
 

 

 

Közérdekű önkéntes szerződés 

 

amely létrejött: 

 

Szervezet neve:     

Képviselő:    

Székhely:    

Adószáma:    

 

továbbiakban mint Fogadó szervezet és  

 

Név:     

Anyja neve:    

Születetési hely, idő:   

Lakcím:      

Adóazonosító jel:    

 

továbbiakban  mint Önkéntes között 

az alábbi feltételekkel: 

 

 A felek megállapodnak abban, hogy a Fogadó szervezet az önkéntes szerződés 

aláírását követően az Önkéntest határozott/határozatlan időre önkéntesként nyilvántartásba 

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

Fogadó szervezetnél közérdekű önkéntes tevékenységet végezhet. 

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

szervezet Önkéntes munka nyilvántartásának szabályzatában (amennyiben nincs ilyen 

szabályzat a civil szervezetnél, ez a rész törlendő) foglaltak, illetve a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerint végzi. 

 A Fogadó szervezet vállalja, hogy az Önkéntessel jelen szerződésben foglaltak, a 

Fogadó szervezet Önkéntes munka nyilvántartásának szabályzatában (amennyiben nincs ilyen 

szabályzat a civil szervezetnél, ez a rész törlendő) foglaltak, illetve a közérdekű önkéntes 

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

  



 

 

 

A közérdekű önkéntes tevékenység tartalma:………………………..  

A közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helye:………………………. 

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

Az önkéntesnek biztosítandó juttatások: ……………… 

A szerződés opcionális tartalmi elemei: 

 ágazati jogszabály által előírt tartalmi elemek, 

 korlátozottan cselekvőképes/a cselekvőképességében a közérdekű önkéntes 

tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú személy/kiskorúsága miatt 

cselekvőképtelen önkéntes esetén szükséges tartalmi elemek [6. § (3)(4) bekezdés], 

 ha a közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön végzik, vagy az önkéntes 

Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező nem magyar állampolgár, ki 

gondoskodik a közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges 

utazásról, szállásról és étkezésről,  

 ki gondoskodik a 4. § (6) bekezdésének c) pontja szerinti biztosítási szerződés 

megkötéséről és a biztosítási díj megfizetéséről, 

  

A Fogadó szervezet vállalja, hogy az Önkéntesre vonatkozó tényt vagy adatot csak 

jogszabályban előírt esetben adhat ki harmadik személy részére.  

 A Fogadó szervezet köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges feltételeket, 

minden az önkéntes tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást és irányítást. 

 Az Önkéntes köteles a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, 

szakmai és etikai előírások, valamint a fogadó szervezet szabályzatai szerint személyesen 

végezni. 

Az önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek 

okozott kárért a fogadó szervezet felel. [Kiegészítendő azzal, hogy követelheti-e a fogadó 

szervezet az önkéntestől kárának a megtérítését, ha a kárt az önkéntes felróható magatartása 

okozta. (2005. évi LXXXVIII. törvény 10. § (1) bek.] 

 Az Önkéntes köteles a közérdekű önkéntes tevékenység során tudomására jutott 

személyes adatot, üzleti és egyéb titkot megőrizni. 

 A jelen szerződés szerint szükséges valamennyi nyilatkozatot a felek írásban 

kötelesek megtenni, a szóbeli közlések joghatállyal nem bírnak. 

 A jelen szerződést bármely fél azonnali hatállyal, írásban felmondhatja. [A 2005. évi 

LXXXVIII. törvény 7. § (2) bekezdése szerint az önkéntes szerződést – ha jogszabály vagy az 

önkéntes szerződés másként nem rendelkezik – bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja. 



 

 

Tehát a civil ellenkezőleg is meg lehet állapodni és lehet rögzíteni a rendes felmondásra 

vonatkozó szabályokat is. De: a tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a 

cselekvőképességében a közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott 

nagykorú önkéntes, illetve törvényes képviselője azonnali hatályú felmondáshoz való joga az 

önkéntes szerződésben nem korlátozható. 7. § (4) bekezdés. ] 

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

mindenben egyezőt írtak alá. 

 

 

 

Dátum:  

 

 

…………………………………………….……  ….…………………………………………… 

   Fogadó szervezet képviselője     Önkéntes 

  bélyegző, helye 


