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ÖNKÉNTES SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött egyrészt: 

Szervezet neve: Mercy Magyar Hagyományőrző Szeretetszolgálat 
Nemzetközi Egyesület 

Székhely: H-8887 Bázakerettye, Béke u. 20. 
Levelezési cím: H-8901 Zalaegerszeg, Pf. 115. 
Adószám: 18520369-1-20 
Nyilvántartási szám: 20-02-0002689 
Kapcsolattartó név: Hegedüs Erzsébet 
Kapcsolattartó telefonszám: +36 - 70 / 320 - 1757 
Kapcsolattartó e-mail cím: mercyegyesulet@gmail.com 
Bankszámlaszám: 10700110-71877398-51100005 
mint: Fogadó , 

másrészről: 

Név / cégnév: …………………………………………………………….................. 
Állandó lakcím / székhely: …………………………………………………………….................. 
Számlázási cím / levelezési cím: ............................................................................... 
Anyja neve: …………………………………………………………….................. 
Születési hely, idő: …………………………………………………………….................. 
Szem. ig. száma / Cégjegyzékszám: …………………………………………………………….................. 
Adószám: ............................................................................... 
Telefonszám: …………………………………………………………….................. 
E-mail cím: …………………………………………………………….................. 
mint: Önkéntes, 

között az alábbiakban meghatározott feltételek szerint: 

1. A felek megállapodnak abban, hogy a Fogadó az önkéntes szerződés aláírását (és a próbaadást) 
követően   2016................................................ -tól  az Önkéntest határozatlan időre önkéntesként 
nyilvántartásba veszi. A felek között önkéntes jogviszony jön létre, melynek keretén belül az 
Önkéntes a Fogadónál önkéntes tevékenységet végezhet. 

 

2. A Fogadó és az Önkéntes által megkötött, ezen sorszámmal ellátott  Szerződés tartalmazza az 
önkéntes tevékenységre vonatkozó adatokat:  

• „Mercy rádió”-ban műsorvezető, vagy reklámasszisztens 

• az egyesület céljaiban megjelölt tevékenységekre 

• önkéntes tevékenységre fordítandó időkeretet esetenként napi max. 4 óra 

• mindenfajta juttatás nélkül végzi a tevékenységét  
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3. A Fogadó vállalja, hogy az Önkéntesre vonatkozó tényt vagy adatot csak jogszabályban előírt 

esetben adhat ki harmadik személy részére.  

 

4. A Fogadó köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges minden az önkéntes tevékenységével 

kapcsolatos tájékoztatást és irányítást.  

 

5. Az Önkéntes a tudomására jutott a Fogadóval   kapcsolatos személyes adatot, üzleti és egyéb titkot 

az önkéntes jogviszony megszűnése után megőriz. 

 

6. Az Önkéntes vállalja, hogy az önkéntes tevékenységet a jelen szerződésben, a Fogadó Önkéntes 

munka nyilvántartásának szabályzatában foglaltak, illetve a „2005. évi LXXXVIII. Törvény a 

közérdekű önkéntes tevékenységről” című törvény szerint végzi. 

 

7. A Fogadó vállalja, hogy az Önkéntessel jelen szerződésben foglaltak, a Fogadó az Önkéntes munka 

nyilvántartásának szabályzatában foglaltak, illetve a „2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű 

önkéntes tevékenységről” című törvény szellemében jár el. 

 

8. Az Önkéntes a szerződés aláírása előtt megismerte a Fogadó Önkéntes munka nyilvántartásának 

szabályzatát, a benne foglaltakat tudomásul vette. 

 

9. Az Önkéntes felel az Önkéntes tevékenység során bizonyíthatóan általa okozott kárért, amennyiben 

a kárt az önkéntes felróható magatartása okozta.  

 
10. Az önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a 

Fogadó felel. 
 
11. Szerződő felek bármelyike az önkéntes jogviszonyt rendkívüli felmondással is megszűntetheti, 

amennyiben a másik fél a jelen szerződésben írt bármely kötelezettségét megszegi és a 
kötelezettség megszegése szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásra vezethető vissza. 
Rendkívüli felmondás alapja lehet, ha bármely fél olyan magatartást tanúsít, amely a másik fél 
számára a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.  
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12. Önkéntes, az önkéntes jogviszonyának fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amely 
Fogadó jogos érdekeit sérti. Ilyen magatartásnak minősül: 

• Fogadóról  harmadik személy részére információk kiadása, 

• a Fogadó profiljába tartozó tevékenységet saját nevében történő végzése, 

• az önkéntes munkavégzés helyen kívül olyan magatartás tanúsítása, amely nem méltó a Fogadó 
önkénteseihez. 

 

13. Minden vitás kérdésben, amelyet a jelen szerződés nem rendez, a Ptk. az önkéntességre és az 
önkéntesekre vonatkozó rendelkezései, illetve a „2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes 
tevékenységről” című törvény az irányadó. 

 

A szerződő felek a jelen megállapodásban foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt írtak alá. 

 

Kelt: ............................................., 201................................. 

 

 

 

……………………………………….. 
név: ………………………………….. 
cím: ………………………………….. 

"Mercy" Egyesület  

 ……………………………………….. 
név: ………………………………….. 
cím: ………………………………….. 

önkéntes 
 

 


