
ÖNKÉNTES SZERZŐDÉS 

 

Amely létrejött az alábbi felek között: 

 Mindenki Budapestért Egyesület (székhely: 1021 Budapest, Zuhatag sor 4., 

Fszt/1.) 

 Párbeszéd Magyarországért Párt (székhely: 1015 Budapest, Batthyány utca 62.) 

 Magyar Szocialista Párt (székhely: 1073 Budapest, Erzsébet körút 40-42.) 

mint Fogadó közösségek, 

másrészről: 

 

név:   

Anyja neve:  

Lakcím:  

Születési idő, 

hely: 

 

E-mail cím:  

Mobiltelefonszám:  

 

mint Önkéntes között az alábbiakban meghatározott feltételek szerint: 

1. A felek megállapodnak abban, hogy a Fogadó szervezetek az önkéntes szerződés 

aláírását követően az Önkéntest nyilvántartásba veszik. A felek között önkéntes 

jogviszony jön létre, melynek keretén belül az Önkéntes a Fogadó szervezetnél önkéntes 

tevékenységet végezhet. 

2. A Fogadó szervezetek és az Önkéntes által megkötött szerződés a Fogadó szervezet 

“Általános választói tájékoztatás az önkormányzati választás tényéről és a fogadó 

közösségek által ajánlott jelöltekről” kampányának keretében elvégzendő alábbi 

feladatokra vonatkozik:  

 

- 2019. szeptember 23 – 2019. október 13. közötti időszakban az “Általános 

választói tájékoztatás az önkormányzati választás tényéről és a fogadó 

közösségek által ajánlott jelöltekről” kampány támogatása, 

- a Fogadó közösségek által ajánlott jelöltek ajánlása a Fogadó közösségekben 

részes szervezetek által marketing célú megkeresések céljából elérhető 

állampolgároknak általuk elérhetővé tett elérhetőségeiken keresztül, ezek 

ellenőrzése, feldolgozása, adminisztrálása, részükre marketingüzenetek 



eljuttatása a kampány céljait, működését, aktuális lépéseit illetően.l 

 

3. A Fogadó szervezetek az Önkéntes részére ellátást/juttatást nem biztosítanak. 

4. A Fogadó szervezetek vállalják, hogy az Önkéntesre vonatkozó tényt vagy adatot csak 

jogszabályban előírt esetben adhat ki harmadik személy részére.  

5. Titoktartás: Önkéntes az önkéntes munka elvégzése során rendelkezésére 

bocsátott információkat, személyes adatokat és anyagokat bizalmasan kezeli, 

harmadik fél számára a Fogadó Szervezetek előzetes írásbeli engedélye nélkül 

nem adja ki. A tudomására jutott Fogadó szervezetekkel kapcsolatos személyes 

adatot, üzleti és egyéb titkot az önkéntes jogviszony megszűnése után is megőrzi.  

6. Önkéntes kijelenti, hogy megismerte és megértette Fogadó szervezetek ’Adatkezelési 

irányelveit’ (mind az MSZP, mind a Párbeszéd, mind a Mindenki Budapestért Egyesület 

esetén), azt magára nézve kötelezőnek ismeri el és ennek megfelelően 

adatfeldolgozónak minősül. 

7. Önkéntes kijelenti, hogy különös figyelemmel jár el az egyes állampolgári 

kapcsolatfelvételek során birtokába jutó törlési kezdeményezések („elfelejtetéshez való 

jog”) során, ezekről haladéktalanul értesíti a Fogadó felek közös képviselőjét. 

8. Önkéntes jelen szerződésben kijelenti, hogy az általa gyűjtött személyes adatokról nem 

készít másolatot, nem tárolja azokat és harmadik fél számára nem adja át. 

9. A Fogadó szervezet vállalja, hogy az Önkéntessel jelen szerződésben foglaltak, a 

Fogadó szervezet Önkéntes munka nyilvántartásának szabályzatában foglaltak, illetve 

a „2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről” című törvény 

szellemében jár el. 

 

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

mindenben egyezőt írtak alá. 

 

Budapest, 2019. ………………………………… 

 

 

 

Fogadó szervezetek képviselője  Önkéntes 

 

 


