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A Magyar Öntözési Egyesületet az Emberi Erőforrások Minisztériuma Esélyteremtési 
Főosztálya a közérdekű önkéntes tevékenység bejelentésére szolgáló 40449/2014. 
iktatószámú adatlapon történt előterjesztés alapján a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 
2005. évi LXXXVIII: törvény 12. § (2) bekezdése alapján 7800 sorszámon az önkéntesek 
nyilvántartásába a határozat kiadásának napjától kezdődően felvette. Főbb adatok: 
 
1. A fogadó szervezet 
- neve: Magyar Öntözési Egyesület 
- székhelye: 1118 Budapest, Villányi út 29-43. 
- levelezési címe: 5540 Szarvas, Vasút u. 6. fszt. 3. 
- adószáma: 18386200-1-43. 
- típusa: közhasznú jogállású szervezet. 
 
2. Az önkéntes tevékenységgel kapcsolatosan a kérelmező kapcsolattartójának  
. neve: Bíróné Dr. Oncsik Mária 
- beosztása: elnök 
- elérhetősége- e-mail címe: magyar.ontozesi.egyesulet@gmail.com 
. telefonszáma: +36-70-583-0403 
 
3. A fogadó szervezetnek a közérdekű önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan a kapcsolat 
felvételhez szükséges adatai: 
A fogadó szervezet  
- telephelye(i)). - 
- telefonszáma: - 
- e-mail címe: - 
- egyéb adat, amelynek a nyilvántartásba vételét a fogadó szervezet kéri: - 

 
4. A tevékenység(ek) jellege, tevékenységi körök: 
- oktatási, környezet- és természetvédelmi 
 
4.a. Tevékenységek konkrét megnevezése: 
- oktatási és képzési feladatok, szakmai tanfolyamok szervezése, kiadványok és oktatási 
segédanyagok szerkesztése, terjesztése, szaktanácsadás, pályázatfigyelés, projektírás, kutatási 
projektek részfeladatainak ellátása, szakmai rendezvények, konferenciák szervezése, 
informatikai, jogi ismeretek közvetítése, kapcsolatfelvétel partner intézményekkel. 

 
 
 

A Magyar Öntözési Egyesület a 2017.04.28-án tartott közgyűlésen az 5/2017. számú. 
határozatában elfogadta, hogy az Egyesület az önkéntes munkavégzéshez kapcsolódóan 
határozott/határozatlan idejű szerződést köt az Önkéntessel, továbbá az Önkéntes az elvégzett 
munkáról nyilvántartó lapot vezet. 
 



 
Önkéntes szerződés minta 

 
ÖNKÉNTES SZERZŐDÉS 

 
amely létrejött egyrészről:  
Szervezet neve: Magyar Öntözési Egyesület 
Székhely: 1118 Budapest, Villányi út 29-43. 
Adószám: 18386200-1-43 
Képviselő: …………………………………….. 
Önkéntes nyilvántartási szám: 8200 
(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, a jogviszony időtartama 
 
1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy 20...... napjától kezdődően  …..napjáig 
határozott /határozatlan 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 megszűntetés 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: (konkrétan az önkéntestől elvárt feladatok!) 
 
Pl: 
- a szervezet tevékenységében aktívan részt vesz, 
- rendezvények lebonyolításában közreműködik, 
- adminisztrációs tevékenységben, más szervezetekkel való kapcsolattartásban 
közreműködik 
 

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

IV. A közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó idő, pihenőidő 
 
4. A közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó idő: Az önkéntes vállalja, hogy hetente / 
havonta ..x.. 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……xy / önkéntes koordinátor/…… 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. 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 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 személyes 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 önkéntes szerződésbe ütközik. 
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 bekövetkeztével, 
e) közös megegyezéssel történő megszüntetéssel, 
f) felmondással, 
g) az önkéntesek foglalkoztatásának – a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi 
LXXXVIII. Törvény 13. § (3) bekezdése szerinti – megtiltásáról rendelkező határozat 
jogerőre emelkedésével. 
 
22. Az önkéntes szerződést – ha jogszabály vagy az önkéntes szerződés másként nem 
rendelkezik – bármelyik fél azonnali hatállyal felmond-hatja. 
 
23. Minden vitás kérdésben, amit jelen szerződés nem rendez, akkor "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 
 
 



 
Önkéntes nyilvántartó lap 

 
Nyilvántartási szám:  
Szervezet neve: Magyar 
Öntözési Egyesület 
 

  
Név  

Születési hely  

Születési idő  

Anyja neve  

Lakó vagy tartózkodási hely  

Állampolgársága  

Telefon  

  
Tevékenység Tartalma  

Tevékenység ellátásának 
helyszíne 

 

Tevékenység végzéséhez 
szükséges idő 

 

Pihenőidő  

Tevékenység kezdésének 
dátuma 

 

Szerződés lejárta  

A fogadó Szervezet által az 
önkéntes tevékenység  
ellátásához biztosított 
 juttatások 

 
 utazási költségtérítés 
 
 képzés 
   
saját tulajdonú eszköz működtetése 
 
 egyéb 

Egyéb megjegyzés  
( a nyilvántartó lapon megadott személyes adatokat a szervezet harmadik személynek nem 
adja 
 ki.) 
 
 

 


