
 
 
 

 

Együttműködési megállapodás önkéntes munkára 

 

amely létrejött egyrészről az 

 

Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány (székhely:6200 Kiskőrös, Mező u.16., telephely: 1094 

Budapest, Angyal u. 36.), mint Szervező, másrészről 

Név:  ...........................................................................................................................................  

Szül. hely, év, hó, nap:  ..............................................................................................................  

Anyja neve:  ...............................................................................................................................  

Lakcím:  .....................................................................................................................................  

E-mail, telefon:  .........................................................................................................................  

a továbbiakban, mint Önkéntes munkavállaló,  együttesen felek – között, alulírott helyen és napon 

figyelemmel a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény rendelkezéseire, 

az alábbi feltételekkel: 

1. Az Önkéntes tevékenység tartalma: 

 Az Önkéntes munkavállaló munkaköre: a kórházban és kórházon kívül történő 

rehabilitációs munka segítése, szabadidős programok szervezése, azokban történő részvétel, 

adománygyűjtés, támogatók szervezése, családsegítés, az alapítvány egyéb célszerinti 

tevékenységének megvalósításában történő közreműködés. (Főbb feladatok aláhúzással 

történő kiemelése) 

2. A megállapodás visszavonásig érvényes. 

3. A munkavégzés helye: ………………………………….. 

 

4. Az Önkéntes tevékenység ideje: alkalmi jelleggel. 

 

5. A jelen megállapodást a felek bármikor jogosultak azonnali hatállyal felmondani, tekintettel 

a tevékenység önkéntes jellegére. 

 

6. Az Önkéntes kijelenti, hogy az alapítvány fő célkitűzéseit megismerte, azzal egyetért, és 

minden erejével arra törekszik, hogy a daganatos betegséggel küzdő gyermek és családjuk 

ennek szellemében történő támogatását elősegítse. 

  

7. Az önkéntesek által szervezett rendezvényekért az Együtt a Daganatos Gyermekekért 

Alapítvány nem vállal felelősséget, ezeken a rendezvényeken és a rendezvényekkel 

kapcsolatos kommunikációban az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány nem vesz 

részt és ezeken az Együtt a Daganatos Gyermekekért név vagy logó használata nem 

megengedett.  



 
 
 

8. Az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány név csak az alapítvány szellemiségével, 

alapelveivel megegyező célok esetén, előzetes egyeztetés alapján használható. 

 

9. Az Önkéntes köteles a munkája során tudomására jutott, a gyerekekről, családokról és 

önkéntesekről szóló információkat bizalmasan kezelni. Bármilyen az Önkéntes tudomására 

jutott információt, személyes adatot köteles titokban tartani, harmadik fél számára (barát, 

családtag stb.) ki nem szolgáltathatja. Kötelezettséget vállal arra, hogy ezeket az 

információkat az Információs önrendelkezésről és az információszabadságról szóló 2011. 

évi CXII. törvény előírásainak megfelelően kezeli. 

 

Jelen megállapodás két példányban készült, melyből egy példányt az önkéntes munkavállaló az aláírást 

követően átvett. 

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a PTK. és egyéb hatályos jogszabályi rendelkezések 

az irányadóak. 

A megállapodásban foglaltakat elolvastam, annak minden pontját magamra nézve kötelezőnek ismerem el. 

Büntetőjogi felelősségem teljes tudatában kijelentem, hogy büntetlen előéletű vagyok, nem álltam bíróság 

előtt gyermekbántalmazás vagy szexuális zaklatás miatt, ellenem ilyen ügyben vizsgálatot soha nem 

folytattak. Minden adat, melyet az Együtt a Daganatos Gyermekekért Alapítvány tudomására hoztam 

(személyes adatok, lakcím, képzettség, szakmai tapasztalat, egészségügyi információk, stb.) valós. 

 

Budapest / Kiskőrös)2017.  ..................................................  

 

 

Önkéntes munkavállaló aláírása:  .............................................................  

 

 

Alapítvány elnöke:  ...............................................................................  

 


