DEBRECENI EGYETEM
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Tel.: 52/512-900, e-mail: info@unideb.hu

Iktatószám:

/2020

Megállapodás
(önkéntes segítői tevékenység ellátására)
Amely létrejött egyrészről a Debreceni Egyetem (székhelye: 4032 Debrecen, Egyetem tér 1.)
Képviseletében:
Elsődleges szervezeti egység (a Debreceni Egyetemen belüli azon szervezeti egység,
ahol az önkéntes segítő az önkéntes munkára jelentkezett)
megnevezése: ………………………….
vezetője: …………………………..…..
mint fogadó szervezet (továbbiakban: Fogadó szervezet), másrészről
Név:
Lakcíme:
Állampolgársága:
Anyja neve:
Születési hely, idő:
Adóazonosító jele:
TAJ száma:
mint önkéntes segítő (továbbiakban: Önkéntes segítő, együttesen említve Felek) között
közérdekű önkéntes tevékenység végzésére az alábbi feltételekkel.
1. A szerződő Felek a jelen megállapodást 2020. év ………….hó……. napjától
− határozatlan időtartamra kötik.
− határozott időre, 20… év ……. hó …. napjáig kötik.
(A megfelelő rész kipipálandó.)
A létrejött megállapodás alapján az Önkéntes segítő a 2. pontban meghatározott
tevékenységet látja el.
A feladat ellátásának helye: Debreceni Egyetem működési területe.
A munkavégzés a Felek által előre egyeztetett napokon történik, heti ……..órában.
A feladatellátásra fordított idő beosztása (egyenlő általános munkarend vagy
egyenlőtlen munkarend):……………….

2. Az ellátandó feladatok rövid leírása: betegellátás segítése a tevékenységet a
feladatellátással érintett szervezeti egység vezetője vagy az általa megbízott személy
felügyelete alatt és utasításai szerint.
3. Az Önkéntes segítő kijelenti, hogy rendelkezik a feladat ellátásához szükséges
szakképesítéssel, illetve elvárható szakmai ismeretekkel, egészségügyi állapota alapján
a feladat ellátására alkalmas. Az Önkéntes segítő betegsége esetén a betegség tényéről
haladéktalanul köteles tájékoztatni Fogadó szervezetet, valamint azt, hogy meddig
képtelen ellátni a tevékenységet.
4. Az Önkéntes segítő a szervezeti egység nevében és felelősségére, díjazás nélkül
működik közre a feladat ellátásában.
5. Az Önkéntes segítő szakmai utasítást nem adhat.
6. Az Önkéntes segítő köteles
− a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai
előírások, valamint a Fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni, és
− a közérdekű önkéntes tevékenység során tudomására jutott személyes adatot, üzleti
és egyéb titkot megőrizni.
7. Az Önkéntes segítő által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik
személynek okozott kárért a Fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt az önkéntes
felróható magatartása okozta, a Fogadó szervezet az önkéntestől követelheti kárának
megtérítését. Abban az esetben, ha az Önkéntes segítő egészségügyi dolgozó, akkor az
általa - kizárólag az egészségügyi tevékenysége végzésével a betegnek - okozott kár
esetén a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján a foglalkoztató által
követelhető kártérítés mértékére az egészségügyi tevékenység végzésének egyes
kérdéseiről szóló 2003. LXXXIV. törvény 17. § (6) bekezdés rendelkezései az
irányadóak.
8. Egyebekben a Fogadó szervezet kijelenti, hogy olyan szervezetként, amely jogszabály
alapján köteles az általa nyújtott szolgáltatás során okozott kár megtérítésére
felelősségbiztosítási szerződést kötni, a felelősségbiztosítási szerződése kiterjed az
önkéntes által okozott kár megtérítésére is.
9. Az önkéntes segítői szerződés megszűnik
a) az önkéntes halálával vagy cselekvőképtelenné válásával,
b) a Fogadó szervezet jogutód nélküli megszűnésével,
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 2005. évi LXXXVIII. törvény 13. § (3)
bekezdése szerinti - megtiltásáról rendelkező határozat véglegessé válásával.
Az önkéntes szerződést - ha jogszabály másként nem rendelkezik - bármelyik fél
azonnali hatállyal felmondhatja.

10. A feladatok ellátásához szükséges valamennyi tárgyi feltételt a Fogadó szervezet
biztosítja az Önkéntes segítő részére. A megállapodás megszűnésekor az Önkéntes
segítő részére átadott tárgyi és egyéb eszközökkel a visszaszolgáltatási
kötelezettségének megfelelően elszámolni köteles.
11. Amennyiben az Önkéntes segítő egészségügyi tevékenységet lát el, akkor a Felek
figyelemmel vannak az egészségügyi tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló
2003. évi LXXXIV. törvény 5. § (5) bekezdésében foglalt rendelkezésekre is.
12. A Fogadó szervezet kijelenti, hogy az Önkéntes segítő tevékenysége nem ütközik a
2005. évi LXXXVIII. törvény 3. § (3) bekezdése rendelkezésébe.
13. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben elsődlegesen a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv,
továbbá egészségügyi tevékenység ellátására kötött szerződés esetén az egészségügyi
tevékenység végzésének egyes kérdéseiről szóló 2003. LXXXIV. törvény rendelkezései
az irányadóak.
A jelen megállapodást a Felek átolvasták, együttesen értelmezték, majd mint akaratukkal
mindenben egyezőt, jóváhagyólag írják alá.
Debrecen, 2020. év. …………………………hó ……….. napján.

………………………………….
Fogadó szervezet
(elsődleges szervezeti egység vezetője)

……………………………………
Önkéntes segítő

