
 
 
 

 
ÖNKÉNTES TEVÉKENYSÉGRE VONATKOZÓ 

SZABÁLYZAT 
 

1. cikk. Jelen dokumentum szabályozza a RoNeuro Intézet, a Neurológiai Betegségek Kutatási és 
Diagnosztizálási Központjában, a továbbiakban „Intézet”, elvégezhető önkéntes tevékenységet, az 
intézet része a Nanoeurotudományok és Neuroregenerációs Tanulmányok Alapítványnak, amelynek 
székhelye Cluj-Napoca, strada Mircea Eliade nr.37 /Kolozsvár, Mircea Eliade utca 37.sz.). 
 
2. cikk. Az intézet oktatási platformot biztosít az orvosi szakterületen végzendő tevékenységeknek, 
amelynek az önkéntes lesz a haszonélvezője, adatok, ismeretek és specifikus készségek megszerzése 
által.   
 
3. cikk. Az önkéntesség az alábbi elveken alapul: 

1. Az önkéntességet a 78/2014 számú Törvény előírásai alapján szervezik meg.   
2. Az önkéntesség közérdekű tevékenység, amelyért nem jár pénzügyi ellenszolgáltatás, és az 

önkéntes szabad akaratán alapszik.   
3. Az önkéntes tevékenységben való részvétel az esélyegyenlőségen és a diszkrimináció-

ellenességen alapszik.    
4. Az önkéntességet önkéntességi szerződés alapján végzik, amelyet írásban kötnek meg, 

román nyelven, az önkéntes és az Intézet között.  
a) Az önkéntességi szerződést bejegyzik az önkéntesek nyilvántartásába.    
b) Az önkéntességi szerződéshez csatolják az önkéntességi adatlapot és az 

önkéntes védelmi adatlapját.    
 

Az önkéntességre vonatkozó általános szabályok   
 

4. Cikk. Az Intézetben önkéntes lehet bárki, aki teljesíti az alábbi összes feltételt: 
a. Törvényes szakmai csoport tagja (orvosok, egyetemi hallgatók, nővérek, pszichológusok, 

stb.) 
b. Beleegyezik abba, hogy önkéntes tevékenységet végezzen.   
c. Megfelelő egészségi állapotban van, amit a háziorvostól kibocsátott orvosi igazolás tanúsít.    

5. Cikk. 

1. Az önkéntesek kiválasztása egy interjú alapján történik, ez alkalommal: 
a) A személynek be kell bizonyítania, hogy teljesíti a 4-es cikk  a, b és c betűjének 

előírásait. 
b) Kitölti az önkéntességi kérést, amelynek során kötelező módon kiválaszt egy, az 

Intézetben létező kutatási projektet és munkacsoportot.   
 
 

2. A jelölteket elbíráló bizottság elemzi a kéréseket, és bemutatja ezeket az Igazgatótanács 
Elnökének,  Dr. MUREȘANU FIOR DAFIN professzor úrnak,  aki dönt a kérés elfogadásáról, 
illetve elutasításáról.   

3. A jelölteket elbíráló bizottság elutasíthatja az önkéntes kérését.    
4. A jelölteket elbíráló bizottság összetétele a következő:  

 



 
 
 

• Loredana Cremenițchi – orvosigazgató 
• Ștefan Strilciuc – ügyvezető igazgató/önkéntesek koordinátora  
• Ioana Oloeriu Mureșanu – kutató 
• Codruța Bîrle – kutató 
• Cristian Andriescu – menedzser-asszisztens  

5. Az önkéntességre jelentkező személy iratcsomója az alábbi iratokat tartalmazza: 
• Önkéntességi kérést; 
• Curriculum vitae; 
• Tanulmányi iratok  (érettségi, egyetemi alapképzés, mesteri tagozat 

stb. elvégzését igazoló oklevél); 
• Munkahelyről/a karról származó igazolás, ahol tanul; 
• Háziorvos által kiállított igazolás; 
• Az interjú során elvégzett értékelés; 
• A Bizottság következtetései; 

6. Az 5. pontban megjelölt iratokat bemutatják az Igazgatótanács Elnökének vagy   törvényes 
helyettesének, aki aláírja az önkéntességi szerződést, a titoktartási szerződést és a 
munkaköri leírást. 

6. cikk. Az Intézet, az önkénteseket koordináló munkatársa által három havonta kiértékeli az 
önkéntes tevékenységét, hogy az milyen mértékben és hogyan teljesítette a kérésben és az 
önkéntességi szerződésben felvállalt feladatait, és javaslatot fogalmaz meg az Igazgatótanács fele az 
önkéntesség folytatására vagy megszüntetésére vonatkozólag.   

 8.cikk.  Az Intézet felelősségei  
 

1. Az önkéntessel való kapcsolatban az Intézet a következő intézményes keretet szabja meg : 
 

a) Az Intézet szabja meg az önkéntes tevékenység megszervezését és 
működtetését.    

b) Az önkéntesség elkezdése előtt átadja az önkéntesnek az önkéntességi 
szerződés, a titoktartási szerződés és a munkaköri leírásának egy példányát.    

c) Biztosítja az önkéntes tevékenységek lebonyolítását a koordinátor irányítása 
alatt.     

 



 
 
 

 

 

d) Biztosítja az önkéntes kezdeti kiképzését az alábbiakra nézve: 
• Az Intézet struktúrája és tevékenységei; 
• Az önkéntes jogai és kötelezettségei; 
• Belső rendszabályzat; 

e) Nyilvántartja az önkénteseket és az általuk végzett önkéntes tevékenység 
időtartamát és típusát. 

f) Az önkénteseket koordináló személy által az Intézet ellenőrzi,  hogyan teljesíti 
feladatait az önkéntes. 

g) Az önkéntesség ideje alatt, vagy annak befejezésekor, az önkéntes kérésére az 
Intézet önkéntességi bizonyítványt bocsát ki.   
 

 10. cikk.    Az önkéntes kötelezettségei  
a) Teljesíti az Intézet által megszabott feladatokat.   
b) Megőrzi a titkot azon információkra vonatkozólag, amelyekhez az önkéntesség 

ideje alatt vagy után fért hozzá. 
c) Értesíti az intézetet, ha ideiglenesen nem tudja ellátni önkéntesi 

tevékenységét.    
d) Az önkéntes, tevékenysége elvégzése során aláveti magát az önkénteseket 

koordináló személynek.    
e) Az önkéntes köteles betartani az Igazgatótanács határozatait.   

                                         
  11. cikk.  Az önkéntes jogai    

 
a) Joga van önkéntességi bizonyítványt igényelni.   

 
b) Amennyiben a tevékenységét érdemszerűen ellátja, az alábbi támogatásokra 

jogosult oktatási vagy szakmai képzését illetően: 
• Részt vehet az Intézet vagy partnerei által szervezett helyi, országos 

vagy nemzetközi oktatási eseményeken. 
• Társszerzőként szerepelhet azon szakmai kiadványokban, kutatási 

projektekben, amelyekbe bekapcsolódott, és amelyek 
megvalósításához jelentős hozzájárulása volt.    

 
 

Végső rendelkezések 
 

     12. cikk. Ha az önkéntes kárt okoz harmadik félnek, az Intézet egyetemlegesen felel az 
önkéntessel, a törvényes előírások vagy az önkéntességi szerződés előírásai értelmében, ha az 
okozott kár  nem  az önkéntes kizárólagos vétkéből fakad.    
 13. cikk. Amennyiben az önkéntes nem, vagy nem megfelelően teljesíti az önkéntességi szerződést, 
akkor a Polgári Törvénykönyv előírásait alkalmazzák.   
 
 
 
 

 



 
 
 

 
 
 

 DR. MUREȘANU FIOR DAFIN PROFESSZOR 
 

Neuro-rehabilitációs Társaságok Európai Föderációjának   (EFNR) elnöke 

Az EAN Kommunikációs Bizottságának elnöke   

Az EAN Neuro-rehabilitációs Tudományos Panel Társelnöke    

A Román Neurológiai Társaság volt elnöke   

A romániai, kolozsvári „Iuliu Hațieganu” Orvostudományi és Gyógyszerészeti Egyetem keretében 
működő Idegtanulmányok Intézetének  koordinátora   

A romániai, kolozsvári RoNeuro, Neurológiai Betegségeket Kutató és Diagnosztizáló Központ 
Igazgatótanácsának elnöke    

Az Idegvédelmi és Idegplaszticitási Tanulmányok Társaságának  (SSNN) elnöke  

 

 

 


