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MAZSIHISZ/BZSH SZABÁLYZAT 

ÖNKÉNTESEK RÉSZVÉTELÉRŐL A VÍRUSKRÍZIS IDŐSZAKÁBAN 

 

Adatok 

Fogadó szervezet részéről 

Név:    Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége (MAZSIHISZ) 

    Budapesti Zsidó Hitközség (BZSH) 

Székhely:   1075 Budapest, Síp utca 12., 

Adószám:   19819600-2-42, 

Egyházi nyilvántartási száma:  00004/2012, 

Képviseli:    dr. Kunos Péter ügyvezető igazgató 

KMCS vezetője:  Gönci Péter 

Önkéntes részéről 

Név: 
Születési hely és idő: 
Anyja neve: 
Lakcím: 
Szig.szám: 
E-mail cím: 
Telefonszám: 
 

Definíciók 

Önkéntes: online felületen regisztrált, jelen dokumentumot elfogadó személy 

Fogadó Szervezet: Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége és Taghitközségei 

KMCS: MAZSIHISZ/BZSH Krízis Menedzsment Csoport 

Igénylő: olyan személy, aki számára a Fogadó Szervezet támogatást, segítséget biztosít 

 

  



2 
 

Titoktartás 

Az Önkéntes elfogadja, hogy a Fogadó szervezet Krízis Menedzsment Csoportja megbeszélésein 
elhangzottakat és a rendelkezésre bocsátott dokumentumokban foglalt adatokat, valamint azok 
tartalmát titokként, bizalmas információként kezeli. Ezért, mint titoktartásra kötelezett, kötelezettséget 
vállal arra, hogy a megismert dokumentációból, tárgyalás során és bármilyen más módon tudomására 
jutott bármilyen adatot, információt három évig megőrzi. Ezen adatokat, titkot képező bizalmas 
információkat nem jogosult harmadik személy tudomására hozni, publikálni, vagy bármely más 
módon hasznosítani, a Fogadó Szervezet érdekei ellen felhasználni.  (Harmadik személynek minősül 
minden természetes és jogi személy, egyéb szervezet, csoportosulás.) A jelen okiratba foglalt 
titoktartási kötelezettsége megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint büntetőjogi és teljes 
anyagi felelősséggel tartozik. A megbeszélések és az önkéntes munka folytatása során kép- és 
hangfelvételt csak engedélyezett esetben készíthet.A jogosulatlan kép- és hangfelvételt a felek üzleti 
titokvédelmi körbe sorolják, az ágazati törvényben rögzített szankciókat alkalmazva.  

Szervezeti struktúra 

Az Önkénteseket jelen krízishelyzetben a Fogadó Szervezet Krízis Menedzsment Csoportja 
(továbbiakban KMCS) koordinálja. Az önkéntesek feladatot a KMCS kijelölt koordinátorától kapnak, 
jelentési kötelezettséggel szintén a KMCS koordinátorok felé tartoznak. Az Önkéntes maga helyett 
mást nem delegálhat, kivéve, ha erre a KMCS koordinátortól engedélyt kap.  

Egészségügyi állapot 

Az Önkéntes kijelenti, hogy jelen okirat aláírásakor az általa megjelölt feladatok ellátásához megfelelő 
egészségügyi állapotban van. Nincs tudomása arról, hogy bármilyen fertőző betegség alatt áll, vagy az 
elmúlt 14 napban az alatt állt volna. Az Önkéntes kijelenti, hogy legjobb tudomása szerint nem 
fertőzött sem Covid19 vírussal, sem a feladat ellátását akadályozó egyéb megbetegedéssel, nem járt 
magasan fertőzött országban az elmúlt 14 napban, valamint nem találkozott olyannal, aki fertőzés 
gyanús (az elmúlt 14 napban magasan fertőzött országban járt, vagy védőfelszerelés nélkül 
kapcsolatba lépett fertőzött személlyel). Az Önkéntes vállalja, hogy amennyiben az egészségügyi 
állapotában változás következik be, akkor erről haladéktalanul tájékoztatja a KMCS koordinátort.  

Védőfelszerelés 

A Fogadó Szervezet köteles biztosítani az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés 
feltételeit, a szükséges pihenőidőt, minden az Önkéntes tevékenységéhez szükséges tájékoztatást és 
irányítást, az ismeretek megszerzését, valamint az önkéntes tevékenység folyamatos, szakszerű 
felügyeletét. A Fogadó Szervezet minden Önkéntes számára biztosítja az önkéntes tevékenység 
végzése során szükséges szájmaszkot, gumikesztyűt és az egyedi azonosító kártyát. Az Önkéntes 
vállalja, hogy a védőfelszereléseket szakszerűen, és rendeltetésszerűen használja. 
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Pénzkezelés  

Az Önkéntes olyan esetekben, ahol az Igénylő számára vásárlással járó feladatot is teljesít különös 
gonddal kell, hogy eljárjon. Ennek értelmében nem fogadhat el 20.000 Ft-nál nagyobb értékben 
készpénzt, bank- illetve hitelkártyát vagy PIN kódot. Az Igénylő számára minden esetben be kell 
mutatni a pénztári blokkot. A készpénz kezelése során borítékot kell használni, és fel kell hívni a 
figyelmet arra, hogy a pénz maga is fertőzőképes lehet. Ennek érdekében az Önkéntes a visszajárót az 
Igénylő előtt megszámolja, elhelyezi a borítékban és tájékoztatja az Igénylőt, hogy a borítékot 
lehetőleg egy hétre tegye félre. Visszaélés esetén az Önkéntest büntetőjogi felelősség terheli. 
Amennyiben az önkéntes megelőlegezi a vásárlást az Igénylő számára, akkor a fizetés előtt telefonon 
tájékoztassa az Igénylőt a költségek várható végösszegéről. A pénz átadása-átvétele során az önkéntes 
törekszik a megfelelő védő távolság fenntartására, és erre a kéri az Igénylőt is. 

Kapcsolattartás 

Felek törekednek a folyamatos interaktív és lényegre törő kapcsolatra. A Fogadó szervezet az 
elvégzendő feladatokkal esetenként e-mailben, hang ill. videóhívás útján keresi az Önkéntest, valamint 
átadja az adott önkéntes tevékenységgel érintett feladatokkal kapcsolatos birtokában lévő 
dokumentumokat és információkat. A riportozás célja az alkalmazkodás, a beérkezett adatok 
értékelése, elemzése és szolgáltatásaink, működésünk fejlesztése. Az Önkéntessel történő közvetlen 
szóbeli és írásbeli kapcsolattartás a KMCS koordinátorain keresztül történik. 

Általános rendelkezések 

Az Önkéntes a feladatait képező ügyeket a Fogadó szervezet, illetve annak kapcsolattartói által 
támasztott követelményeknek, utasításoknak megfelelően, a Fogadó Szervezet érdekeinek 
messzemenő figyelembe vételével köteles ellátni.  

Az Önkéntes a feladatai ellátása során köteles minden olyan magatartástól, tevékenységtől tartózkodni, 
amely a Fogadó szervezet jó hírnevét sérti, vagy sértheti. Az Önkéntes köteles továbbá a Fogadó 
szervezet biztonsági munkatársainak a Fogadó szervezet objektumainak biztonságát szolgáló 
óvintézkedésekre irányuló utasításainak eleget tenni, továbbá velük a fenti előírások és utasítások 
tekintetében messzemenően együttműködni.  

Az Önkéntes köteles megtagadni a Fogadó szervezet által adott utasítás teljesítését, ha annak 
végrehajtása más személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné. Az 
Önkéntes nem köteles a Fogadó szervezet utasításait teljesíteni, ha annak végrehajtása az Önkéntes 
életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné, illetőleg jogszabályba vagy a jelen 
dokumentum rendelkezéseibe ütközik. 

Ha a Fogadó szervezet által adott utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, az Önkéntes köteles erre az 
utasítást adó figyelmét felhívni. Az Önkéntes nem felel az általa okozott kárért, amennyiben 
figyelemfelhívási kötelezettségének eleget tett.  

Köszönetnyilvánítás 

A MAZSIHISZ/BZSH és a Krízis Menedzsment Csoport szervezetként és egyénenként is köszöni 
minden munkatársának és önkéntesének a segítségnyújtást, munkáját és kockázat vállalását ebben a 
rendkívüli helyzetben. Kérjük és köszönjük, hogy az Önkéntes belső kommunikációban a szolgálati 
utat követi és betartja, ezzel is segítve a Krízismenedzsmentben dolgozók munkáját, a hatékonyságot  
és az átlátható működést!   
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Jelen okiratot az önkéntesek részvételéről a víruskrízis kezelésében elolvastam és értelmeztem, mint 
akaratommal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírom. A titoktartási kötelezettségemet 
tudomásul veszem. 

 

 

 

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

 
 
Budapest, 2020. ..............................    ...........    
 
 
 

Gönci Péter s.k.      
MAZSIHISZ/BZSH KMCS vezető        

 


