regisztrációs szám: M………..

Önkéntes madármentő Szerződés
Amely létrejött egyrészt:
Madárkórház Alapítvány
4071, Hortobágy, Petőfi tér 6.
Adószám: 18557899-1-09
mint: Fogadó szervezet,
másrészről:
név:
anyja neve:
lakcím:
születési idő, hely:
mint: Önkéntes,
között alulírott napon és helyen az alábbiakban meghatározott feltételek szerint:
1. A felek megállapodnak abban, hogy a Fogadó szervezet a jelen szerződés aláírását
követően az Önkéntest <………………….…..-tól határozatlan időre> önkéntesként
nyilvántartásba veszi. A felek között önkéntes jogviszony jön létre, melynek keretén belül
az Önkéntes a Fogadó szervezetnél közérdekű önkéntes tevékenységet végezhet.
2. Jelen szerződéssel együtt- egy időben aláírt, sorszámmal ellátott - Kiegészítő Önkéntes
Szerződés tartalmazza az önkéntes tevékenységre vonatkozó alábbi adatokat:
- tevékenység, helyszínét, idejét,
- adható maximális juttatásokat,
- önkéntes tevékenységek felsorolását,
- önkéntes tevékenységre fordítandó időkeretet és pihenőidőt,
- esetlegesen az adott tevékenységre, projektre vonatkozó egyedi, a Fogadó
szervezet által meghatározott kiegészítő szabályokat.
3. A Fogadó szervezet az adatvédelmi jogszabályok betartásával kezeli az önkéntes adatait.
4. A Fogadó szervezet biztosítja a munkavégzéshez szükséges feltételeket, az önkéntes
tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és iránymutatást. Az önkéntes
tevékenység ellátásával kapcsolatban a fogadó szervezet részéről dr. Déri Jánost, vagy az
általa megjelölt más személyt utasítási jog illeti meg. Ha a jogosult olyan utasítást ad,
amely a fogadó szervezetre nézve hátrányos következménnyel járhat, és ezt az önkéntes
észleli, köteles erre az utasítást adó figyelmét felhívni. Ha a jogosult az utasítást
fenntartja, az önkéntes köteles azt végrehajtani. Ha az utasítás végrehajtásával az önkéntes
jogszabályt sértene, köteles ezt megtagadni és erre az utasítást adó figyelmét felhívni.
5. Az Önkéntes a tudomására jutott a Fogadó szervezettel kapcsolatos személyes adatot,
üzleti és egyéb titkot az önkéntes jogviszony megszűnése után is megőriz.
6. A felek vállalják, hogy az önkéntes tevékenységgel és egymással kapcsolatban a jelen
szerződés, valamint a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII
törvény szellemében járnak el.
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7. Az Önkéntes felel a tevékenysége során 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.
8. Az Önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek
okozott kárért a fogadó szervezet felel.
9. Szerződő felek bármelyike az önkéntes jogviszonyt rendkívüli felmondással is
megszüntetheti, amennyiben a másik fél a jelen szerződésben írt bármely kötelezettségét
súlyosan megszegi. Rendkívüli felmondás alapja lehet, ha bármely fél olyan magatartást
tanúsít, amely a másik fél számára a jogviszony fenntartását lehetetlenné teszi.
10. Az Önkéntes jelen szerződéssel létesített jogviszonyának fennállása alatt nem tanúsíthat
olyan magatartást, amely Fogadó szervezet jogos érdekeit sérti. Ilyen magatartásnak
minősül különösen:
- Fogadó szervezet üzleti illetve szakmai titkairól harmadik személy részére
információk kiadása,
- a Fogadó szervezet profiljába tartozó tevékenységet saját nevében történő végzése,
- az önkéntes munkavégzés helyén és azon kívül olyan magatartás tanúsítása, amely
nem méltó a Fogadó szervezet önkénteseihez.
11. Minden vitás kérdésben, amelyet a jelen szerződés nem rendez a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII törvény az irányadó.
Az Önkéntes vállalja, hogy az alapítvány kijelölt vezetőjének irányítását elfogadja és az
állatkertekre vonatkozó munka- és tűzvédelmi előírásokat betartja.
A szerződő felek a jelen megállapodásban foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal
mindenben egyezőt írták alá.
Hortobágy, ……………..…………………….

Fogadó szervezet képviselője

Önkéntes
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KIEGÉSZÍTŐ ÖNKÉNTES MADÁRMENTŐ
SZERZŐDÉS
Amely létrejött egyrészről a MADÁRKÓRHÁZ ALAPÍTVÁNY (Címe: 4071
Hortobágy,
Petőfi tér 6., Adószám: 18557899-1-09)
másrészről........................................................................................................................
Címe................................................................................................................................
Anyja neve:………….…………………………………………………………………..
Telefonszám:……... …………………………………………………………………….
E-mail cím:……………………………………………………………………………...
1) A kiegészítő szerződés alapján az önkéntes elvállalja térítés nélkül az alább
felsorolt esetleges munkák elvégzését:
 Aktív részvétel a bejelentett, sérült madarak mentésében (helyszíni, terepi
madármentés, elsősegélynyújtás, szállítás, esetleges tartás, ápolás,
gondozás)
 A kórházban lévő madarak ellátása (etetése, környezetük takarítása),
 A Madárkórház Madármentő Kiállításán ügyeletet vállal (telefonos
ügyfélszolgálat, tárlatvezetés)
 Park és területrendezés (fűnyírás, metszés)
 A Madárkórház Alapítvány képviselete rendezvényeken, egyéb nyilvános
helyeken
2) A munkavégzés helye lehet:
 Saját lakhely, és/vagy a lentebb „működési területként” megadott terület
 A Madárkórház Alapítvány székhelye: 4071, Hortobágy Petőfi tér 6.
 A hortobágyi Madárpark területe
 Esetenként külső helyszínek
3) Működési terület, és arra vonatkozó feltételek:
 Város (lakhely, vagy tartózkodási hely):…………………………….
 Rendelkezik e gépjárművel? (A megfelelő válasz aláhúzandó.)
Igen

Nem

 A megadott város hány kilóméteres körzetében vállal eseti
madármentést, szállítást? (Megadható egy gyakran bejárt útvonal is.)
Válasz:……….……………………………………….
 Mely
napszakban
elérhető?
(egész
nap,
időintervallum):…………………………………………….

megadott

4) A munkavégzés kezdetének dátuma:..............................., befejezés: határozatlan
5) Az önkéntes munkavégzésre szánt idő/pihenőidő: A munkavégzésre szánt idő
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naponta maximum 8 órát vesz igénybe, közben legkevesebb fél óra pihenőidő
biztosított. Az említett pihenőidőt az önkéntes nem töltheti a munkavégzés
helyén és nem akadályozhatja a dolgozók munkáját.
6) Az önkéntes vállalja, hogy az Alapítvány kijelölt vezetőjének irányítását
elfogadja, a munkavédelmi jogszabályokat ismeri és betartja.
7) A fogadó szervezet vállalja, hogy amennyiben a munkavégzés helye a
hortobágyi Madárkórház, úgy arra az időre az önkéntes részére szállást biztosít
az alapítvány önkénteseinek fenntartott ifjúsági szálláshelyén.
8) A felajánló vállalja, hogy a számára biztosított szálláshelyet rendben tartja,
takarítja és házirendjét betartja, továbbá elfogadja a szállás napi egyszeri
ellenőrzését.
9) A fogadó szervezet vállalja a közérdekű önkéntes tevékenység folyamatos,
szakszerű felügyeletét.
10) Az önkéntes hozzájárul, és tudomásul veszi, hogy nevét és elérhetőségét,
vállalt működési területét, valamint a 3. pontban meghatározott feltételeket a
fogadó szervezet nyilvántartásába veszi, és sérült madár bejelentése esetén
kiadhatja a madarat megtaláló személynek.
11) Az önkéntes hozzájárul, hogy a fogadó szervezet nevét és elérhetőségét
nyilvánosan közzé tegye honlapján, a „sérült madár bejelentése” oldalon
található térképen, mint „önkéntes madármentő”, ezzel gyorsítva az esetleges
segítségre szoruló madár gyors mentését. (A megfelelő válasz aláhúzandó.)
Igen

Nem

12) Az önkéntes vállalja, hogy bejelentés esetén igyekszik lehetőségeihez képest a
leggyorsabb és legodaadóbb módon segíteni a mentést.
13) Az önkéntes vállalja és tudomásul veszi, hogy a sérült madár mentése közben a
fogadó szervezet nevében jár el, annak tevékenységét képviseli. Erről köteles
tájékoztatni a megtalálót, valamint a mentésben együttműködő további
partnereket is.
14) Nem fogadható el az önkéntes munkavégzés helyén és azon kívül olyan
magatartás tanúsítása, amely nem méltó a fogadó szervezet önkénteseihez.
15) Megjegyzés az önkéntes részéről (Bármilyen egyéb, eddig fel nem tüntetett
információ, mely fontos lehet a további közös munkavégzés szempontjából.
Kitöltése nem kötelező.):
……………………………………………………………………………………
A szerződő felek a jelen megállapodásban foglaltakat elolvasták és azt, mint
akaratukkal mindenben egyezőt írták alá.
Kelt:

.............................................................
önkéntes aláírása

............................................................
Fogadó szervezet képviselőjének aláírása
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