A SEGÍTŐK EGYESÜLET
SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA (SZMSZ)
Hatályos: 2022. június 1-től
1. Bevezetés
A Segítők Föld-védő, Közösségfejlesztő és Menedéképítő Egyesület (a
továbbiakban: egyesület) m ködésére, bels és küls kapcsolataira vonatkozó
rendelkezéseket jelen szervezeti és m ködési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ)
határozza meg. Az SZMSZ célja, hogy az egyesület alapszabályában
megfogalmazott célok minél hatékonyabban érvényesüljenek az egyesület
működésében és szervezeti egységeiben. Az SZMSZ tartalma nem állhat
ellentétben jogszabályokkal, sem az egyesület alapszabályával.
2. Az SZMSZ hatálya és nyilvánossága
2.1 Az SZMSZ hatálya kiterjed az egyesülttel jogviszonyban álló személyekre,
önkénteseire, valamint mindazokra, akik belépnek az egyesület által működtetett
létesítmények területére, használják helyiségeit, létesítményeit.
2.2 A SZMSZ el írásai érvényesek az egyesület által működtetett létesítményekben
a benntartózkodás ideje alatt, a szervezeti egységekben az egyesület érdekében
végzett tevékenységek során, valamint az egyesület által küls helyszínen
szervezett rendezvényeken a rendezvények ideje alatt.
2.3 Az egyesület SZMSZ-ét az egyesület elnöksége fogadja el. Az SZMSZ
nyilvános, megtekinthet az egyesület weboldalán és ügyviteli telephelyein.
2.4 Az SZMSZ 2022. év június 1. napján lépett hatályba.
3. Általános rendelkezések
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3.1 Elnevezések:

Az egyesület a működése során az alábbi két elnevezést használja: A Segítők
Egyesület ill. Migration Aid. Utóbbi a szervezet nem hivatalos, de napi
működésben, kommunikációban használatos megnevezése.
3.2 Alap adatok
Az egyesület teljes neve: A Segítők Föld-védő, Közösségfejlesztő és Menedéképítő
Egyesület
Székhelye: 8742 Esztergályhorváti, Rákóczi Ferenc utca 65.
Nyilvántartási száma: 20-02-0003042
Adószáma: 19279334-1-20
3.3 Online megjelenés:
Az egyesület működteti és felelős az alábbi online tartalmakért.
Weboldalak: migrationaid.org, egikert.hu
Nyilvános szociális média oldalak:
facebook.com/migrationaid.org
facebook.com/migrationaidmadridi
facebook.com/migrationaid.lwb
instagram.com/migrationaid
instagram.com/egikert.hu
Zárt Facebook csoportok:
facebook.com/groups/madridiutca
facebook.com/groups/migrationaidgyor
facebook.com/groups/migrationaidpalyaudvar
facebook.com/groups/asegitok
facebook.com/groups/migrationaidmentorok
Az egyesületnek nincsenek ezeken kívül olyan online tartalmai, amelyekért
felelősséggel tartozik.
3.3 Névhasználat
Bármelyik szervezeti egység, csoport olyan online vagy nyomtatásban megjelenő
tartalmat készít, amely tartalmazza a Migration Aid ill. A Segítők elnevezést, és/
vagy a szervezet logóját, azt előzetesen jóvá kell hagyatnia az elnökséggel.

3.4 Logo
Az egyesület hivatalos
logója:

Az egyesület ukrán
válsággal kapcsolatos
logója:

Az egyesület LWBprojektjének logója:

A szervezet nevével, tevékenységeivel összefüggésben más logókat nem lehet
használni.
3.5 Az egyesület alapszabály szerinti célja, hogy:
- a magyar társadalom nyitottabbá váljon a kulturális sokszínűségre, az
együttműködésre más népekkel, továbbá érzékenyebb a társadalmi
egyenlőtlenségekre, befogadóbbá egy környezetbarát, fenntarthatóbb életmódra;
- óvja az emberi civilizáció alapértékeit: az egymásra odafigyelő testvériséget, az
élet minden formájának tiszteletét, a szolidaritást a bajbajutottakkal, és a
szabadsággal együtt járó felelősségvállalást;
segítse a Magyarországon élő bevándorlók és
menekültek integrációját,
együttélését a többségi társadalommal;
- támogassa a tapasztalatszerzést az ökokrácia gyakorlati megvalósíthatóságával
kapcsolatban; segítse az olyan helyi kisközösségeket, amelyek a lokális természeti
erőforrásokat használják, és az ökokrácia szemléletmódja mentén szervezik az
életüket;
- önfenntartó, ökológiai szempontokat figyelembe vevő menedék-otthonokat
építsen azon embertársainknak, akiknek hosszabb-rövidebb időre befogadóhelyre
van szükségük, és amelyek szociális farmként nyitva állnak mindazok előtt, akik
rekreációs céllal egy időre kapcsolódni szeretnének a természethez;

- kutassa a klímaváltozás, a környezetszennyezés, a társadalmi konfliktusok és a
globális migráció közötti kölcsönhatást, és ezen területek biztonságpolitikai
vetületét.
Az egyesület további célja az egyesület tagjainak, támogatóinak közösséggé
szervezése.
3.6 Vállalkozási tevékenység: Az egyesület vállalkozási tevékenységet nem folytat.
4. Az egyesület szervezeti felépítése, irányítása és m ködése
4.1 Az egyesület a céljait jelenleg az alábbi 16 projekten és szervezeti egységen
keresztül valósítja meg:
- Menekült gyerekek nappali ellátása, táboroztatása, oktatása (MA-LWB);
- Győr, Hűtőház utca 5. szám alatti menekültszálló (MA-GYOR);
- BOK / budapesti pályaudvarok területén működő szállás- és fuvarközvetítés
szervezése (MA-TRAINS);
- Menekültek külföldre utaztatásának (relokáció) szervezése (MA-RELOC);
- Budapest, Madridi 9. szám alatti menekültszálló (MA-MADRIDI);
- Menekültek hosszú távú elszállásolásának, ellátásának és mentorálásának
szervezése (MA-MENTOR);
- Menedékfalvak koncepciójának előkészítése (MA-VILLAGE), ezen belül Égikertprojekt (MA-EGIKERT);
- Készletgazdálkodás és raktározás (MA-STOCK);
- Önkéntes szervezés és emberi erőforrások (MA-VOLUNTEER);
- Pénzügyi adminisztráció (MA-ACOUNTO);
- Magyar és külföldi társszervezeti kapcsolatok menedzselése (MA-FA);
- Kapcsolattartás vállalati támogatókkal (MA-DONORS);
- PR, külső kommunikáció, sajtó- és média megjelenés (MA-PRESS);
- Szervezeti egységek személy- és vagyon védelme (MA-GUARD);
- Krízis monitoring, stratégiai tervezés (MA-STRATCOM).
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4.2 Az egyesület elnöksége
A) Az egyesület élén a 3 fős elnökség áll, amelynek tagjait két év időtartamra az
egyesület közgyűlése választja meg. Az elnökség munkáját az egyesület elnöke
irányítja. Az elnök önállóan képviseli az egyesületet harmadik személyek előtt

(önálló aláírási jog). A közgyűlés dönthet úgy, hogy az elnökség további tagjai is
önálló vagy együttes aláírási jogot kapnak.
B) Elnök:
a. általános jelleggel képviseli az egyesületet,
b. gyakorolja a munkáltatói jogkört,
c. kapcsolatot tart a hatóságokkal,
d. gondoskodik az egyesület szakmai tevékenységeinek, és az egyesület keretében
m köd projektek, szervezeti egységek folyamatos és törvényes m ködtetéséért,
e. ellen rzési feladatokat lát el,
f. az egyesület egésze vonatkozásában felel
i. a szakmai munkáért,
ii. a szakmai tevékenységet koordináló szervezeti egységek döntéseinek
összehangolásáról,
iii. a projektek ill. projekt vezetők hatáskörébe tartozó döntések végrehajtásának
szakszer megszervezéséért és ellen rzéséért.
C) Az elnökség a határozatait elnökségi üléseken hozza. Az üléseket az elnök hívja
össze, legalább 3 nappal a tervezett ülés időpontja előtt. Az ülés határozatképes,
ha azon legalább az elnökség 50%-a plusz 1 fő jelen van. Az elnökség a döntéseit
többségi szavazással hozza.
D/ Az elnök a B/ pontban felsorolt ügyekben elnöki határozatokat hozhat.
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4.3 Krízis Koordinációs Tanács (KKT)
A) A Krízis Koordinációs Tanács - KKT (Crisis Coordination Council - CCC) az
egyesület (menekültügyi) krízishelyzetekben aktív koordinációs szervezeti egysége.
Tagjai az elnökség mellett az egyesület krízis menedzsmentben szerepet játszó
projektjeinek koordinátorai vagy aktivistái, akiket az elnökség hív meg a Tanácsba.
B) A KKT feladatai:
a. az egyesület szakmai projektjeinek és tevékenységeinek előkészítése,
összehangolása;
b. beszámolók készítése az egyes projektek működésének tapasztalatairól,
erőforrás igényeiről;
c. javaslatok megfogalmazása a szakmai munka hatékonyságának növelése
érdekében az elnökség felé.
C) A KKT ülései online vagy személyes jelenléten alapulhatnak, az üléseket az
elnökség hívja össze szükség szerint, de legalább havi egy alkalommal. Az
ülésekr l jegyz könyv és/vagy emlékeztet készül.

4.4 Projekt fő koordinátorok, projektvezetők
A) A projekt vezetők (koordinátorok) feladata a projekthez tartozó tevékenységek,
szakmai feladatok szervezése, összehangolása, ellenőrzése.
B) A projektvezetők irányítják a projekt keretében dolgozó vagy önkénteskedő
személyeket, ehhez szakmai instrukciókat adnak, illetve ellenőrzik azok
végrehajtását.
C) A projektvezetők felelőssége, hogy az irányításuk alatt tevékenykedő egyesületi
tagok, önkéntesek, munkavállalók hatékonyan végezhessék el a rájuk bízott
feladatokat.
D) A projektvezetőket az elnökség jelöli ki előzetes egyeztetések után elnökségi
határozattal.
E) Az elnökség egy-egy projekt vezetésére több vezetőt is kijelölhet, amennyiben
azt a projekthez kapcsolódó feladatok mennyisége indokolja. Ebben az esetben a
vezetők egymással egyenrangúak, és minden, a projekthez kapcsolódó döntést
konszenzusosan hoznak meg.
F) A projektvezetők döntései alapvetően operatív jellegűek, a projekt napi
működését biztosítják. A projektvezetők előzetes elnökségi hozzájárulás nélkül nem
hozhatnak olyan döntéseket, amelyekkel más projektek működését
befolyásolhatják, vagy amelyeknek jogkövetkezménye lehet az egyesületre nézve,
illetve az egyesületi vagyont gyarapítják vagy csökkentik.
G) A projektvezetők saját hatáskörben egyes részfeladatok koordinálására
koordinátorokat jelölhetnek ki.
5. Határozathozatal
Az egyesület működésével kapcsolatos határozatokat a közgyűlés, az elnökség és
az elnök hozhat. A határozatokat írásban kell rögzíteni, és a határozati
gyűjteményben tárolni. A határozatok alapvetően nyilvánosak, kivéve, ha
személyes adatokat vagy olyan információkat tartalmaznak, amelyeknek a
nyilvánosságra hozatalához a határozat szövegében megnevezett felek nem
járulnak hozzá, továbbá ha ez szerződésszegéssel járna.
6. Szervezeten belüli kommunikáció és információ menedzsment

6.1 Az egyesületen belüli írásos kommunikáció, illetve az egyesület nevében
létrejövő írásos kommunikáció harmadik személyekkel elsősorban e-mailben
történik. Minden olyan online levelezés, amely bármilyen formában érinti az
egyesület tevékenységeit, kizárólag @migrationaid.org végződésű e-mail címről
történhet. Különösen érvényes ez az alábbi munkafolyamatokra:
A) szerződéskötések előkészítése;
B) beérkező pénz- vagy tárgyi adományokkal kapcsolatos kommunikáció;
C) egyesületi rendezvényekkel kapcsolatos kommunikáció;
D) az egyesületet és annak tevékenységeit érintő sajtó- és média megjelenésekkel
kapcsolatos üzenetek;
E) az egyesület által fenntartott projektek, létesítmények működtetésével
kapcsolatos kommunikáció, amennyiben azoknak bármilyen, az egyesületet érintő
jogkövetkezménye lehet, illetve vagyongyarapodással vagy -csökkenéssel jár.
Az A) - E) pontokban megnevezett témájú kommunikáció kizárólag írásban és
kizárólag @migrationaid.org végződésű e-mailről bonyolítható.
6.2 Másolat küldési kötelezettség
A) Valamennyi olyan online írásos kommunikációról, amely szerződéses jogviszonyt
eredményezhet harmadik személyekkel, másolatot kell küldeni (CC-zni kell) az
elnökség e-mail címére: board@migrationaid.org.
B) Valamennyi olyan írásos kommunikációról, amely pénzadomány-felajánlással
vagy 100e Ft értéket meghaladó értékű tárgyi adomány felajánlással kapcsolatos
m á s o l a t o t k e l l k ü l d e n i ( C C - z n i k e l l ) a z e l n ö k s é g e - m a i l c í m é re :
board@migrationaid.org.
6.3 Információk és adatok tárolása
A Google rendszerében létrehozott formok, táblázatok (sheetek), dokumentumok
tárolási helye a Migration Aid drive-ja az alábbi elérhetőségen: https://bit.ly/
migration-aid. A Google dokumentumok tulajdonosa: info@migrationaid.org.
Az egyesület nyomtatott formában rögzített szerződéseit, személyes adatokat
tartalmazó dokumentumait az egyesület székhelyén, vagy az egyesület által
szerződéssel bérelt ingatlanok területén, zárható fémszekrényben kell tárolni.
7. Szakmai projektek tevékenységei
7.1 MA-LWB: Ez a projekt fókuszáltan gyerekközpontú, ebben összpontosulnak

azok a tevékenységeink, amelyek keretei között kiskorú ukrán menekült gyerekek
nappali ellátását, oktatását, szociális és mentálhigiénés segítését szervezzük meg.
A projekt keretében működtetjük a Soroksári út 33. szám alatti intézményünket, itt
max. 80 gyereket tudunk fogadni hétköznap napközben, a gyerekekkel szintén
ukrán menekültként Magyarországon tartózkodó pedagógusok, szociális segítők
foglalkoznak. A projekt emellett nyári táborok, gyerekek és családjaik számára
rekreációs és terápiás lehetőségek szervezésével foglalkozik.
A projekt valamennyi szolgáltatása a menekültek számára ingyenes, működtetését
adományokból finanszírozzuk.
7.2 MA-GYOR: Hosszútávú (6+ hónap) szállásként bérlünk egy teljes emeletet egy
győri munkásszállón. Több mint 60 olyan ukrán menekültet szállásolunk itt el, akik
tartósan (vagy a háború végéig) Magyarországon akarnak maradni. A szállón
dolgozó önkéntesek segítenek a menekülteknek a hivatalos ügyeik intézésében, az
integrációban (nyelvtanulás, oktatás, munkahely), továbbá tartós élelmiszerekkel,
higiéniai termékekkel segítjük az ellátásukat.
A projekt valamennyi szolgáltatása a menekültek számára ingyenes, működtetését
adományokból finanszírozzuk.
7.3 MA-TRAINS: Szállás- és fuvarközvetítés szolgáltatások azokon a helyszíneken,
ahová az ukrán menekültekkel érkeznek. Az egyesület saját, több mint ezer szállást
tartalmazó adatbázisából keresnek a terepen dolgozó önkénteseink rövidtávú (1-3
éjszaka) és középtávú (max. 6 hét) szállás lehetőséget, továbbá igény esetén
segítenek eljutni a szálláshelyekre, majd onnak a repülőtérre, vasútállomásokra. A
projekt valamennyi szolgáltatása a menekültek számára ingyenes, működtetését
adományokból finanszírozzuk.
7.4 MA-RELOC: A menekültek továbbutazását segíti külföldi országokba. A
csoport önkéntesei egyrészt kapcsolatokat építenek olyan külföldi intézményekkel,
szervezetekkel, akik menekültek befogadását szervezik, másrészt segítik az
érintettek eljutását a kívánt célországokba és helyszínekre. A projekt valamennyi
szolgáltatása a menekültek számára ingyenes, működtetését adományokból
finanszírozzuk.
7.5 MA-MADRIDI: Az egyesület a Budapest, Madridi út 7-9. szám alatt foglalta le
egy munkásszálló teljes szálláskapacitását, és önkéntesekkel menekültszállóként

működteti. A szálló kapacitása max. 300 fő, az épületben az önkéntesekkel együtt
egyidőben legfeljebb 350 fő tartózkodhat. A projekt keretében alapvető ellátást is
biztosítunk élelmiszerekből és higiéniai termékekből. A szállón az egyesület egy kb.
50 nm-es gyerek játszó szobát, és külsős egészségügyi szolgáltató cég
bevonásával egészségügyi ügyeletet biztosít. Kiegészítő szolgáltatásként segítjük a
menekültként érkező vendégeink továbbutazását más országokba, ingyenes
eljuttatását a pályaudvarokra, repülőtérre. A Madridi úti épületünk jelenleg
elsősorban tranzitszálló, 1-4 éjszakás ott tartózkodásra vehető igénybe a
továbbutazás előtt. Másodsorban rövid távú (2-6 hetes) szállás lehetőséget
nyújtunk azoknak, akik tovább akarnak utazni, de még vízumra várnak. A szálló
valamennyi szolgáltatása a menekültek számára ingyenes, működtetését
adományokból és társszervezeti támogatásokból finanszírozzuk.
7.6 MA-MENTOR: A hosszabb távon Magyarországon maradni szándékozó
menekültek segítése szálláskereséssel, illetve az ellátásuk támogatásával. A projekt
két fő feladata a szálláskeresés azoknak a menekülteknek, akik hozzánk fordulnak
azzal az igénnyel, hogy hosszabb ideig szeretnének itt maradni (előreláthatóan 3
hónapnál hosszabb ideig ), illetve az általunk elszállásolt menekültek mentorálása.
Előbbi feladatot egy háttércsapat végzi, többnyire otthonról, az egyesület
adatbázisát és kommunikációs csatornáit használva. Utóbbi munka gyakrabban
igényel személyen kapcsolatot a támogatott menekültekkel: a mentorálás jelenthet
segítségét az ügyintézésben, munkahely keresésben, az ellátás megszervezését az
arra rászorulók számára
A projekt valamennyi szolgáltatása a menekültek számára ingyenes, működtetését
adományokból finanszírozzuk.
7.7 MA-VISION: Jelenleg még csak egy víziónk, hogy olyan élhető élettereket
próbáljunk létrehozni a háborús menekültek számára, ahol a természetközelség és
közösségi együttlét támogató közegében először feldolgozhatják az átélt
traumákat, majd munkát találhatnak a lakóhelyük közelében. Két fő eleme van
ennek a víziónak: a lelki rehabilitáció támogatása állat-asszisztált terápiás
folyamattal, és a “menedékfalu” koncepciója.
Az elmúlt években radikálisan emelkedő építőanyag- és ingatlanárak általános
lakhatási válságot okoznak a szociálisan nehezebb sorsú embertársaink körében, és
különösen súlyosan érinti a jellemzően még a Magyarországinál is szegényebb
térségekből érkező ukrán menekülteket. A kialakuló lakhatási válság enyhítésére

találtuk ki a “menedékfalu” koncepcióját. Ezek kisebb, 80-120 fős “ökotelepek”
vidéken vagy nagyobb városok agglomerációjában, potenciális munkalehetőségek
közelében. Ezzel lényegében egy élhető, ugyanakkor fenntartható lakhatási
megoldást viszünk a potenciális nagyobb munkaadók közelébe.
Mielőtt munkába állnak, a háborús menekültek integrációjának fontos eleme, hogy
segítsük a lelki rehabilitációjukat, traumáik feldolgozását. A természetközeli, állatasszisztált terápiás tér terve (MA-REHAB) a jövővel kapcsolatos víziónk része.
8. Szervezeti egységek tevékenységei
A 7. pontban felsorolt projektek tevékenységet az alábbi szervezeti egységek
segítik:
8.1 MA-FA: (Foreign Affairs) kapcsolattartás a hozzánk hasonló tevékenységet
végző társszervezetekkel (menekülteket segítő nemzetközi szervezetek). A csoport
feladata az egyeztető tárgyalások lebonyolítása mellett a szerződések előkészítése,
elszámolások és riportok összeállítása.
8.2 MA-DONOR: (Donor Relations) kapcsolattartás hazai és külföldi jogi
személyiségű támogatókkal. Szerződéskötések előkészítése, adományozási
igazolások kiállítása.
8.3. MA-STOCK: A készletgazdálkodást koordináló szervezeti egység. Feladata a
beérkező tárgyi adományok központi adminisztrációja, az egyes projektek
raktárkészletének a nyilvántartása, központi árubeszerzések bonyolítása.
8.4 MA-VOLUNTEERS: Az egyesületünk HR részlege, az önkéntesek toborzásával,
nyilvántartásával, felkészítésével, az egyes projektek önkéntes igényeinek a
felmérésével és az önkéntesek központi koordinációjával foglalkozik. Ezen kívül ide
tartozik a szervezeten belüli kommunikáció, illetve az önkéntesek mentális
segítésének a szervezése.
8.5 MA-ACOUNTO: Központi pénzügyi adminisztráció és a könyveléshez
szükséges dokumentumok előkészítése, költségprojekciók készítése, a projektek és
szervezeti egységek likviditásának monitorozása.
8.6 MA-PRESS: Sajtó- és médiamegjelenések, arculattervezés, online és offline

szervezeti megjelenések gondozása, külső kommunikáció összehangolása, az
egyesülethez kapcsolódó rendezvények szervezése.
8.7. MA-GUARD: A szervezeti projektek helyszínein személy- és vagyonvédelmi
feladatok, biztonsági kamerák telepítése és felügyelete.
8.8 MA-STRATCOM: Krízis monitoring, menekülthullámokat generáló konfliktusok
és folyamatok elemzése, tömeges menekült mozgások projekciója, ezek alapján
prognózisok és stratégiai koncepciók készítése a szervezet számára.
9. Pénzkezelés
9.1 Az egyesület bankszámlái és pénzügyi adomány fogadásához használható
adatai:
A) OTP számla: 11710088-21459928 HUF
B/ Wise számla: 12600016-11987686-84937575 HUF
C/ Wise Euró alapú számla:
IBAN: BE44 9673 1326 9445
SWIFT (BIC): TRWIBEB1XXX
D/ Wise dollár alapú számla:
Banki azonosító (routing number): 084009519
Bankszámlaszám: 9600004528166475
E) PayPal: adomany@migrationaid.org, paypal.me/migrationaid
9.2 Ötszázezer forint érték feletti beszerzéseket a projektek és szervezeti egységek
csak az elnökség előzetes jóváhagyásával eszközölhetnek.
9.3 Egyesületi készpénzt csak az egyesület elnökségi tagjai, illetve az általuk erre
írásban felhatalmazott személyek tarthatnak maguknál. A fizikai helyhez kötött
projektek (pl. MA-GYOR, MA-MADRIDI, MA-LWB) tevékenységeinek helyszínein
tartható legfeljebb 500 ezer Ft készpénz.
10. Önkéntesség
10.1 Az egyesület keretei között zajló szakmai tevékenység fontos pillérét képezik
az önkéntesek. Önkéntes munkát az egyesületben 14. életévüket betöltött

személyek vállalhatnak, 18 éven aluliak csak szülői beleegyezéssel. Az önkéntes
jogviszony az önkéntes szerződés aláírásával jön létre.
10.2 Egyes tevékenységek végzése esetében az önkéntes szerződés alapfeltétel:
ilyenek az egyesület által működtetett létesítmények területén történő
munkavégzés (MA-MADRIDI, MA-GYOR, MA-LWB, MA-TRAINS), illetve minden
olyan munkafolyamat, amely adatkezeléssel jár (az önkéntesnek hozzáférése van
más önkéntesek vagy a menekültek személyi adataihoz).
10.3 Az önkéntes által megosztott személyes adatokat az egyesület a mindenkori
irodájában, zárt szekrényben tárolja, a hatályos jogszabályokban előírtaknak
megfelelően. Az önkéntes jogviszony megszűnése után az önkéntes személyes
adatai az egyesület törli. Az önkéntes e-mail címe a későbbi kapcsolattartás
céljából a egyesülett által tárolásra kerülhet, amennyiben az önkéntes nem kéri
annak eltávolítását az egyesület nyilvántartási rendszeréből.
10.4. Az önkéntes a szervezetben végzett tevékenységei során kapcsolatban
tudomására jutott személyes adatot, üzleti és egyéb titkot az önkéntes jogviszony
megszűnése után is köteles megőrizni. Az önkéntes vállalja, hogy azokat a
rendelkezni jogosultak előzetes engedélye nélkül nem adja át, és nem közli
illetéktelen személyekkel, illetve más harmadik személy részére nem teszi
hozzáférhetővé, nem hozza nyilvánosságra, és nem használja fel semmilyen egyéb
célra, időbeli korlátozás nélkül.
10.5. Az önkéntes feltétlenül és visszavonhatatlanul hozzájárul ahhoz, hogy a
szervezetnél végzett tevékenységei során készített felvételt, annak részleteit és/
vagy a felvétel alapjául szolgáló hang- és képfelvételeket időbeli és területi
korlátozás nélkül, saját belátása szerint bármely formában, közvetlenül vagy
valamely médiaszolgáltató útján nyilvánosságra hozza, felhasználja és/vagy
hasznosítsa.
10.6 Az önkéntes engedélyezi, hogy a szervezet korlátlanul felhasználja az általa a
szerződésben meghatározott kötelezettségek elvégzése során létrehozott
műveket, egyúttal az így felhasznált és esetlegesen átdolgozott művek esetében
neve feltüntetésének mellőzését kéri.

10.7. Az önkéntes tudomásul veszi és hozzájárul, hogy a róla az önkéntes
tevékenység közben készült fotókat és videofelvételeket az egyesület a különböző
kommunikációs felületein felhasználja, közzétegye.
10.7 Az önkéntes az önkéntes jogviszonyának fennállása alatt nem tanúsíthat olyan
magatartást, amely a szervezet jogos érdekeit sérti. Ilyen magatartásnak minősül
különösen:
- a szervezetről harmadik személy részére információk kiadása,
- a szervezet profiljába tartozó tevékenységnek az önkéntes saját nevében történő
végzése,
- az önkéntes munkavégzés során olyan magatartás tanúsítása, amely nem méltó a
szervezet önkénteséhez.
10.8 A 10.7 pontban említett magatartás esetén az egyesület elnöksége jogosult
azonnali hatállyal megszüntetni az önkéntes jogviszonyát a szervezettel. Ebben az
esetben az önkéntes személyes adatait az egyesület a 10.3 pontnak megfelelően
törli a rendszeréből.
10.9 Az önkéntes szerződés megszűnésével az önkéntes elveszti a jogosultságát,
hogy az egyesület által működtetett létesítmények területén tartózkodjon, illetve
megszűnik a hozzáférése az egyesület belső kommunikációs csatornáihoz,
munkafelületeihez.
11. Jogérvényesség
Jelen Szervezeti Működési Szabályzat 2022. június 1-jén lép hatályba. A hatályba
lépéssel az egyesület ügyvivőjének/elnökségének korábbi, szervezeti működéssel
kapcsolatos határozatai érvényüket vesztik.

