Önkéntes foglalkoztatásra vonatkozó
Általános Szerződési Feltételek
1. Az önkéntes az önkéntes szerződésben rögzített önkéntes jogviszony keretében a
fogadó szervezet által ellátott tevékenységi körben ellenszolgáltatás nélkül végez
munkát a fogadó szervezetnél.
2. Az önkéntes kizárólag olyan tevékenységek ellátására jogosult, amelyre vonatkozóan
megfelel a jogszabály által meghatározott képesítési, egészségügyi, nyilvántartásba
vételi és egyéb feltételeknek, valamint amelynek ellátását jogszabály nem köti
meghatározott jogviszonyhoz, illetőleg amelynek önkéntes jogviszonyban történő
ellátását jogszabály nem zárja ki.
3. A Magyar Vöröskereszt, mint fogadó szervezet az alábbi tevékenységeket láthatja el
önkéntes jogviszony keretében:
4.1. Háború esetén a háború áldozatainak mentésében részvétel, az áldozatokról és
a hadifoglyokról nyilvántartás vezetése, a rászorulók, illetve hozzátartozóik
részére tájékoztatás nyújtása, átmeneti anyagi, vagy természetbeni segély
nyújtása.
4.2. Természeti vagy más katasztrófa esetén a rászorultak felkutatása, részükre
átmeneti segélyek, jogsegély biztosítása, az áldozatok mentésére
segélycsapatok
működtetése.
Balesetek,
katasztrófák,
tömegszerencsétlenségek, társadalmi konfliktusok, betegségek, járványok és
más, a tömegeket érintő bajok megelőzésében és felszámolásában
közreműködés.
4.3. Mentés, katasztrófa elhárítás, eltűnt személyek felkutatása. Menedéket kérők és
menekültek segítése átmeneti szállások megteremtésévei, fenntartásával, illetve
hazatérésük elősegítése.
4.4. Egészségnevelés, sport, szabadidő hasznos eltöltése, házigondozó szolgálat
kialakítása, közlekedésbiztonság védelme.
4.5. Természetvédelemmel, környezetvédelemmel összefüggő feladatok ellátása.
4.6. Mentésiés
betegszállítási
feladatok
ellátásában
közreműködés,
elsősegélynyújtás oktatása. Önkéntes véradók szervezése.
4.7. Rászorultak részére szociális segély nyújtása, szociális segélyezés és gondozás.
Szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi intézmények, szociális boltok
működtetésének segítése, szakápolási feladatok ellátása.
4.8. Egészség-megőrzése, betegség-megelőzési, egészségügyi rehabilitációs
tevékenységekben segédkezés. Szociális tevékenységek, családsegítés,
időskorúak gondozása. Gyermek- és ifjúságvédelem, hátrányos helyzetű
csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. Adományok gyűjtése és
elosztása, szociális árusítás.
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4.9. Tanfolyamok szervezése önkéntes segítők részére, a Magyar Vöröskereszt
hivatásos dolgozói, valamint az érdeklődő együttműködők részére.
4.10. A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésében, segédkezés,
rehabilitációs foglalkoztatás. Nevelés, oktatás, ismeretterjesztés.
4.11. A vöröskeresztes eszmék és szellemiség terjesztése, emberi és állampolgári
jogok védelmében részvétel.
4.12. Adminisztrációs, kisegítő tevékenység.
4. Az önkéntes szerződésben egyértelműen rögzíteni szükséges, hogy a feladatait mely
földrajzi területen, településeken látja el.
5. Az önkéntes által ellátandó önkéntes tevékenység időtartama nem haladhatja meg a
jogszabályban előírt kereteket. A fogadó szervezet köteles az önkéntes részére a
közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább 8
óra megfelelő pihenőidőt biztosítani.
6. Bármely fél jogosult a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú
jognyilatkozattal, azonnali hatállyal felmondani.
7. A fogadó szervezet az alábbi formában és mértékben – ellenszolgáltatásnak nem
minősülő – juttatásokat biztosíthatja az önkéntesnek:
8.1. Munkaruházat, védőfelszerelés és –anyag.
8.2. A közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásnak,
szállásnak, étkezésnek az önkéntes részére történő biztosítása, illetve ezek
bizonylattal igazolt költségének az önkéntes részére történő megtérítése,
valamint - a személyi jövedelemadóról szóló törvény kiküldetési
rendelvényre vonatkozó szabályai megfelelő alkalmazásával - az önkéntes
részére kiküldetési rendelvény alapján a saját személygépkocsi fogadó
szervezet érdekében történő használatára tekintettel kifizetett azon összeg,
amely nem haladja meg a saját személygépkocsi munkáltató érdekében
történő
használatára
tekintettel
bizonylat
nélkül
elszámolható
költségtérítésként kifizethető összegének nagyságát.
8.3. Az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenység biztonságos ellátása
érdekében biztosított védőoltás, szűrővizsgálat és más betegségmegelőző
szolgáltatás;
8.4. Az önkéntes részére biztosított - a közérdekű önkéntes tevékenység
ellátásához szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költségei.
8.5. Az önkéntes tulajdonában álló, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához
szükséges állat élelmezésének, ellátásának, képzésének biztosítása, illetve
ezek bizonylattal igazolt költségének az önkéntes részére történő megtérítése.
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8.6. Az önkéntes tulajdonában vagy használatában álló eszköz - közérdekű
önkéntes tevékenység ellátása érdekében történő - működtetéséhez szükséges
feltételeknek az önkéntes részére történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal
igazolt költségének megtérítése.
8.7. Az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenység során bekövetkező halála,
testi sérülése, egészségkárosodása esetére kötött élet-, egészség- és balesetbiztosítás, illetve annak díja, valamint az önkéntes által okozott kár
megtérítésére, illetve az önkéntes által elkövetett személyiségi jogi
jogsértésért járó sérelemdíj megfizetésére kötött felelősségbiztosítás, illetve
annak díja.
8.8. Az önkéntesnek külföldön végzett közérdekű önkéntes tevékenység esetén,
illetve a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező nem magyar
állampolgár által végzett közérdekű tevékenység esetén napidíj, amelynek
egy hónapra számított összege nem haladja meg a kötelező legkisebb
munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát
8.9. Az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenységéért nyújtott jutalom,
amelynek éves összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér
mindenkori havi összegének húsz százalékát.
8. A szerződő felek az önkéntes szerződést kizárólag írásban jogosultak módosítani.
9. A fogadó szervezet köteles biztosítani az önkéntes számára az egészséget nem
veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a 5. pontban rögzítettek szerinti
pihenőidőt, az önkéntes feladatainak ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást,
valamint az ezzel kapcsolatos ismeretek megszerzését. A fogadó szervezet köteles
továbbá – szükség esetén – biztosítani az önkéntes tevékenységének folyamatos,
szakszerű felügyeletét. A fogadó szervezet gondoskodik továbbá az önkéntes
tevékenységének ellátásához szükséges, jogszabály által meghatározott feltételek
biztosításáról.
10. Az önkéntes köteles az általa ellátott tevékenységét az ide vonatkozó jogszabályok,
szakmai és etikai előírások (kiemelten a Magyar Vöröskereszt Etikai Kódexében
foglalt előírásokat), valamint a fogadó szervezet utasításai szerint végezni. Az
önkéntes ezen tevékenységét személyesen köteles ellátni. Köteles az általa végzett
tevékenységgel összefüggésben tudomására jutott személyes adatokat, valamint az
üzleti és egyéb titkot megőrizni. Az önkéntes jogosult (és bizonyos esetekben köteles)
ugyanakkor a jogszabályban meghatározott feltételek fennállása esetén a fogadó
szervezet utasításait megtagadni. Amennyiben a fogadó szervezet utasításainak
végrehajtása kárt idézhet elő, az önkéntes köteles erre felhívni a fogadó szervezet
figyelmét.
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11. Az Önkéntes felel az Önkéntes tevékenység során bizonyíthatóan általa okozott kárért,
amennyiben a kárt az önkéntes felróható magatartása okozta. Az Önkéntes köteles a
fogadó szervezet tulajdonát képező vagy használatban álló vagyontárgyakat az adott
helyzetben általában elvárható legnagyobb gondosság mellett, rendeltetésének
megfelelően használni, működtetni. A rendelkezésre bocsátott eszközök biztonságos
állapotáról a tőle elvárható módon meggyőződik, számára meghatározott karbantartást
elvégzi. Ezen kötelezettségének gondatlanságból történő megszegése esetén megfelelő
kártérítés, szándékos károkozás esetén a teljes kár megfizetésére kötelezhető.
12. A fogadó szervezet tulajdonát képző, az önkéntes számára átadott eszközöket
megegyezés szerint, de legkésőbb az önkéntes szerződés megszűnésének napján a
fogadó szervezet számára vissza kell szolgáltatni.
13. A szerződő felek rögzítik, és az önkéntes tudomásul veszi, hogy a fogadó szervezet –
a 2005. évi LXXXVIII. Törvényben rögzítettek szerint, az ott meghatározott célokból
és terjedelemben – nyilvántartást vezet az általa foglalkoztatott önkéntesekről. Ezen
nyilvántartás adatait a fogadó szervezet kizárólag törvény által meghatározott
esetekben vagy az önkéntes hozzájárulása alapján közölheti harmadik személyekkel.
14. Az Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény szabályai,
ezt meghaladóan pedig – háttérjogszabályként – a Polgári Törvénykönyv ide
vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
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