a Magyar Hadtudományi Társaság Szervezeti és Működési Szabályzatának
3. számú melléklete

Önkéntes munka nyilvántartásának rendje
Jelen dokumentum a Magyar Hadtudományi Társaság (MHTT) 2014.
február 28-án elfogadott Szervezeti és Működési Szabályzatának (SZMSZ)
mellékletét képezi és összhangban van annak megállapításaival.
A Magyar Hadtudományi Társaság elnöke, mint a Fogadó szervezet
képviselője a 2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
című törvény értelmében megköti az Önkéntes szerződéseket (lásd 1. sz.
melléklet) a Társaság választott tisztségviselőivel. Utóbbi kategóriát az MHTT
Alapszabálya értelmezi.
A szerződések megkötésének célja egyrészt a Magyar Hadtudományi
Társaság (mint Fogadó szervezet) közhasznú jellegének megerősítése, másrészt
a közhasznú önkéntes tevékenység szabályozottságának biztosítása.
Fentieknek megfelelően az Önkéntes szerződéseket az alábbiakban
felsorolt tisztségek viselőivel köti meg az MHTT elnöke:
1. Az Intéző Bizottság tagjai (a Társaság alelnöke és elnökhelyettesei);
2. A Felügyelő Bizottság elnöke;
3. Az Etikai Bizottság elnöke;
4. A szervezeti egységek (szakosztályok, területi tagozatok, klubok)
elnökei.
Mindezen tisztségviselők tevékenységi körét, feladatait az Alapszabály
valamint a Szervezeti és Működési Szabályzat (SZMSZ) körvonalazza.
Az első három csoportba tartozó tisztségviselők Önkéntes szerződése egy
választási ciklusra szól, újraválasztásuk esetén a szerződést is meg kell újítani.
A negyedik csoportba tartozó tisztségviselők Önkéntes szerződése
határidő nélküli, újraválasztásuk esetén a szerződés érvényben marad, nem kell
megújítani.
Az elnök – mint a Fogadó szervezet képviselője – személyében
bekövetkező változás esetén minden Önkéntes szerződést meg kell újítani.
A szerződések megújításának határideje az okot képező személyi
változástól számított három hónap.
Az Önkéntes szerződés aláírásával egyidejűleg kitölthető a regisztrációs
űrlap is (kitöltése nem kötelező). Az Önkéntes szerződéshez rendszeresített
Kiegészítést a Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége bedolgozta magába a
szerződésbe.
Az önkéntesek nyilvántartását az MHTT elnöke végzi a titkárságvezető
közreműködésével. Magának az önkéntes munkának a nyilvántartását az
Önkéntes végzi, az erre a célra rendszeresített formanyomtatvány
felhasználásával (2. sz. melléklet). A munka elvégzését a Fogadó szervezet
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képviselője igazolja. A nyilvántartást a beszámolási időszak egészére
összefüggően kell vezetni. A nyilvántartási formanyomtatvány a szervezeti
egység éves beszámolójának részét képezi.
Az Önkéntes munka nyilvántartásának szabályzatát jóváhagyta a Magyar
Hadtudományi Társaság elnöksége a 2012. június 15-ei ülésén, majd
módosította a 2014. április 11-ei ülésén.
Mellékletek:
1. Önkéntes szerződés (minta, 2 lap)
2. Formanyomtatvány (1 lap)

Budapest, 2014. április 11.
a Magyar Hadtudományi Társaság elnöksége
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1. sz. melléklet

Önkéntes szerződés (minta)
Amely létrejött egyrészről a Magyar Hadtudományi Társaság (1101 Budapest
Hungária krt. 9-11), mint Fogadó szervezet, másrészről …. (születési idő, hely …, anyja neve
…., lakcíme: …), mint Önkéntes között az alábbiakban meghatározott feltételek szerint, az
alábbi önkéntes tevékenység ellátására:
1. A felek megállapodnak abban, hogy a Fogadó szervezet jelen szerződés
aláírását követően az Önkéntest a Magyar Hadtudományi Társaság választási
ciklusára/határozatlan időre önkéntesként nyilvántartásba veszi. A Felek között önkéntes
jogviszony jön létre, melynek keretén belül az Önkéntes a Fogadó szervezetnél közérdekű
önkéntes tevékenységet végez.
2. A Fogadó szervezet és az Önkéntes jelen szerződést az alábbi önkéntes
tevékenység ellátására köti:
- A program megnevezése:
- Időszak:
- Heti időkeret: nincs meghatározva.
- Pihenőidő: nincs meghatározva.
- Önkéntes tevékenységek:
- Juttatások: nincs meghatározva.
- Munkavégzés helye: változó.
3. Az elvégzett önkéntes munka nyilvántartását az Önkéntes végzi a Fogadó
szervezet által rendelkezésére bocsátott formanyomtatványon. A nyilvántartást a program
(projekt) vezetője hitelesíti aláírásával.
4. A Fogadó szervezet vállalja, hogy az Önkéntesre vonatkozó tényt vagy adatot
csak jogszabályban előírt esetben adhat ki harmadik személy részére.
5. A Fogadó szervezet biztosítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket, az
Önkéntes tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást és irányítást.
6. Az Önkéntes a tudomására jutott, a Fogadó szervezettel kapcsolatos minden
személyes adatot, üzleti és egyéb titkot az önkéntes jogviszony megszűnése után is
megőriz.
7. Az Önkéntes vállalja, hogy az önkéntes tevékenységet a jelen szerződésben, a
Fogadó szervezet Önkéntes munka nyilvántartásának szabályzatában foglaltak, illetve a
2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről című törvény szerint
végzi.
8. A Fogadó szervezet vállalja, hogy az Önkéntessel a jelen szerződésben, a
Fogadó szervezet Önkéntes munka nyilvántartásának szabályzatában foglaltak, illetve a
2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről című törvény
szellemében jár el.
9. Az Önkéntes a szerződés aláírása előtt megismerte a Fogadó szervezet
Önkéntes munka nyilvántartásának szabályzatát, a benne foglaltakat tudomásul vette.
10. Az Önkéntes felel az önkéntes tevékenység során bizonyíthatóan általa okozott
kárért, amennyiben a kárt a saját felróható magatartása okozta. Az Önkéntes köteles a
Fogadó szervezet tulajdonát képező vagy használatában álló vagyontárgyakat az adott
helyzetben általában elvárható legnagyobb gondosság mellett, rendeltetésének
megfelelően használni, működtetni.
11. Az Önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik
személynek okozott kárért a Fogadó szervezet felel.
12. A Felek bármelyike az önkéntes jogviszonyt rendkívüli felmondással is
megszüntetheti, amennyiben a másik fél a jelen szerződésbe foglalt bármely
kötelezettségét megszegi, és a kötelezettség megszegése szándékos vagy súlyosan
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gondatlan magatartásra vezethető vissza. Rendkívüli felmondás alapja lehet, ha bármely
fél olyan magatartást tanúsít, amely a másik fél számára a jogviszony fenntartását
lehetetlenné teszi.
13. Az önkéntes jogviszonyának fennállása alatt az Önkéntes nem tanúsíthat olyan
magatartást, amely a Fogadó szervezet jogos érdekeit sérti. Ilyen magatartásnak minősül:
a Fogadó szervezetről harmadik személy részére információk kiadása,
a Fogadó szerezet profiljába tartozó tevékenység saját nevében történő
végzése,
a Fogadó szervezet önkénteseihez méltatlan magatartás tanúsítása.
14. Minden vitás kérdésben, amelyet a jelen szerződés nem rendez, a Fogadó
szervezet Szervezeti és Működési Szabályzata, a Ptk. önkéntességre és önkéntesekre
vonatkozó rendelkezései, illetve a 2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes
tevékenységről című törvény az irányadó.
A szerződő Felek a jelen megállapodásban foglaltakat elolvasták és azt, mint
akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.
Budapest, 2014.
Fogadó szervezet képviselője

Önkéntes
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2. sz. melléklet

Önkéntes munka nyilvántartása (minta)
Időszak:
Név:
Adóazonosító:
Születési hely és idő:
Lakcím:
Dátum

Hely

Kezdete

Vége

Óraszám

Munka

Aláírás

Lezárás dátuma:

Igazolom:

Fogadó szervezet
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