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Önkéntes szerződés 
Amely létrejött egyrészről a 
Név:   Jászberényi V.V. Nonprofit Zrt. 
Székhely:  5100 Jászberény Margit-sziget 1. 

Adószám:  11267827-2-16 
Telephely:  Ebrendészeti telep 

Telephely cím:  5100 Jászberény, Repce u 17. 
mint Fogadó telep, 
 

másrészről 

Név:  …………………………..……………………………… 

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

Születési hely, idő: ………………………………………………………………….. 

Lakcím:  …………………………………………………………………………………………. 

Tartózkodási hely: ……………………….…………………………………………………………………. 

mint Önkéntes (a továbbiakban: Önkéntes), együttes említésük esetén Felek között az alábbiakban 

meghatározott feltételek szerint: 

 
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a Fogadó szervezet az önkéntes szerződés aláírását követően az 

Önkéntest határozatlan időre önkéntesként nyilvántartásba veszi. A Felek között önkéntes jogviszony jön 

létre, amelynek keretén belül az Önkéntes a Fogadó telepnél közérdekű önkéntes tevékenységet végezhet.  

2. Kiskorú nem köthet a Fogadó teleppel Önkéntes szerződést. Amennyiben a kiskorú felnőttkorú gyámjával 

érkezik Önkéntes segítségre, úgy a gyám felelős minden egyes tevékenységéért, valamint felmerülő 

probléma, baleset esetén is ő felel a kiskorúért. 

3. Az Önkéntes kijelenti, hogy rendelkezik az állatok alap ismereteivel, tartott már állatot (kutya, macska), 

gyakorlott állattartóként felelősséggel tud kezelni egy állatot.  

4. Önkéntes munkára jelentkezni az alábbi időpontokban lehet: 

A telep nyitvatartási ideje alatt az alábbi időpontokban: 

Hétfő:    9:00 - 12:00 

Kedd:    9:00 - 12:00 

Szerda:    9:00 - 12:00 

Csütörtök:  13:00 - 17:00 

Péntek:    9:00 – 12:00 

5. Az Önkéntes által a Fogadó telepen végezhető tevékenységek: 

• Kutyasétáltatás pórázon, kutyák simogatása, lelkük ápolása (csak a gondozók által engedélyezett kutyák 

számára). 

• Takarítás, rendrakás, mosogatás a telepen (nem a kutyák kenneljeiben!) 

• Macskák kenneljeinek tisztántartása. (A macskák lakhelyükről nem kivehetőek.) 

• Megfelelő jármű és szállítóbox esetén állatok szállítása. 

• Ideiglenes befogadás. (Csak a már karanténon átesett álatok esetében.) 

• Kutyák, macskák ápolása, kozmetikázása, tisztántartása. 

• Kutyák, macskák képzése, rehabilitációja. 

• A Fogadó telep által szervezett rendezvények támogatása, azokon a telep megfelelő képviselete. 

• Beteg állat ideiglenes befogadása. (Csak állatorvosi javaslat és szerződés alapján.) 

• Segítségnyújtás a telepen bentlakó állatok fényképezésében, videó felvétel készítésében. (Az állatok 

fényképezése, videózása, valamint ezek közösségi média felületére feltöltése szigorúan tilos! A Fogadó telep 

dolgozói engedélyével lehetséges csak a telepen belül és közterületen is!) 

6. A Fogadó telepen nem engedélyezett tevékenységek: 

• A bentlakó állatokat engedély nélkül tilos megetetni. 

• A Fogadó telepen fénykép, valamint a bentlakó állatokról videó-, hangfelvétel készítése engedély nélkül 

tilos. 

• A Fogadó telepen dolgozók adhatják át és tehetik vissza helyére a bentlakó állatot az Önkéntesnek, 

például sétáltatás alkalmával. 
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• Macskákat tilos kivenni a kifutójukból. 

• A Fogadó telepen bentlakó állat, ha nem telt még le a hivatalos karantén ideje, nem vehető ki lakhelyéről. 

• A Fogadó telep nevében nem gyűjthetnek adományt, valamint nem hirdethetik a bentlakó állatokat 

gazdakeresés céljából. Ehhez külön engedély kell.  

• A karantén mentes, sétáltatható állatok séta útvonalát a Fogadó telep dolgozói szabhatják ki azt előre 

megbeszélve.  

7. A Fogadó telepre érkezéskor az Önkéntes köteles minden egyes alkalommal az irodában jelentkezni az 

önkéntes munkára. A Fogadó képviselője szóban tájékoztatást ad az állatokkal történő helyes viselkedésről 

és bánásmódról, amelyet az Önkéntes köteles betartani. 

8. A Fogadó telep köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges feltételeket, minden, az Önkéntes 

tevékenységével kapcsolatos tájékoztatást és megfelelő irányítást megadni. 

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

ad ki harmadik személy részére. 

10. Az Önkéntes a tudomására jutott, a Fogadó teleppel kapcsolatos személyes adatot, üzleti és egyéb titkot az 

önkéntes jogviszony megszűnése után is köteles megőrizni. 

11. Az Önkéntes vállalja, hogy az önkéntes tevékenységet a jelen szerződésben, illetve a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szerint végzi. 

12. A Fogadó szervezet vállalja, hogy az Önkéntessel jelen szerződésben foglaltak, illetve a közérdekű önkéntes 

tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény szellemében jár el. 

13. Az Önkéntes jelen szerződés aláírásával igazolja, hogy szerződés aláírása előtt megismerte az Ebrendészeti 

telep működési szabályzatát, a bennük foglaltakat tudomásul vette. Betartja a munka-, tűz- és állatvédelmi 

szabályokat. 

14. Az Önkéntes felel a tevékenysége során bizonyíthatóan általa okozott kárért, amennyiben a kárt az önkéntes 

felróható magatartása okozta. 

15. Az Önkéntes köteles a Fogadó telep tulajdonát képező, vagy használatában 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, számára meghatározott karbantartást elvégzi. Ezen kötelezettségének gondatlanságból történő 

megszegése esetén megfelelő kártérítés, szándékos károkozás esetén a teljes kár megfizetésére kötelezhető. 

16. Az Önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a Fogadó 

telep felel. 

17. Szerződő Felek bármelyike az önkéntes jogviszonyt rendkívüli felmondással is megszűntetheti, amennyiben 

a másik Fél a jelen szerződésben írt bármely kötelezettségét megszegi és a kötelezettség megszegése 

szándékos, vagy súlyosan gondatlan magatartásra vezethető vissza. Rendkívüli felmondás alapja lehet, ha 

bármely Fél olyan magatartást tanúsít, amely a másik Fél számára a jogviszony fenntartását lehetetlenné 

teszi. 

18. Az Önkéntes az önkéntes jogviszonyának fennállása alatt nem tanúsíthat olyan magatartást, amely a Fogadó 

telep jogos érdekeit sérti. 

Ilyen magatartásnak minősül: 

- a Fogadó telepről harmadik személy részére információk kiadása, 

- a Fogadó telep profiljába tartozó tevékenységet saját nevében történő végzése, 

- az önkéntes munkavégzés helyén kívül olyan magatartás tanúsítása, amely nem méltó a Fogadó telep 

önkénteseihez. 

19. Minden vitás kérdésben, amelyet a jelen szerződés nem rendez, a Fogadó telep Működési Szabályzata, illetve 

a Ptk. az önkéntességre és az önkéntesekre vonatkozó rendelkezései, illetve a 2005. évi LXXXVIII. Törvény 

a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény az irányadó. 

A szerződő felek a jelen megállapodásban foglaltakat elolvasták és azt, mint akaratukkal mindenben egyezőt 

két példányban írtak alá. 
 

Jászberény, 20….. év ……………………… hó …….. nap 

 

 

____________________________________  __________________________________ 
Fogadó telep képviselője      Önkéntes 


