
 
Regisztrációs szám: *** 
 

SZERZŐDÉS 

– önkéntes tevékenység végzése tárgyában – 

 

Amely létrejött egyrészről a  

 

Cégnév:   Veszprém-Balaton Régió Kultúrájáért Közalapítvány 

Székhely:  8200 Veszprém, Óváros tér 9. 

Nyilvántartásiszám: 19-01-0000227 

Adószám:  19264581-1-19 

Képviseli:  Sigmond Eszter kuratóriumi elnök 

(továbbiakban: „Fogadó”), valamint a(z) 

 

Név:  *** 

Anyja neve:  *** 

Születési hely, idő: *** 

Lakcím:   *** 

Tartózkodási hely: *** 

 

(továbbiakban: „Önkéntes”), együtt említve, mint „Felek”, illetve közülük bármelyik említve, mint „Fél” 

között, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel (továbbiakban: „Szerződés”). 

 
1. Preambulum 
 
1.1. A Fogadó elsősorban a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa Program keretén belül 

megszervezésre kerülő programokon, valamint egyéb kulturális eseményeken fogad önkénteseket. 
 
2. Szerződés tárgya 
 
2.1. A Szerződés a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerinti önkéntes 

tevékenység végzésére jön létre.  
 
3. Szerződés hatálya: 
 
3.1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Fogadó 2022. ……. hó ….napjától az Önkéntest határozott 

időtartamra, 2024. december 31. napjáig önkéntesként nyilvántartásba veszi, és önkéntesként 
foglalkoztatja. 

 
4. Az önkéntes tevékenységre vonatkozó adatok, jelenléti ív: 
 
4.1. A Felek megállapodnak abban, hogy önkéntes eseményenként a jelen Szerződés 1. számú 

mellékletében található „Önkéntes tevékenység részletei” mintát minden esetben megfelelően 
kitöltik és aláírják. 

4.2. Az önkéntes eseményen való részvétel igazolására jelenléti ív kerül kitöltésre és aláírásra.  
 
5. Felek jogai és kötelezettségei: 
 
5.1. A Fogadó jogai és kötelezettségei: 
 

https://www.opten.hu/cegtar/cimlista/?caddrsearch=2%3B202902A&caddrnovalchk=1&caddrsite=0


 
5.1.1. A Fogadó köteles: 
 

a) biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit, a 
szükséges pihenőidőt; 

b) az önkéntes tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást, irányítást, megadni. 
 

5.1.2. Az Önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a 
Fogadó felel, azonban a jelen rendelkezés nem érinti a Fogadó Önkéntessel szembeni 
igényérvényesítést. 

 
5.1.3. A Fogadó vállalja, hogy az Önkéntesre vonatkozó tényt vagy adatot csak jogszabályban előírt esetben 

adhat ki harmadik személy részére. Személyes adatot a Fogadó az információs önrendelkezési jogról 
és az információszabadságról szóló törvény 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: „Info tv.”), 
valamint a személyes adatok kezeléséről szóló jogszabályok betartásával, valamint a Fogadó 
Adatvédelmi és adatkezelési szabályzata alapján kezeli.  

 
5.2. Az Önkéntes jogai és kötelezettségei 
 
5.2.1. Önkéntes tevékenységét a szakmai és etikai előírások, valamint a Fogadó utasításai szerint 

személyesen végzi.  
 
5.2.2. Az Önkéntes felel az Önkéntes tevékenység során bizonyíthatóan általa okozott kárért, amennyiben 

a kárt az Önkéntes felróható magatartása okozta.  
 
5.2.3. Az Önkéntes köteles a Fogadó tulajdonát képező vagy használatban álló vagyontárgyakat az adott 

helyzetben általában elvárható legnagyobb gondosság mellett, rendeltetésének megfelelően 
használni, működtetni. A tevékenysége elvégzéshez szükségesen részére átadott eszközök épségéről, 
biztonságos megőrzéséről gondoskodik, számára meghatározott karbantartást elvégzi. Ezen 
kötelezettségének gondatlanságból történő megszegése esetén megfelelő kártérítés, szándékos 
károkozás esetén a teljes kár megfizetésére kötelezhető.  

 
5.2.4. Önkéntes, az önkéntes jogviszonyának fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amely 

Fogadó jogos érdekeit sérti. Ilyen magatartásnak minősül különösen, de nem kizárólagosan: 
 

- a Fogadó harmadik személy részére információk kiadása, 
- a Fogadó profiljába tartozó tevékenység saját nevében történő végzése, 
- az önkéntes foglalkoztatásának helyen és azon kívül olyan magatartás tanúsítása, amely nem 

méltó a Fogadó önkénteseihez. 
 

6. Szerződés megszűnése, megszüntetése: 
 

6.1. A Szerződés az alábbi esetekben szűnik meg: 
 

- közös megegyezéssel, 
- a Szerződésben meghatározott idő lejártával a Fogadó megszűnésével, az Önkéntes halálával, 

cselekvőképtelenné válásával, 
- a Felek az önkéntes jogviszonyt azonnali hatályú felmondással megszűntethetik, amennyiben 

a másik fél a Szerződésben meghatározott bármely kötelezettségét megszegi és a 
kötelezettség megszegése szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartásra vezethető vissza. 
Azonnali hatályú felmondás alapja lehet, ha bármely fél olyan magatartást tanúsít, amely a 
másik fél számára a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.  

 
 



 
 
7. Fotó – és videófelvétel készítése 

 
7.1. Önkéntes a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: „Ptk.”) 2:48 §-a, a 

95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló 2016/679/EU 
rendeletet (továbbiakban „GDPR”) 6. cikk a) pontja, valamint az Info tv. 5. §-a értelmében 
kifejezetten tudomásul veszi, hogy a Fogadó az önkéntes tevékenység folytatása során alkalmazott 
technológiáról, a végzett folyamatok bemutatásáról, oktató, tájékoztató, ill. bemutatófilmet, 
valamint fotókat készíthet, amelyen a Fogadó Önkéntesei szerepelnek. Az Önkénteseket a Fogadó 
nem kötelezi a felvételeken történő szereplésre. 

 
7.2.  A felvétel nem sértheti az Önkéntes személyhez fűződő, a jó hírnév, a becsület, illetve az emberi 

méltóság védelméhez fűződő jogait.  
 
7.3. Önkéntes tudomásul veszi és elfogadja, hogy a jelen Szerződés hatálya alatt róla készített 

fényképfelvételeket a Fogadó szabadon felhasználhatja és nyilvánosságra hozhatja offline, illetve 
online felületein, továbbá felhasználásra átadhatja a Fogadó partnereinek. Amennyiben a 
felhasználás valamely módja ellen az Önkéntes tiltakozik, úgy a Fogadó ezt figyelembe veszi és 
megteszi a megfelelő intézkedéseket. 

 
8. Titoktartási kötelezettség 
 
8.1. A Szerződés aláírásával Önkéntes vállalja, hogy a Fogadó önkéntes tevékenység folytatása során 

tudomására jutott minden információt, így különösen ügyfelek adatai, szervezeti adatok az Info tv., 
Ptk. és az EU 2016/679 általános adatvédelmi rendelete (GDPR) hatálya alá tartozó személyes 
adatokat (összefoglalóan: információk) bizalmasan kezeli. 

 
8.2. Önkéntes a Szerződés aláírásával vállalja, hogy az önkéntes tevékenysége folytán tudomására jutott 

információkat sem részben, sem egészben: 
 

- harmadik, illetéktelen személyek tudomására nem hozza,  
- nyilvánosságra nem hozza, arról nyilatkozatot a sajtónak nem tesz. 

 
8.3. A 8.1. és a 8.2. pontokban rögzített tilalmak alól kivételt képez a Fogadó erre jogosult vezetőjének 

előzetes írásbeli beleegyezése, illetve jogszabályi kötelezettség teljesítése. Az információk nem 
tekintendők nyilvánosságra bocsáthatónak azért, mert ezekből további általános információkat lehet 
szerezni, vagy mert begyűjthetők egy vagy több forrásból is, vagy ha abból adódóan kerültek 
nyilvánosságra, mert megszegték a jelen Szerződést, vagy harmadik személlyel vagy jogi személlyel 
kötött hasonló  nyilatkozatokat. 

 
8.3.1. Önkéntes vállalja, hogy egyetlen anyagról sem készít másolatot és az ilyen anyagok valamennyi 

másolatát kérésre azonnal visszaszolgáltatja. 
 

8.3.2. Önkéntes a Szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a titoktartási kötelezettség megszegéséért 
jogi felelősséggel tartozik, ideértve a titoktartási kötelezettség megszegésével okozott kár 
megtérítését, továbbá a büntetőjogi felelősséget is.  

 
9. Vegyes rendelkezések 
 
9.1. A Szerződésben – és az aláírt rögzítetteket csak közös megegyezéssel és csak írásban lehet 

módosítani. 
 



 
9.2. Önkéntes a jelen szerződés aláírásával hozzájárulását adja, hogy Fogadó a személyes adatait az 

önkéntes tevékenység ellátásához szükséges célból használja és kezelje. 
 

9.3. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Ptk., valamint a 2005. 
évi LVXXXVIII. törvény rendelkezései irányadóak. Felek együttműködési kötelezettséget vállalnak a 
Szerződésből eredő vitás kérdéseknek a kölcsönös érdekeket szem előtt tartó tisztázására. 
Amennyiben ezen eljárás a tárgyalások bármely fél általi kezdeményezésének időpontjától számított 
30 (harminc) naptári napon belül nem vezet eredményre Felek a Szerződésből eredő jogvitáik 
rendezésére alávetik magukat a Fogadó székhelye szerinti bíróság kizárólagos illetékességének. 

 
Szerződés (kettő) egymással egyező, a Felek által aláírt eredeti példányban készült, amelyből a Fogadót 1 
(egy), Önkéntest 1 (egy) eredeti példány illeti meg. 
 
A Felek a Szerződésben foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt írtak alá. 
 
Veszprém, 2022.……………..……   Veszprém, 2022.……………..…… 
 

 
 
 

   

Veszprém-Balaton Kultúrájáért 
Közalapítvány 

Fogadó 
képv.: Sigmond Eszter 

elnök 

 ………………………… 
*** 

Önkéntes 
  

 
 

-Záradék - 
 

Tekintettel arra, hogy az Önkéntes kiskorú, így az önkéntes feladatvégzéséhez a törvényes képviselőjének 
hozzájárulás szükséges. 
 
Alulírott *** (értesítési cím vagy telefon vagy email-cím: ***) mint az Önkéntes törvényes képviselője 
kijelentem, hogy a Szerződésben foglaltakat maradéktalanul megértettem és elfogadom, valamint 
kifejezetten hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az Önkéntes a Fogadó részére a Szerződésben foglaltak 
alapján önkéntes tevékenységet végezzen, valamint ahhoz, hogy az Önkéntesről a Szerződésben foglaltak 
szerint fotó – és videófelvétel készüljön. 
 
 
Veszprém, 2022. …………………… 
 
 
 

____________________________ 
*** 

Törvényes képviselő 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

1. számú melléklet – Önkéntes tevékenység részletei 
 

Önkéntes neve:  
*** 
 

Önkéntes regisztrációs száma:  
*** 
 

Önkéntes esemény száma: 
 

 
*** 
 

Önkéntes program neve:  
*** 
 

Önkéntes tevékenység helye és ideje:  
*** 
 

Önkéntes tevékenység megnevezése, 
Önkéntes feladata: 

 
*** 
 
 
 
 
 

Önkéntes által végzett tevékenység napi 
időkerete és pihenőideje: 

 
*** 
 
 
 
 

Önkéntesnek járó juttatás: 
(Megfelelő aláhúzandó) 

a) munkaruházat, védőfelszerelés: *** 
b) munkaeszköz, részletei: *** 
c) utazás, étkezés biztosítása vagy ezek bizonylattal igazolt 

költségének megtérítése 
d) iskolarendszeren kívül képzés biztosítása 
e) önkéntes által okozott kár megtérítésére kötött 

felelősségbiztosítás 
f) balesetbiztosítás 

Önkéntes részére átadott munkaeszközök, 
melyek átvételét az Önkéntes lenti 
aláírásával igazolja, és mely eszközöket az 
Önkéntes tevékenysége végeztével a 
Fogadónak haladéktalanul visszaadni 
köteles: 

*** 
 

Önkéntes részére biztosított felkészítés:  
*** 
 

Önkéntesre vonatkozó egyéb szabályok: *** 
 
 

Önkéntes kapcsolattartója: *** 



 
  

 

 
Veszprém, 2022.……………..……    Veszprém, 2022.……………..…… 

 
   

Veszprém-Balaton Kultúrájáért 
Közalapítvány 

Fogadó 
képv.: Sigmond Eszter elnök 

 

 *** 
Önkéntes 

  

 
-Záradék- 

 
Tekintettel arra, hogy az Önkéntes kiskorú, így az önkéntes feladatvégzéséhez a törvényes képviselőjének hozzájárulása 
szükséges. 
 
Alulírott *** (értesítési cím vagy telefon vagy email-cím: ***) mint az Önkéntes törvényes képviselője kijelentem, hogy a 
Szerződésben foglaltakat maradéktalanul megértettem és elfogadom, valamint kifejezetten hozzájárulásomat adom ahhoz, 
hogy az Önkéntes a Fogadó részére a Szerződésben foglaltak alapján önkéntes tevékenységet végezzen, valamint ahhoz, 
hogy az Önkéntesről a Szerződésben foglaltak szerint fotó – és videófelvétel készüljön. 
 
 
Veszprém, 2022. …………………… 
 
 

____________________________ 
*** 

Törvényes képviselő 
 



 

 


