
 

 

 

ÖNKÉNTES SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészről a 

Kerékpáros Miskolc Egyesület, 3526 Miskolc, Kassai u. 70. 7/4, adószám: 18274219-1-05, 

képviseli: Kunhalmi Zoltán elnök 

EMMI önkéntes nyilvántartási szám: 7720 (a továbbiakban: Fogadó szervezet), 

másrészről: 

Név: ………………………………………………………………………………………………… 

Lakcím: ………………………………………………………………………………………………. 

Anyja neve: ……………………………………………, születési hely, idő: …………………………………………………………………… 

(a továbbiakban: Önkéntes) között a mai napon, az alábbi feltételek szerint: 

I. A megállapodás tárgya, a jogviszony időtartama, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helye 

1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Fogadó szervezet..…………………. napjától kezdődően 

………………..…..napjáig Önkéntest határozott időtartamra/határozatlan időre önkéntesként nyilvántartásba 

veszi. A felek között önkéntes jogviszony jön létre, melynek keretén belül az Önkéntes a Fogadó 

szervezetnél közérdekű önkéntes tevékenységet végezhet. 

2. A tevékenység ellátásának helye a Fogadó szervezet mindenkori rendezvényének, vagy más 

tevékenységének helyszíne. 

II. A közérdekű önkéntes tevékenység tartalma 

3. Önkéntes a Fogadó szervezetnél az önkéntes szerződés ideje alatt a következő feladatok elvégzését 

vállalja: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

III. A felek jogai és kötelezettségei 

4. A Fogadó szervezet Önkéntessel mindenkor a jelen szerződésben foglaltak illetve a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szellemében jár el. 

5. Fogadó szervezet köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges feltételeket, minden az önkéntes 

tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást és irányítást. 

6. Fogadó szervezet az Önkéntesnek juttatásnak minősülő ellenszolgáltatást nem nyújt. 



 

 

 

7. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény 2. § (3) bek. alapján 

ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatások közül Fogadó szervezet Önkéntesnek – mindenkori 

lehetősége szerint – biztosíthat: 

– munkaruházatot az önkéntes tevékenység ellátáshoz, 

– élelmezést, 

– utazást. 

8. Fogadó szervezet Önkéntesről (a 2005. évi LXXXVIII. törvény vonatkozó szabályai alapján) – az önkéntes 

jogviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek gyakorlása, valamint a jogviszonnyal kapcsolatos 

hatósági ellenőrzés érdekében –nyilvántartást vezet. 

Fogadó szervezet az Önkéntesre vonatkozó tényt vagy adatot csak jogszabályban előírt esetben adhat ki 

harmadik személy részére. 

9. Önkéntes vállalja, hogy az önkéntes tevékenységet a jelen szerződésben foglaltak, illetve a közérdekű 

önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény előírásai szerint végzi. 

10. Önkéntes kijelenti, hogy Fogadó szervezet a feladatkörébe tartozó feladatokat részletesen ismertette. 

11. Önkéntes köteles tájékoztatni a fogadó szervezetet minden olyan problémáról, nehézségről, ami 

veszélyezteti a vállalt önkéntes tevékenység megvalósulását. Önkéntes köteles a Fogadó szervezet 

tulajdonát képező vagy használatban álló vagyontárgyakat az adott helyzetben általában elvárható 

legnagyobb gondosság mellett, rendeltetésének megfelelően használni, működtetni. 

 

IV. Az önkéntes szerződés megszűnése 

12. Az önkéntes szerződést – ha jogszabály vagy az önkéntes szerződés másként nem rendelkezik – 

bármelyik fél indoklás nélkül azonnali hatállyal felmondhatja. 

 

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. 

évi LXXXVIII. törvény és a Ptk. vonatkozó részei irányadóak. 

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, átolvasás után helybenhagyólag 

aláírják. 

Miskolc, ………év …………….. hó ……..nap 

 

   

Fogadó szervezet képviselője  Önkéntes 

 


