési módok az önkéntesség folyamán; a
Youthpass tanúsítvány és a kulcskompetenciák rendszere; a megérkezést követő és a
félidős értékelő találkozókról; a munkával, feladatokkal kapcsolatos tudnivalók; a
kapcsolattartás módja.

d) Kockázat és konfliktuskezelés
Mit nevezünk konfliktushelyzetnek? Mit tegyen az önkéntes ilyen helyzetben?
Vannak-e előre látható kockázatok? Hogyan lehet kivédeni ezeket. Milyen
kommunikációs nehézségek merülhetnek fel? Ezek lehetséges megoldási módjai.
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e) Egészségügyi felmérés
Egyszerű kérdésekből álló kérdőív segítségével történik annak érdekében, hogy a
küldő szervezet tisztában legyen az egészségi állapodottal, és az ebből fakadó
esetleges kockázatokkal, illetve ilyen esetben tájékoztatást adhasson a fogadó
szervezet számára. Ide tartozik a speciális étrend iránti igény és az esetleges allergiás
betegségek felmérése is. A kitöltendő űrlapot az EVS kapcsolattartód küldi majd email-ben.
f) A projekt eredményeinek terjesztése
Minden EVS szereplő feladata a projekt eredményeinek széleskörű terjesztése. A
felkészítésen beszélünk ennek lehetséges módszereiről.
Az indulás előtti felkészítésre történő utazási költséget nem térítjük meg az önkéntes
számára, ezért nem kérjük az utazási jegyeket.
Néhány praktikus tanács
A nyelvtudásod fejlesztése sosem árt, ezért azt javasoljuk intenzív nyelvtanulással készülj az
önkéntességre. Nem feltétlenül nyelvtanfolyamot javaslunk, hanem egyéb olyan felkészülési
formákat, amelyek a kommunikációs képesség fejlesztésére irányulnak, mint például a
szótanulás, idegen nyelvű televíziós, rádiós műsorok nézése vagy hallgatása, külföldiekkel
történő beszélgetések vagy levelezés.
Javasoljuk, hogy kezdj el ismerkedni a fogadó országgal, hiszen ez a tudás is értékes lehet
bármikor a későbbiekben. A weben rengeteg információt találsz a fogadó ország
történelméről, jelenlegi helyzetéről és történéseiről, kultúrájáról vagy bármilyen egyéb
témáról, ami téged érdekel. Keress ilyen weblapokat és rendszeresen böngészd őket.
A fogadó szervezet honlapjának, esetleg közösségi oldalának nyomon követésével ismerkedj
a fogadó szervezet tevékenységével.
Javasoljuk, hogy a közvetlen hozzátartozóid avasd be a közelgő külföldi önkéntesség
tervébe. Ha azt tapasztalod, hogy ellenzik vagy kétségbe vonják ezt a tervet, akkor ezt
feltétlenül jelezd a küldő szervezet számára. Ebben az esetben mi is szeretnénk tájékoztatni
hozzátartozóid az Európai Önkéntes Szolgálat program részleteiről.
Az Európai Unió és az EFTA országokba (Norvégia, Izland, Lichtenstein) személyi
igazolvánnyal is kiutazhatsz. Feltétlenül ellenőrizd utazási okmányaid érvényességét
(útlevél, személyi igazolvány) az önkéntes szolgálat végéig, illetve az azt követő 3 hónapig.
Amennyiben szükséges, igényelj új utazási okmányt az okmányirodában.
Készülj fel arra, hogy majd be kell mutatkoznod a fogadó közösség tagjainak. Összeállíthatsz
egy vetítést önmagadról, készíthetsz plakátot, amelyet a faliújságra tesznek, vagy akár a
fogadó ország nyelvéből is készülhetsz néhány bemutatkozó mondattal, amellyel biztosan
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nagy sikert fogsz aratni. Küldhetsz bemutatkozó írást is önmagadról a megérkezését
megelőző hónapban.

Kapcsolódj a többi EVS önkénteshez
Kövesd más önkéntesek blgojait
A http://fve.hu/blog.html oldalon találod volt és jelenlegi EVS önkénteseink személyes blogjait
az önkéntes szolgálat során szerzett élményeikről, tapasztalataikról. Érdemes ezeket a
blogokat vagy ezek közül egyet-kettőt követned, hogy mások tapasztalatain keresztül minél
többet megtudj azokról az élményekről és tapasztalatokról, amelyeket mások már átéltek.
Kövess minket a Hoppszán
2015. decemberétől működik a FIVE EVS témájú blogja, melyet volt és jelenlegi EVS
önkénteseink, valamint EVS koordinátoraink írnak. Itt folyamatosan tesszük közzé az EVS
programmal kapcsolatos tapasztalatainkat, tanácsainkat, megfigyeléseinket. Érdemes az
oldalt követni. http://hoppsza.blog.hu
Csatlakozz volt és jelenlegi EVS önkénteseink Facebook csoportjához
A zárt csoporthoz kapcsolódva megoszthatjátok egymással gondolataitok, kérdéseitek,
kéréseitek. Ezen a fórumon keresztül tarthatod a kapcsolatot a többi magyar önkéntessel.
Tapasztalni fogod, hogy ha segítség kell, mindig lesz valaki, aki ezen a fórumon közelebb visz
a megoldáshoz. A csoporthoz kizárólag a FIVE EVS koordinátorai által küldött Facebook
meghívóval tudsz csatlakozni.
A biztonságodról
Számos EGT- tagállamban elterjedt, hogy a mobil-telefonokban szükséghelyzetben
felhívandó kontaktszemélyeket neveznek meg a polgárok, akiket pl. mentés esetén az
egészségügyi személyzet megkeres. Javasoljuk ilyen kontaktszemélyek megnevezését I.C.E.
(in case of emergency – szükséghelyzetben) címszó alatt elmenteni, ezáltal esetleg
elkerülhető, hogy pl. öntudatlan beteg esetén a költségviseléssel kapcsolatban probléma
merüljön fel. Itt megadhatod a küldő oldali EVS koordinátorod elérhetőségét is.
Az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságról
Amikor már biztosan tudod, hogy a projekted meg fog valósulni, kezdj neki a hazai
egészségbiztosítási háttered rendezésének.
Magyarországon az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságot a szociális igazgatásról és
szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény szabályozza. Ennek értelmében valaki lehet
egészségügyi szoláltatásra jogosult vagy nem jogosult.

Changing lives. Opening minds.

Amikor EVS önkéntes vagy, akkor itthon nem biztos, hogy marad olyan jogviszonyod, ami
alapján jogosult lennél egészségügyi ellátásra, ennél fogva az Európai Egészségbiztosítási
Kártyád sem lesz érvényes. Ez alól a rövidtávú EVS projektekben résztvevők kivételt
képezhetnek, illetve bizonyos esetekben hosszú távon is maradhat egészségbiztosítási
háttered (pl. egyetemi tanév passziváltatása esetén).
Két lehetőség áll előtted, ha nem maradna itthon egészségbiztosítási háttered. Ha azt
szeretnéd, hogy továbbra is jogosult legyél itthon és az Európai Unió területén és társult
országaiban egészségügyi ellátásra, akkor fizetned kell az egészségügyi szolgáltatási
járulékot, melynek összege 2016-ban havonta 7050 Ft. Ebben az esetben külön
megállapodást kell kötnöd az egészségügyi ellátásokra, melyet a NAV-nál tudsz intézni.
Amikor ezt a külön megállapodást meg szeretnéd szüntetni, akkor ismét a NAV-nál kell
kezdeményezni az ügyintézést.
A másik lehetőséged, hogy a már említett a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról
szóló 1993. évi III. törvény alapján a lakcímed szerinti járási hivatalnál szociális rászorultság
alapján kezdeményezed az egészségügyi szolgáltatási járulék elengedését.
A járási hivatal az egészségügyi szolgáltatás igénybevétele céljából annak a személynek
állapítja meg szociális rászorultságát
a) akinek családjában az egy főre jutó havi jövedelem az öregségi nyugdíj mindenkori
legkisebb összegének 120%-át,
b) aki egyedülélő és jövedelme az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének
150%-át
nem haladja meg, és családjának vagyona nincs.
Az ügymenetről szóló részletes tájékoztató itt tölthető le:
http://www.fve.hu/download/EVS/Ugymenet.pdf
Az ügymenet hátteréről, körülményeiről még több információ olvasható itt:
http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/100/JARAS00029
Az ügymenet megindítására szolgáló 2016-os űrlap itt tölthető le:
http://www.fve.hu/download/EVS/EUszolgKerelem.pdf
A Fiatalok a Vidékért Egyesület az ügymenet elindításához igazolást állít ki minden EVS
önkéntese számára arról, hogy az önkéntes az Európai Bizottság Erasmus+ programjában
vesz részt, és jövedelemben nem részesül a programtól. Az igazolást a résztvevők az indulás
előtti képzésen vehetik át.
Európai Egészségbiztosítási Kártya
Angolul European Health Insurance Card, vagy EHIC néven találkozhatsz vele. Ha az Európai
Unió bármelyik országában, továbbá Norvégiában, Izlandon, Liechtensteinben, Svájcban
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átmenetileg tartózkodunk, akkor az Európai Egészségbiztosítási Kártya felmutatása mellett
megkapjuk az orvosilag szükséges ellátást. Ez esetben az orvosilag szükséges ellátások a
magyar egészségbiztosítás terhére vehetők igénybe.
Mit jelent az orvosilag szükséges ellátás?
Azt, hogy ellátást kapunk-e az Európai Egészségbiztosítási Kártyánk alapján, a kezelőorvos
bírálja el. Orvosilag szükségesnek azonban nem csak az azonnal nyújtandó szolgáltatások
minősülhetnek. A vizsgálat során az orvos figyelembe veszi a beteg állapotát, továbbá
hogy mennyi ideig tartózkodik az adott országban. Ezen szempontok szerint ítéli meg,
hogy az egészségügyi ellátás orvosilag szükséges-e vagy sem. Az Európai Bizottság
határozatai alapján azonban minden tagállamban orvosilag szükséges ellátásnak minősül
a dialízis-kezelés, az oxigénterápia, a szülés és a szüléshez kapcsolódó ellátások.
Milyen egészségügyi szolgáltatónál használhatjuk az Európai Egészségbiztosítási Kártyát?
A Kártyát csak az adott állam társadalombiztosítójával szerződött egészségügyi szolgáltató
fogadja el. Ez azt jelenti, hogy ha például egy magánrendelőben orvosi ellátást szeretnénk
kapni, az Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján nem látnak el bennünket. Ez esetben
a szolgáltatás teljes árát ki kell fizetnünk. Ebben az esetben, a Cigna biztosítás fedezheti a
felmerült költségeket.
Milyen fizetési kötelezettségünk van, ha az orvosilag szükséges ellátást a társadalombiztosítóval szerződött szolgáltatónál vesszük igénybe?
Minden tagállam a saját szabályai szerint nyújtja az egészségügyi ellátásokat. Amennyiben
egy ellátásért önrészt kell fizetni, azt állampolgárságtól függetlenül mindenkinek meg kell
fizetnie, aki az adott országban egészségügyi szolgáltatást vesz igénybe. Például, ha egy
fogorvosi kezelésért 10 euró önrészt vagy egy gyógyszerért 15 euró önrészt kell fizetni,
akkor ezt a költséget betegnek kell állni, az önrészt a társadalombiztosító nem fizeti ki a
betegnek.
Előfordulhat, hogy a beteg megkapja az orvosilag szükséges egészségügyi ellátást az
Európai Egészségbiztosítási Kártya alapján, azonban nem csak az önrészt, hanem a teljes
ellátás árát ki kell fizetnie. Erre kell felkészülni, ha valaki Belgiumba, Franciaországba,
Luxemburgba és Finnországba utazik. Ezekben az országokban az ellátást (vagy annak egy
részét) a betegnek meg kell előlegeznie, majd azt később a belga, francia, luxemburgi vagy
finn társadalombiztosító visszafizeti az ellátott személynek. Az önrészt azonban ez
esetben sem kapja meg, tekintettel arra, hogy az minden esetben a beteget terheli. A
visszatérítéshez az ellátással kapcsolatos számlákat, papírokat meg kell őrizni.
Európai Egészségbiztosítási Kártya érvényessége
Utazás előtt mindenképpen meg kell nézni a Kártya érvényességi idejét. A kártya a
kiállítástól számított 36 hónapig érvényes.
Európai Egészségbiztosítási Kártya igénylése
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Az Európai Egészségbiztosítási Kártyát az ország területén bármely kormányhivatal
egészségbiztosítási pénztári szakigazgatási szervénél, illetve a kormányablakoknál
igényelhetjük. Kiállítása, hosszabbítása ingyenes, elvesztés esetén pótlásáért díjat kell
fizetni.
Az igényléshez szükséges a személyazonosságot igazoló okmány, lakcímkártya, taj kártya,
illetve meghatalmazott útján történő igénylés esetén két tanú által aláírt meghatalmazás.
A Cigna biztosításról
Az EVS önkénteseket az önkéntes szolgálat teljes időtartama alatta a nemzetközi Cigna
biztosító biztosítja csoportos biztosítás keretében. Ez egészségbiztosítást, balesetbiztosítást
és felelősségbiztosítást tartalmaz.
Erre a piaci alapú kiegészítő biztosítási szolgáltatásra a küldő szervezeted, azaz a FIVE EVS
koordinátora regisztrál téged. A regisztráció elindításáról a FIVE kap e-mail-ben
visszaigazolást a Cigna biztosítótól. Ezt az e-mail-t továbbítjuk a fogadó/koordináló szervezet
számára is. A regisztráció lezárását követően a Cigna Biztosító CSAK az önkéntes számára
küldd visszaigazolást, melyben szerepel a biztosítási kötvény száma (ilyen formátumú:
424/…). Ez a kötvényszám bekerül a megállapodásba (project agreement vagy volunteering
agreement), ezért arra kérünk, hogy amint megkaptad, továbbítsd azt a FIVE EVS
koordinátora számára.
A kötvényszám birtokában a te további feladatod, hogy aktiváld saját biztosítási oldalad a
Cigna on-line rendszerében. Ez további adatfelvitelt igényel, melyet csak te tudsz elvégezni.
Az első belépéskor a Cigna által megadott linken a kötvényszámmal lehet belépni, majd ezt
követően elvégezni az aktiválást. Ennek elvégzését követően tudod kinyomtatni a biztosítási
kártyád.
A Cigna kiegészítő biztosítást minden EVS önkéntes alanyi jogon kapja az Erasmus+
programtól, ezért tehát fizetned nem kell.
A Cigna biztosítás nem váltja ki a hazai egészségbiztosítást, ugyanis ez két különböző jellegű
szolgáltatás. A Cigna biztosítás csak kiegészítő jellegű egészség- és baleset biztosítás, az
állami egészségbiztosítás pedig kötelező jellegű biztosítás.

Adózási kérdések
A támogatás felhasználását érintő adózási kérdésekben támogatóként a Tempus
Közalapítvány (az Erasmus+ program magyarországi nemzeti irodája) közvetlen érvényű
szabályozást nem adhat, azonban útmutatást tud nyújtani a NAV állásfoglalása, tájékoztatása
alapján.
A 2014-es évtől a támogatási szerződésekbe is beemelt mentességi szabály (Szja. tv. 1.
melléklet 4.7. c) pont) kimondja, hogy (a közcélú juttatások körében adómentes:) „a két- és
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többoldalú nemzetközi megállapodások alapján, valamint európai uniós és hazai
költségvetési forrásból finanszírozott nemzetközi oktatási, képzési, kutatásfejlesztési és
kulturális mobilitási programok keretében belföldi és külföldi magánszemélyek részére
folyósított ösztöndíj, egyéb juttatás, nyújtott kedvezmény.” Ez az adómentességi
jogszabályhely azért jött létre, hogy az abban foglalt feltételeket teljesítő programok
keretében kifizetett juttatások, melyek az egyén részvételét teszik lehetővé a támogatott
mobilitásokban, minél nagyobb részben hasznosuljanak.
Álláspontunk szerint tehát az adómentesség alkalmazásának lehetősége egyértelműen
adott az EVS projektek résztvevőinek kifizetett juttatások esetében, ezért felhívjuk minden
résztvevő figyelmét arra, hogy éljen ezzel a lehetőséggel.
További szabály, hogy az adómentes juttatást az adózás rendjéről szóló jogszabály alapján
nem kell a bevallásban szerepeltetni, de a bizonylatokat meg kell őrizni.

Kapcsolattartás a mentorral
A küldő oldali kapcsolattartóddal, ha ez még nem történt meg, akkor az indulás előtti
felkészítésen ismerkedhetsz meg. Ő lesz az a személy, aki tisztában lesz tanulási céljaiddal,
egészségügyi helyzeteddel, vele tudsz megosztani minden kérdést és történést a kiutazás
előtt, az önkéntes szolgálat idején és a hazatérést követően. Ha blogot vezetsz az önkéntes
szolgálat idején, biztos lehetsz abban, hogy a kapcsolattartód folyamatosan olvassa majd a
bejegyzéseid. Ő segít majd a biztosítóval kapcsolatos kérdésekben, és minden olyan
kérdésben és helyzetben, amikor a fogadó oldali mentoroddal folytatott párbeszéd nem
vezet eredményre.
A fogadó oldali mentor személye lehetőség szerint független kell legyen a fogadó szervezet
vezetőségétől. Amennyiben a mentor a fogadó szervezet munkatársa, abban az esetben is
pártatlan szemléletmóddal kell eljárnia és az önkéntest képviselnie. A mentortól elvárható a
kezdeti beilleszkedés elősegítése és minden olyan személyes támogató tevékenység, amely
az önkéntes fogadó országban és közösségben való fejlődési, tanulási célkitűzéseit szolgálja.
Nehézség, probléma, konfliktushelyzet esetén a mentor az elsődlegesen értesítendő
személy. Amennyiben a mentor nem felel meg az EVS program által támasztott
követelményeknek, végső esetben az önkéntes kérheti a mentor leváltását a fogadó
szervezettől. Azt javasoljuk, hogy az önkéntesség megkezdését megelőző hónapban vedd fel
a kapcsolatot a mentorral. A mentor személyéről és elérhetőségéről érdeklődj a küldő vagy a
fogadó szervezetednél.

Milyen kérdéseket érdemes tisztázni még a kiutazás előtt?
A kiutazást megelőző hónapban a fogadó oldali mentoroddal folytatott levelezés során
érdemes tisztázni azokat a legfontosabb kérdéseket, amelyek a külföldön várható
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életkörülményeidre vonatkoznak, és természetesen azokat a kérdéseket is, amelyekre még a
kiutazás előtt választ szeretnél kapni.
A várható életkörülményeidre vonatkozólag érdeklődj az alábbi témákról:







A szállás jellege (pl. albérlet, kollégium, családnál stb.)
A szállás minőségével összefüggésben: lesz-e saját szobád, közös terek funkcióik
alapján, a lakás felszereltsége.
Kivel vagy kikkel fogsz együtt lakni.
Az étkezés hogyan történik majd. Van-e lehetőség menzára vagy a lakásodban van-e
konyhai felszerelés.
A munkába járás módja.
Az első hét programjának részletesebb egyeztetése, esetlegesen a mentorral közös
megtervezése. Javasoljuk, hogy az első hétre vonatkozólag külön célokkal és
elvárásokkal rendelkezz, és ezt egyeztesd a mentoroddal. Ilyen elvárás lehet például
az, hogy az első héten találkozz minden olyan projekt szereplővel, aki később
meghatározó szerepet játszik majd az önkéntes szolgálat során, továbbá célszerű
megtudni, hogy hol van orvosi rendelő, szakrendelő, gyógyszertár stb.

A háromoldalú kommunikációról
Az önkéntes projekted felkészülési szakaszában nagyon sok kérdés kerül egyeztetésre
közted, a fogadó szervezet és a küldő szervezet között. Ezek mindegyike jellemzően olyan
téma, amelyről mindhárom félnek tudnia kell. Arra kérünk, hogy ebben a projekt-szakaszban
lehetőleg úgy címezd a leveleket, hogy abból a harmadik fél (vagy a küldő vagy a fogadó
szervezet) is kapjon másolatot. Természetesen mi is ugyan így tesszük.

Ismét értékelj!
A Fiatalok a Vidékért Egyesület számára fontos, hogy minden önkéntesünk személyesen
értékelje az EVS projekt minden egyes szakaszát. Az indulás előtti felkészítés – felkészülés
szakaszának értékelése céljából külön kérdőív áll rendelkezésedre, melyet on-line módon
tudsz kitölteni ezen a linken:
https://docs.google.com/forms/d/1D8vwG3J840jf5snoTr0vHeFZnOtQKvKlFxQcWJbSbPc/vie
wform
Az értékelést legkésőbb a kiutazás napjáig készítsd el!

Köszönetnyilvánítás
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Tudnivalók EVS önkénteseknek sorozatunk füzetei hosszú évek alatt készültek el. A Fiatalok a
Vidékért Egyesület 2001 óta küld résztvevőket az Európai Önkéntes Szolgálat keretében. Ez
idő alatt több száz fiatal EVS projektjét segítettük már. Ez a kiadvány tartalmazza mindazokat a
fontos tapasztalatokat, amelyeket ezekből a projektekből gyűjtögettünk össze. Köszönettel
tartozunk érte korábbi és jelenlegi EVS önkénteseinknek és EVS partnereinknek, akik
kérdéseikkel, sajátos eseteikkel, jó gyakorlataikkal segítették munkánkat. Köszönetet kell
mondanunk továbbá mindazoknak, akik olvasták EVS füzeteinket, és kérdéseikkel,
felvetéseikkel rámutattak, hogyan érdemes időről időre tovább írni, átdolgozni a szöveget.
Mokos Béla

