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A szerződés sorszáma: ……../2018 

Iktatószám: 

Ügyintéző:  

 
Szerződés 

közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához 
 

 
mely létrejött egyrészről a Fogadó szervezet neve: ………………………………. (címe: ………., 
Adószáma:…………………….., képviseli: ……………………………….), mint önkéntes munkát Fogadó 
szervezet,  
 
másrészről 
 
Önkéntes neve: 
Születési helye: 
Születési ideje: 
Anyja neve: 
Állampolgársága: 
Lakóhelye: 
Személyi igazolvány száma: 
Telefonszáma: 
Email-címe: 
 
mint Önkéntes között, önkéntes munka végzésére, az alábbi helyen, időpontban és feltételekkel: 
 
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Fogadó szervezet az alábbi tevékenységek, feladatok 
végzésére alkalmazza az Önkéntest: 
 

a. A közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának 
helye: 

 

b. A közérdekű önkéntes tevékenység tartalma:   

c. A közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó 
idő és a pihenőidő: 

-tól –ig, munkanapokon, 
összesen heti ……. órában, 
pihenőidő:  

d. A közérdekű önkéntes tevékenységet koordinálja:  

 
2. A Felek a szerződést határozott időre kötik: év: hónap: nap: tól, év: hónap: nap: -ig, azt 
mindkét fél bármikor azonnali hatállyal felmondhatja. 
 
3. A Felek rögzítik, hogy az Önkéntes jelen szerződésben szabályozott önkéntes jogviszony 
keretében a Fogadó Szervezet által ellátott tevékenységi körben ellenszolgáltatás nélkül végez 
munkát a Fogadó Szervezetnél. 
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4. A Felek tudomásul veszik, hogy az önkéntesek foglalkoztatását a Fogadó Szervezet a 
családpolitikáért felelős miniszternek előzetesen köteles bejelenteni, amely a fogadó 
szervezetekről egy deklaratív hatályú hatósági nyilvántartást vezet. 

 
5. Az Önkéntes tudomásul veszi, hogy a Fogadó Szervezet – az önkéntes jogviszonnyal 
kapcsolatos jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint a jogviszonnyal kapcsolatos hatósági 
ellenőrzés érdekében – az általa foglalkoztatott önkéntesekről nyilvántartást vezet. 
 
6. Fogadó Szervezet köteles az Önkéntes munkavégzéséhez szükséges tájékoztatást, szakmai 
irányítást és az egészséget nem veszélyeztető, biztonságos munkavégzés feltételeit biztosítani.  
 
7. Az Önkéntes a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai 
előírások, valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen köteles elvégezni.  
 
8. Fogadó Szervezet vállalja, hogy az Önkéntes kérésére az elvégzett tevékenységről önkéntes 
igazolást állít ki, szükség esetén angol nyelven is.  
 
9. Minden vitás kérdésben, amelyet a jelen szerződés nem rendez a Ptk. az önkéntességre és az 
önkéntesekre vonatkozó rendelkezései, illetve A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. 
évi LXXXVIII. Törvény rendelkezési az irányadók. 
 
10. Az Önkéntes a tudomására jutott Fogadó Szervezettel kapcsolatos személyes adatot, üzleti és 
egyéb titkot az önkéntes jogviszony megszűnése után is köteles megőrizni. 

 
11. A szerződés mindkét fél részéről bármikor felmondható. 
 
 
 
 
Budapest, ……………..……………………. 
 
 
 
 
   

Fogadó Szervezet  Önkéntes 
 

 
Kapja:  

1. Önkéntes 
2. Fogadó szervezet 


