
 
ÖNKÉNTES SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről:  
Szervezet neve:  
Székhely: 
Adószám: 
Képviselő: 
Önkéntes nyilvántartási szám: 
(továbbiakban: Fogadó szervezet), 
 
valamint: 
Név: 
Lakcím: 
Anyja neve: 
Születési hely, idő: 
(a továbbiakban: Önkéntes) között a mai napon az alábbi feltételek szerint: 
 

I. A megállapodás tárgya, az önkéntes  jogviszony időtartama 
 
1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy 2014….. napjától kezdődően  …..napjáig határozott  
időtartamra a fogadó szervezet az önkéntessel a 2. pontban megjelölt önkéntes tevékenység végzésre 
jelen szerződéssel közös megegyezéssel megállapodást köt. 
 
Jelen megállapodást a felek közös megegyezéssel írásban módosíthatják, a módosítás- kiegészítés  
és a megszüntetés is csak írásban érvényes. 
 

II. A közérdekű önkéntes tevékenység tartalma 
 
2. Az önkéntes a fogadó szervezetnél az önkéntes szerződés ideje alatt a következő feladatok 
elvégzését vállalja:  
 
- a szervezet tevékenységében aktívan  részt vesz, 
- rendezvények lebonyolításában közreműködik, 
-            az eseményeken résztvevő gyermekek felügyeletét ellátja, 
-            a réztvevők úszásoktatását elvégzi. 
 

III. A közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helye 
 
3. A tevékenység ellátásának helye:....................................................................................t. 
 

IV. A közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó idő, 
pihenőidő 

 
4. A közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó idő: Az önkéntes vállalja, hogy hetente / havonta 
.......................................................... órát a fogadó szervezet rendelkezésére áll. 
 
5. Az önkéntest megilleti heti két egymást követő szabadnap  
és havonta 2 nap szabadság, melyet a fogadó szervezettel illetve az irányítóval előzetes egyeztetést 
követően vehet igénybe. 
 

V. A felek jogai és kötelezettségei 
 
A fogadó szervezet jogai és kötelezettségei: 
 
6. A fogadó szervezet tájékoztatja az önkéntest, hogy vele szemben az önkéntes tevékenység 
végzésével kapcsolatban az irányítást..................................................................................végzi. 
 



7. A fogadó szervezet az alábbi formában és mértékben – ellenszolgáltatásnak nem minősülő – 
juttatásokat biztosítja az önkéntesnek: 
 
 
 
 
 
Vagy: az önkéntes tevékenységét ellenszolgáltatás nélkül végzi 
 

8. A fogadó szervezet köteles biztosítani 

a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, 

b) a szükséges pihenőidőt, 

c)
31

 a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az 

ismeretek megszerzését 
 
Fogadó szervezet kötelezettsége gondoskodni arról, hogy  
a fogadáshoz szükséges minden gyakorlati feltétel az önkéntes érkezése előtt teljesüljön. 
 
9. A fogadó szervezet köteles az önkéntes szerződés aláírásával egyidejűleg az önkéntes 
rendelkezésére bocsátani egy részletes tevékenység-leírást, melyben a fogadó szervezet rögzíti  
az elvárásokat, a felelősségi köröket, az önkéntes heti munkaidejét, a koordináló szervezet által  
az önkéntesnek nyújtott juttatásokat, továbbá, hogy milyen képzéseken kell az önkéntesnek majd részt 
vennie és ki lesz a mentora. 
 
10. A fogadó szervezet tájékoztatja az önkéntest (a 2005. évi LXXXVIII. törvény vonatkozó szabályai 
alapján) – az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint  
a jogviszonnyal kapcsolatos hatósági ellenőrzés érdekében – köteles az általa foglalkoztatott 
önkéntesekről nyilvántartást vezetni. 
 
Az önkéntes jogai és kötelezettségei: 
 
11. Az önkéntes köteles tiszteletben tartani a fogadó szervezet szervezeti és működési rendjét, 
egészségügyi és biztonsági előírásait. 
 
12. Az Önkéntest köteles megbízhatóan viselkedni. 
13. Az Önkéntes kötelessége, hogy tanácsot, útmutatást kérjen, ha szükséges. 
 
14. Az önkéntes kijelenti, hogy a fogadó szervezet a feladatkörébe tartozó feladatokat részletesen 
ismertette, a tevékenység-leírást a jelen önkéntes szerződés aláírásával egyidejűleg az önkéntes részére 
átadott, melyet az önkéntes aláírásával elismer. 
 
15. Az Önkéntes köteles tájékoztatni a fogadó szervezetet minden olyan problémáról, nehézségéről, 
ami veszélyezteti a vállalt önkéntes tevékenység megvalósulását. 
 
16. Az Önkéntesnek vigyáznia kell minden rendelkezésére bocsátott eszközre, amelyet számára 
biztosítanak. 
 
17. Az Önkéntes köteles 
a) a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások, 
valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni, 
b) a közérdekű önkéntes tevékenység során tudomására jutott szemé-lyes adatot, üzleti és egyéb titkot 
megőrizni. 
 
18. Az önkéntes köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy életét, 
testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné. 
Az önkéntes nem köteles a fogadó szervezet utasításait teljesíteni,  
ha annak végrehajtása az önkéntes életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné, 
jogszabályba vagy az önkén-tes szerződésbe ütközik. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0500088.TV#lbj31param


Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, az önkéntes köteles erre az utasítást adó figyelmét 
felhívni. Az önkéntes nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelem-felhívási 
kötelezettségének eleget tett. 
 

VI. Az önkéntes által okozott kár 
 
19. Az Önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért 
a jelen megállapodás szerinti Fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt az önkéntes felróható 
magatartása okozta, – az önkéntes szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a fogadó szervezet az 
önkéntestől követelheti kárának megtérítését. 
 
20. Amennyiben az önkéntes bizonyítja, hogy 
a) a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő kára, 
b) a tulajdonában vagy használatában álló, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges 
dologban a közérdekű önkéntes tevékenység végzésének helyén keletkező kára az önkéntes 
jogviszonnyal összefüggésben következett be, a fogadó szervezet akkor mentesül a felelősség alól,  
ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag az önkéntes 
elháríthatatlan magatartása okozta. 
A fogadó szervezetnek nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét, amely az önkéntes felróható 
magatartásából származott. 
 

VII. Az önkéntes szerződés megszűnése 
 
21. Az önkéntes szerződés megszűnik 
a) az önkéntes halálával vagy cselekvőképtelenné válásával, 
b) a fogadó szervezet jogutód nélküli megszűnésével, természetes személy esetén halálával, 
c) a vállalt közérdekű önkéntes tevékenység teljesítésével, 
d) a szerződésben meghatározott idő lejártával, feltétel bekövet-keztével, 
e) közös megegyezéssel történő megszüntetéssel, 
f) felmondással, 
g) az önkéntesek foglalkoztatásának – a közérdekű önkéntes tevé-kenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. Törvény 13. § (3) bekezdése szerinti – megtiltásáról rendelkező határozat jogerőre 
emelkedésével. 
 
22. Az önkéntes szerződést – ha jogszabály vagy az önkéntes szerző-dés másként nem rendelkezik – 
bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja. 
 
23. Minden vitás kérdésben, amit jelen szerződés nem rendez,  
A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény, a PTK vonatkozó részei 
irányadóak. 
 
Jelen szerződést a felek, mint ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőt, átolvasás után 
helybenhagyólag aláírják. 
 
Kelt,…………………………….. 
 
 
 
 
Fogadó szervezet    Önkéntes 

 


