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ELNÖKI AJÁNLÓ
A Siketek Sport Klubja több mint 100 évvel ezelőtt, 1912-ben alakult, Európában harmadikként.
Kezdetben labdarúgók voltak, aztán az évtizedek alatt egyre több sportágban alakultak
szakosztályok: asztalitenisz, természetjárás, sakk, úszás, vízilabda, atlétika, stb. Jelenleg 10
szakosztályban kb. 120-an sportolnak.
Sportolóink részt vettek a hazai bajnokságokban, nemzetközi sportversenyeken, Európa- és
Világbajnokságokon, Siketlimpiákon, sok-sok sikert értek el, és a 100 év alatt összegyűlt rengeteg
sport trófea: serlegek, kupák, érmek oklevelek, zászlók, dokumentumok, fotók, stb.
Ez egy felbecsülhetetlen értékű gyűjtemény. 2013-ban megalakult az Emléktár, 6 lelkes, odaadó
munkatárssal, és a Nemzeti Sportmúzeum szakmai útmutatása alapján elkezdték e kincsek
szakszerű feldolgozását, rendszerezését, konzerválását.
2015-ben a Norvég Civil Támogatási Alapnál sikerült elnyerni egy támogatást, ennek segítségével
létrehoztunk egy internetes honlapot, amelyen ezek a relikviák láthatók, megismerhetők a
hozzájuk fűződő történettel, valamint az országban több rendezvényen bemutattuk a
tevékenységünket, a relikviákat, a sportot népszerűsítve, a sportot megszerettetve a fiatalokkal.
Köszönet érte az Emléktár fáradhatatlan vezetőjének és odaadó munkatársainak.
Jelen kiadvány ezt a munkát ismerteti. Reméljük, a sport iránti érdeklődést sikerül felkelteni, és az
elődök által teremtett hagyományt továbbvinni.
Budapest, 2016. ápr. 15.

Fenyves Tamás
SSC elnöke
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1. BEVEZETŐ
Az alábbi módszertani útmutatót abból a célból állítottuk össze, hogy segítséget nyújtsunk
más szervezeteknek projektjeik megvalósításában, illetve a magunk számára is megfogalmazzunk
tapasztalatokat, tanulságokat. Az útmutatóban megismerhetik a budapesti Siketek Sport Klubja
(SSC) Emléktár munkacsoportjának munkáját. Bemutatjuk a projekt előzményeit, az ötlettől a
tervezésen és előkészítésen keresztül a megvalósításig, végül az értékelésig. Bepillantást nyújtunk a
projekt fontos tartalmi elemeibe, a projekt során alkalmazott módszerekbe, eszközökbe és
technikákba, hasznos ötleteket mutatunk a projektmenedzsmenttel és az események,
rendezvények szervezésével kapcsolatban.
PROJEKTÜNK INDOKOLTSÁGA ÉS A PROJEKT ELINDULÁSA

A siketsport méltatlan helyzetben van, holott
eredményei példamutatóak és kimagaslóak, múltja fehér
folt a sporttörténetben. A budapesti Siketek Sport
Klubja (SSC) - amely az ország elsőként megalakult
fogyatékossággal élők sportegyesülete - 2012-ben
ünnepelte százéves jubileumát. Elsőként a
futballcsapat, majd sorban több más szakosztály jött
létre, egyik fénykora az 1960-80-as évekre tehető,
jelenleg 18-ról 12-re csökkent szakosztállyal működik.
Az eltelt évszázad során a hallássérült sportolók számos különféle sportversenyen elért
eredményének köszönhetően rengeteg, sokszor egészen különleges kivitelezésű vagy
nemes anyagból készült emléktárgy került az SSC birtokába. Az emléktárgyak típusai
(serlegek, érmek, klubzászlók, fotók, oklevelek, stb.) és származásuk (felajánlás, hagyaték)
változatosak. A sikersportágaktól kezdve (pl. asztalitenisz, vízilabda) a legújabbakig (pl. futsal,
floorball, curling), illetve a sportesemények (hazai és nemzetközi versenyek, siketlimpia), ahonnan
a relikviák a gyűjteménybe kerültek, egyaránt többfélék. Az SSC tagjai (kb. 120 fő) és örököseik
közül sokan továbbra is szívesen átadják megőrzés majd kiállítások, programok céljára az
emléktárgyakat, azonban kezelésükre speciális kompetencia, koncepcionális gondolkozás
szükséges. Az eddig befogadó civil szervezetek - Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
(SINOSZ), Hallássérültek Sport- és Testnevelési Bizottsága, SSC erőforrásai erősen
korlátozottak.
Ahhoz, hogy a 100 év alatt összegyűlt relikviákat biztonságban tudjuk és könnyen
megtalálhatóak legyenek a későbbiek során, olyan módszert kell kiválasztani, melyek ezeket
lehetővé teszi. Ebben segített a Norvég Civil Támogatási Alap
pályázata (NCTA), melynek megnyerésével el tudtuk kezdeni a
munka ütemtervének kidolgozását. Pályázat címeként a
„SIKETSPORT EMLÉKTÁRRAL A JÖVŐÉRT” lett
megjelölve (azonosító: NCTA-2014-10895-G). A pályázat
sikeres megírásához a BeeTree Szakértői Csoport munkatársai
nyújtottak segítséget. Pályázat megnyerése után a
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projektvezető által elkészült ütemtervet a tapasztaltabb menedzsment tanácsadók segítettek
végleges formába önteni. Azok a szervezetek, akik nem rutinos pályázók még, sokszor küzdenek
azzal a nehézséggel, hogy már a pályázat nyelvezetének, logikai felépítésének megértése is
problémát okoz. A külső szakértői segítség meggyorsítja mind a tervezés folyamatát, mind a
megvalósítás során a munkacsoportok és a feladatok hatékony szervezését. Az SSC esetében a
szakértőkkel való közös munkában alkalmanként jelnyelvi tolmács segítségét is igénybe vettük.

2. ELŐZMÉNY
2.1 ÖTLET - MI AZ EMLÉKTÁR?
A 2012-ben megtartott százéves
jubileumkor szomorú látvány tárult a rendezők
elé.
A
díjak,
emléktárgyak
mostoha
körülmények között, ellenőrizetlenül, teljesen
felügyelet nélkül voltak raktározva az
Emlékszobában. Bárki hozzáférhetett vagy
elvihette,
amelyikre
éppen
az
adott
rendezvényre szükség volt. A relikviák nem
voltak leltárba véve, katalogizálásuk egyáltalán
nem történt még meg, és nem voltak meg
hozzá a megfelelő eszközök és anyagi segítség
sem. Megfogalmazódott a cél: meg kell védeni és megfelelő módon kell tárolni a sportolóink
kemény versenyeken elért sikeres eredmények által elnyert relikviáit. Így jött létre az Emléktár
munkacsoport.
Az Emléktár célja a relikviák megőrzésének és bemutatásának fejlesztése, mind a
kutatásban, mind a különböző rendezvényeken való részvételeken keresztül. Megőrizni
emlékezetünkben azon sportolókat, akik sajnos már nincsenek az élők soraiban, valamint a fiatal
sportolókkal a még élő idős sportolókat megismertetni és viszont. Az Emléktár kiemelt
feladatának tartja a siketsport történelemre vonatkozó legfontosabb írott, tárgyi, képi
emlékanyagok feldolgozását, válogatását és közzétételét megfelelő apparátussal.

2.2 EMLÉKTÁR PROJEKT LÉTREJÖTTE
Az emléktárgyak jelenleg részben az Emszt Kálmánné Sportcsarnokban, a SINOSZ
fenntartású épület egyik helyiségében vannak, részben pedig a veterán sportolók
magángyűjteményeiben fellelhetőek. A jubileumi évben elkezdődtek az Emléktárban folyó
munkálatok, melyhez muzeológiai segítséget a Nemzeti Sport Központok Magyar
Sportmúzeumától kaptunk. Az SSC székhelyét is biztosító sportcentrum fenntartója úgy döntött,
hogy más célra kívánja hasznosítani a jelenlegi termet, ezért az értékmentési munkálatok
átalakultak: szállításra kész állapotba kellett hozni az egész állományt. A Sportmúzeum felajánlását
elfogadva döntött az SSC vezetősége arról, hogy a relikviákat átadja megőrzésre. Önkéntes
munkatársaink készítették elő a tárgyakat a Sportmúzeumba történő szállításra. Ekkor kezdtek
munkatársaink a pályázati projekt megírásába, mivel szükséges volt a külvilág felé egy eddig szinte
nem is ismert gyűjteményt és a kimagasló sportteljesítményt bemutatni, hogy a siketsport méltó
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helyét elfoglalhassa a sportéletben, illetve az idősek jó példáján keresztül a fiatalokat bevonzzuk a
közösségi sportba, motivációt adjunk.

2.3. A PÁLYÁZAT ELKÉSZÍTÉSE
A pályázat végleges formába öntését heti rendszerességgel tartott megbeszélések, valamint
e-mail üzenetváltások sora előzte meg. Sok segítség érkezett az Autonómia Alapítványtól, jelen
voltunk minden meghirdetett előadáson, ahol jelnyelvi tolmács közreműködésével váltak a
számunkra is érthetővé az elhangzottak. A hallássérültek speciális csoport: számunkra az írás és a
figyelés nem ment egyszerre az előadások során, ezért kérésre elküldték az ott bemutatott
PowerPoint anyagot. Az elkészült ütemterv megbeszélése a csapat tagjaival eleinte nehézkesen
zajlott. Az általuk nem ismert fogalmak magyarázatra szorultak, s egyszerűsített formában
kellett elmondani, ez lényegesen hosszabb időt vett igénybe.
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2.4. EMLÉKTÁR PROJEKT MÁSSÁGA, ÚJSZERŰSÉGE (INNOVÁCIÓ)
A projekt vállalása, hogy az emléktárgyak rendszerezése közben kapott tudást
hasznosítsuk részben a magunk számára, ill. tovább adjuk olyan hozzánk hasonló civil
szervezetek felé, ahol nem készült ehhez hasonló sportmúzeum. Az Emléktár egyik fő feladatául
tűzte ki, hogy életben tartsa, megmutassa, hogy a hallássérült sportolók jelen vannak és sokra
képesek a sportéletben. Az Emléktár projekt másságát a hallássérültek sportéletének
bemutatása adja. Ehhez hasonló Emléktár Magyarországon sehol nem található, amely
fogyatékossággal élő sikeres sportolók relikviáit mutatja be. A hallássérültek megismerése, és a
sportban elért eredmények ismerete ma még gyerek cipőben jár hazánkban, és ebből a zárt körből
való kitörés komoly feladat elé állítja az Emléktár csapatát.
A sokrétű munkafolyamatok és sokszínű tevékenységek a hallássérült közösséget is
erősítik, mivel idősek és fiatalok, önkéntesek és szakemberek egyaránt bevonásra kerülnek az
egyes feladatok ellátásába. A virtuális és hagyományos kiállítások, előadások, interaktív közösségi
programok, honlap, reklám segíthetnek mobilizálni a jelenleg kevésbé sportos életmódot folytató
siket és nagyothalló fiatalokat, hiszen korszerű és felhasználóbarát eszközök és módszerek
alkalmazásával tesszük vonzóvá számukra a sorstársi és sportbaráti közösségben való
tevékenykedést. Így a programok során a közös élmények összekovácsolják a közösséget, mert a
fiatalok kapcsolatba kerülnek az idősebb sportolókkal és a jó példákon keresztül, a
rengeteg emléktárgy rejtett titkainak
újszerű megismerésével motivációt
találnak arra, hogy ők is sikeres
sportolóvá váljanak. A tapasztalatok
értékelése után továbbfejlesztjük a
programot, azaz a projekt során
elemezzük az eredményeket, amely segít,
hogy még hatékonyabbá tegyük az
elképzelésünket.
Kidolgozzuk
az
elképzelés
múzeumpedagógiai
módszertanát, amely hallássérültek
esetében speciális módozatokat is jelent
az akadálymentesség jegyében.

2.5 EMLÉKTÁR PROJEKT CÉLJA
Emléktár projekt egyik céljául tűzte ki, hogy a magunk tapasztalatait, más hasonló
szervezeteknek is átadjuk a jövőben, akik a levont tanulságokat be tudják építeni a saját hasonló
projektjükbe. Az önkéntesek körének kibővítésével és a gyűjtemény széles körű bemutatásával a
halló közösségben is ismertebbé és elfogadottabbá válik a siketsport. A folyamat során a
támogatottság növekszik, és az eddig zárt hallássérült közösség nyitottabbá, a halló társadalom
pedig befogadóbbá válik. Terveink szerint az Emléktár projekt hosszabb távon állandó
helyszínen működik majd, folyamatosan tematikus programokat szervez. Minél szélesebb
körben értesülnek a siketsport eredményeiről, annál többen értesülnek az Emléktárról is: a
projekt eseményeit, és az elkészült anyagokat minél szélesebb körhöz szeretnénk eljuttatni.
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2.6 EMLÉKTÁR PROJEKT CÉLCSOPORTJAI
A projekt által közvetlenül érintett célcsoport a hallássérült (siket, nagyothalló) fiatalok
és a veteránsportolók közössége, így az idősek élete új értelmet nyer sportmúltjuk révén, általuk
a fiatalok motiválttá válnak a sportoláshoz. A munkatársak szintén érintetté válnak, hiszen
részben maguk is sorstársak, részben pedig szakmájuk, tapasztalataik által kerülnek közelebb az
Emléktárhoz. A sport szeretete így közösségerősítő tényezővé válik.
A szélesebb körű célcsoport minden további érdeklődő: hallók és hallássérültek
egyaránt, akik egy érdekes program kedvéért előnyben részesítik az Emléktár rendezvényeit.
Ismeretterjesztő információkkal gazdagodva ismeretei nem csak sport témakörében, hanem
művelődéstörténeti, fogyatékosság specifikus vonatkozásban is bővülnek. A gyűjtemény darabjai
ezért visszavezetik a társadalmi tudatba az általuk képviselt eszményeket és értékeket. Közvetve
érintett célcsoport, akiket kutatási területéhez vagy gyakorlati tevékenységéhez kapcsolódóan
érdekli a gyűjtemény és az azt létrehozó hallássérült közösség: pl. muzeológusok, restaurátorok,
gyógypedagógusok, sporttudósok, egyetemi hallgatók. A módszertan tekintetében az SSC-hez
hasonló civil szervezeteket célozzuk meg.

2.7 FORRÁS
A Norvég Civil Támogatási Alap pályázatot hirdetett meg társadalmilag sérülékeny csoportok
projektjeinek támogatására, amit sikeresen elnyertünk a Siketek Sport Klubján belül működő
Emléktár célja eléréséhez. A pályázaton nyert pénzbeli forrás fedezi a projekt induló
költségeit, a minimálisan szükséges eszközök beszerzését, a módszertan kialakítását,
valamint néhány rendezvény lebonyolítását. A pályázati költségvetés elkészítését tovább
nehezítette, hogy a támogatást euróban határozták meg.
A projekt során részben önkéntes munkára is építünk: segítségük, melynek során a
szabadidejük egy részét adják a munkába, nélkülözhetetlen. Az Emléktár program
megvalósításához felkért önkéntesek csoportja vegyesen hallássérültekből és hallókból áll. A
pályázat során az önkéntesek munkájának egy részét önrészként számoltuk el.
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2.8. MÓDSZERTAN
A pályázati projekt során fontosnak tartottuk, hogy a megvalósításon túl készüljön egy
leírás, ami azon kezdő civil szervezetek számára hasznos információ lehet, akik még sosem
csináltak hasonló projektet, és nem tudják, hogyan fogjanak hozzá és hogyan valósítsák meg.
Ugyanakkor saját magunk számára is a jövőre nézve hasznosítható kézikönyvet szeretnénk
létrehozni a tapasztalataink megőrzésére. Ennek érdekében a projekt időszaka alatt, folyamatos
feljegyzés („hajónapló”) készült a szerzett tapasztalatokról, és ezek beépítésre kerültek a
módszertani leírásba.
A projektünk elején készítettünk egy megvalósítási tervet, amit időszakosan
felülvizsgáltunk. A jó tapasztalatokat esettanulmány jelleggel beépítjük a módszertani
útmutatóba. Az esetleges nehézségek, kockázatok, menetközben felmerülő problémáknál pedig
arról írtunk, hogy hogyan lehet megelőzni és kezelni ezeket a helyzeteket, mire kell figyelni. A
projekt végére összeállt egy tapasztalatgyűjtemény. Előzetesen már megkerestünk hasonló,
fogyatékossággal élőkkel foglalkozó, illetve nagy sportmúlttal rendelkező szervezeteket, és azt
tapasztaltuk, hogy nem csináltak semmi hasonlót sem, de a projektünkre nyitottak voltak
mindannyian. Ezért nemcsak egy írásos, rövid útmutatót készítünk arról, hogy mi az értelme
egy Emléktár jellegű kezdeményezésnek, hanem egy workshop keretében bemutatjuk a program
konkrét eredményeit és további lehetőségeit a projektünk végén, és így lehet tőlünk kérdezni az
interaktív program keretében.
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3. ESZKÖZBESZERZÉS
3.1. LISTÁZÁS, ÁRAJÁNLATOK, VÁSÁRLÁS
A projekt megkezdése előtt a sportklubnak nem állt rendelkezésére olyan eszköztár,
amellyel az adminisztrációs és rendezvényszervezői, illetve honlapszerkesztési feladatok elláthatók
lettek volna. Ezért a költségvetésben hangsúlyos szerepet szántunk az eszközökre fordítandó
összegeknek. A részfeladat ellátása felelős kijelölésével történt, feladata a szükséges eszközök
felkutatása, beszerzése és folyamatos koordinációja. Az eszközbeszerzés folyamata az alábbiak
szerint zajlott.
Az eszközök előzetes listájának összeállításakor jóval több és értékesebb termékeket is
feltüntettünk, melyből szűkítéssel választottuk ki az informatikai és más eszközöket. Minden
eszközről 100.000 Ft alatti árajánlatot kellett beszerezni a költségvetéshez, mert a szabályozás
szerint az értéklimit feletti árat a szervezetnek kell fedezni, ami viszont nem állt rendelkezésünkre.
Internetes és személyes tájékozódás után az elérendő célnak, a praktikus megoldásoknak,
költséghatékonyságnak megfelelően döntöttünk a beszerzések mellett. Figyelembe vettük, hogy
lehetőleg kártyával, átutalással, akciók követésével, internetes megrendeléssel történjen a vásárlás.
A számlák adminisztrációját a 6. fejezetben részletezzük.
Az SSC Emléktár munkájához szükséges eszköztípusok és kiválasztásuk szempontjai
1. informatikai eszközök
a. hardver (laptop): mobilizálható és terhelhető legyen (rendezvények
lebonyolításához és az iroda hiánya miatt) nagy teljesítményű készülék a videó
lejátszás, képek megtekintéséhez, emléktárgyak katalogizálásában, internetes
munkában, dokumentumkezelések, prezentációk során játszik fontos szerepet
b. szoftverek: operációs rendszer, Office programcsomag a laptop működéséhez, az
adminisztrációs feladatok megoldásához
c. lézernyomtató, toner: nagymennyiségű adminisztráció (jelenléti ívek, szerződések)
ellátására alkalmas több funkcióval bíró készülék, a kampányszerű munka után
sem szárad be a festék
d. archiváló eszközök (memóriakártya, CD, biztonsági mentő lemez, pendrive): a
felhalmozódott információs, rendezvényi és múzeumi anyag biztonságos és
mobilizálható rögzítéséhez
2. vizuális eszközök
a. képrögzítők (fényképezőgép, videokamera): rendezvények, relikviák, riportok képi
rögzítéséhez (pl. érmék makrofelvétele)
b. projektor: prezentációk, kisfilmek vetítéséhez szükséges a rendezvényeken,
kontrasztarány, csendesség, teherbírás döntő szempont volt
c. állvány: bemozdulás elkerüléséhez
3. tárolóeszközök (szekrény, láda): a beszerzett értékes eszközök biztonságos, ill. a relikviák
szakszerű és méret szerinti tárolására
4. irodaszerek (papíráruk, dossziék, tollak): rendezvények és humán erőforrás
adminisztrációjának ellátására, iratok archiválására
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3.2 TÁROLÁS, HASZNÁLATBA VÉTEL KIDOLGOZÁSA
Mivel az Emléktár helyisége nem biztonságos, komoly kérdésként merült fel, hogy a
megvásárolt (informatikai) eszközök, adatérzékeny iratok tárolását hogyan oldjuk meg? Az e célra
szánt zárható fémszekrény kiválasztása során figyelembe kellett venni a tárolandó eszközök
egyes és együttes méretét és egy elfogadható árat is. A fémszekrény és az irattár kulcsa a
projektvezető és a klub elnöke részére hozzáférhető csak. Rendezvényeken mindig előre kijelölt
munkatárs/önkéntes dolgozhat az eszközökkel, így a kis létszámú projektben nem jár külön
adminisztrációval az eszközök kiadása és visszavétele.
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4. RELIKVIÁK
A 2012-ben megtartott százéves jubileum alkalmával tudatosult, hogy a sportklub relikviái
mostoha körülmények között, ellenőrizetlenül, felügyelet nélkül voltak raktározva az
Emlékszobában. A projektvezető javaslatot tett arra, hogyan érdemes rendezni, bemutatni az
emléktárgyakat. A részletes munkatervet múzeumszakmai és egyesületi szempontokat figyelembe
véve kellett összeállítani. Nagy segítséget kaptunk a Sportmúzeumtól, mind elméleti, mind
gyakorlati szinten.
Az SSC Emléktár megkapta a sportcentrum stúdiót, hogy majd a relikviákat fel lehessen
vinni oda. Sajnos az idők folyamán az iratok része megpenészedett, ezért restaurátor szakembert
kellett hívni, aki önkéntesen vállalta, hogy átnézi azokat és tanácsokkal látja el a csapatot.
Elmondása szerint, az összes dokumentumot fertőtleníteni kell, még azokat is, melyeken nem
látszik a penész, mert pár milliméter mélyen is ott lehet és a pakolásnál a többit is megfertőzheti.
A fertőtlenítés nem olcsó, de ahhoz, hogy megmentsük az értékeket, meg kell csinálni. Ennek
anyagi előteremtése még a jövő zenéje. A helység maga megfelelő a tárolásra. Páramentes, és a
hőfok is megfelelő.

4.2 A MUNKA MENETE: LELTÁROZÁS, KATALOGIZÁLÁS, BEMUTATÁS
A válogatás több ezer relikvia csoportosításával kezdődött meg, amelyek egészen az 1912es első győzelem óta összegyűltek: serlegek, kupák, vázák, tálak, zászlók, érmék, tablók, stb.
Megszámlálhatatlan sok fotó, igazolvány, plakát, oklevél rendszerezésére is sor került, különös
odafigyeléssel, mivel ezek még sérülékenyebb állapotban vannak. A munkálatok során
védőkesztyű és maszk használata is szükségesnek bizonyult a kosz, por és esetleges penészesedés
miatt. Fontos tanulság, hogy az elején inkább több időt rászánva, de pontosan legyenek kiérlelve
az egyes kategóriák. Ne fordulhasson elő, hogy menet közben kell újra fotózni egy tárgyat, mivel
téves kategóriába került. Ez könnyen kavarodást, ismétlődést okozhat a kiadásra kerülő
leltárszámok között is. A relikviák feldolgozásának valójában sosem lesz vége, mivel sportolóink
folyamatosan aktívak, sorban hozzák haza az elnyert trófeákat. Másik forrása a gyarapodásnak a
veterán sportolók vagy hozzátartozóik által átadott emléktárgyak köre.

4.3 CSOPORTOSÍTÁS
1. elsődleges szempont
a. sportágba sorolható tárgyak köre: sokszor csak veteránsportolók, internet, szótár,
jubileumi évkönyvek segítségével voltak kategorizálhatóak
b. sportágak körébe nem sorolható tárgyak köre: többnyire a klubhoz kapcsolódó
relikviák esete (pl. Sportcentrum díszkulcsa)
2. másodlagos besorolás
a. véglegesen múzeumi célra átadott emléktárgyak köre
b. szakosztályoknál maradó tárgyak köre
c. tárgytípusok szerinti rendszerezés (pl. zászlók)
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4.4. FELDOLGOZÁS
1. leltárba vétel: sorszám címkével láttunk el
minden relikviát, ez a tárgyfotón is szerepel
2. képi rögzítés
a. a tárgyfotókat a Sportmúzeum egyik
fotós szakembere készítette és ezek
közül lettek kiválogatva a későbbiek
során
a
honlaphoz
(virtuális
kiállításhoz) való képek
b. szkennelés: max. A4-es méretű,
papírformátumú
tárgyak
(pl.
igazolványkép,
oklevél)
esetében
alkalmaztuk
3. elemzés: „katalógus-cédulákra” írtuk az adott
tárgy jellemzőit, adatait (leltári szám, sportág,
típus, forma, méret, anyag, felirat, állapot). A
cirill betűs feliratokat transzliterálni (latin
betűre átírni) is kellett a leltárprogram miatt.
4. katalogizálás: a Sportmúzeum által biztosított az adatbázis-program különféle
szempontok szerint teszi visszakereshetővé a relikviákat, de a szerveroldali működtetés
megoldása még előttünk áll. A virtuális kiállításon ennél egyszerűbb formulával lehet a
relikviákat megtekinteni, visszakeresni.

4.5. BEMUTATÁS
A projekt egyik fő eleme a virtuális kiállítás létrehozása. A 100 év során összegyűlt állományból
első adagként az alapító sportág (futball) eredményei közül válogattunk bemutatásra kerülő
tárgyakat, illetve alapító sportolókat mutattunk be. A többi sportág bemutatása egy következő
projekt célja.

Főbb szempontok, megoldások:
 minden egyes relikviákhoz tartozzon egy történet: a képekhez fűződő történetet
hallássérültek írják, ezért szükséges volt ezeket egy jól fogalmazó munkatárssal átnézetni,
hogy helyesen legyenek a honlapra feltéve. Előfordul olyan, hogy egy történethez több
relikvia is tartozik (serleg, oklevél, érme, esetleg tabló), ilyenkor összekapcsoljuk a
tárgyakat (keresztlink).


esetenként igen kevés, szinte semmi információnk nincs az adott emléktárggyal
kapcsolatban (elveszett felirat, elhunyt sportoló). Ilyenkor kizárásos módszerrel
dolgozunk, ami jelentheti a tárgy anyagából való kiindulást (pl. márvány talpazat
előfordulási időszaka) vagy a részleges, halvány felirat többszöri értelmezését,
sportolótársak, családtagok, tanítványok megkérdezését.
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a feltöltés során tapasztalt problémákat folyamatosan jeleztük a honlapszerkesztő
informatikus felé, ezen felül tesztelő önkénteseket kérünk fel a honlap kipróbálásához.

A másik törekvés a relikviák fizikai bemutatása, hogy főként a fiatalok számára érzékelhetővé,
kézzelfoghatóvá váljanak az elődök, veteránsportolók sikerei. Ennek érdekében a relikviák közül
néhány kevésbé sérülékenyek, könnyen szállítható tárgyat a rendezvényekre is elvittünk.
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5. VETERÁNOK
A veteránok bevonása egy másik sarokköve az egész projektnek. A múlt nélkül nincs a
jelenben siker és így nincs jövő sem. A relikviákhoz fűződő egy-egy történet leírása, adatok
(helyszínek, időpontok, sportolók) a veteránok segítsége nélkül elképzelhetetlen, mint annak
idején a jubileumi könyvek készítésekor is. Ugyanakkor a kutatások kezdetekor hamar világossá
vált, hogy a jubileumi könyvek adatait is sok helyen pontosítani szükséges. A sportolók sikereit
részben kisfilmes interjúkon keresztül jelen fejezetben, részben rendezvényeken történő
beszélgetések során mutatjuk be (ld. a programok fejezetében).
A film részben dokumentum jellegű, részben egy hangulatos érdekes bemutató.
Megmutatjuk, mire képesek a siket sportolók, valamint vonzóvá tesszük a hallássérült fiatalok
számára az SSC-beli sportéletet. Idősek részére egyfajta tisztelet kifejezése, jó visszaemlékezés, és
közben beszédtémává válik egymás között. A szakember javaslatainak beépítésével 6 videó
készítése lett tervbe véve, melynek témái: Siketek Sport Klubja működésének bemutatása,
szakosztályok bemutatása, idős sportolókkal interjú, posztumusz megemlékezés, utánpótlás,
alapító sportág (futball) bemutatása.

5.1. A SPORTOLÓK SZEREPE
A veteránokkal készített interjúk során a fiatalok élő legendákkal beszélgethettek, ami
nagy élmény volt mindenki számára, mert erőt és hitet adott számunkra a sporthoz, a projekt
folytatásához. Több nagy múltú, igen sikeres sportág sportolói adtak interjút (pl. asztalitenisz,
vízilabda-úszás, futball), illetve a sportklub elnöke és különböző szakosztályainak vezetői.
A veteránok és gyakran fiatalabb példaképek felkérése itt nem ért véget, hiszen meghívást
kaptak a különböző rendezvényekre, hogy a pályázatban is célul kitűzött feladatnak megfelelően
élőben is elmondják a tapasztalataikat, azzal a céllal, hogy megkedveltessük, és ezzel bevonjuk
őket a sport világába.

A hallássérültek iskoláiban,
egyetemeken a diákok és tanáraik
érdeklődve hallgatták a történeteket és
kérdésekkel bombázták a sportolókat.
Egy közös játékban is részt vettek, mely
tanulságos volt a generációk számára.
Talán e fiatalok között van a jövő sport
reménysége, a beszélgetések során
sokszor megnyilvánult, hogy már
vonzódnak a sportoláshoz, egyik-másik
diáknak szép sikerei is vannak, amiről
ők
is
büszkén
beszámoltak.
Előszeretettel fotózkodtak a bemutatott
46/17

„SSC Emléktárral a jövőért” módszertani kézikönyv (NCTA-2014-10895-G)
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

relikviákkal, a sportolókkal, sőt autogramot is gyűjtöttek. A programok végén sok-sok csillogó
szemű gyerekkel találkoztunk, a tanárok pedagógiai szempontból is hálásan fogadták újszerű
programunkat.

5.2 A KÖZREMŰKÖDŐK KIVÁLASZTÁSA, FELKÉSZÍTÉSE
A részfeladat ellátását felelős kijelölésével kezdtük meg, akinek a feladata a veteránok
bevonása és folyamatos koordinációja, az interjúkészítés, a kisfilmek felvétel elősegítése. Az
interjúalanyokat, példaképeket a lehetséges jelöltek közül közös megbeszélésen választottuk ki,
figyelembe véve, hogy eredményeikkel milyen mértékben töltik be a példakép szerepét, ki milyen
sporteredményt ért el, esetleg még a sport befejezése után tett-e valamit a siketsport érdekében.
Észben kellett tartani, hogy a későbbiek folyamán meghívást kapjanak azok a veteránsportolók is,
akik nem jutottak fel a listára. Illetve a B listára az éppen elfoglalt sportolók helyett mások
felkérése miatt volt szükség. A relikviák feldolgozása közben sok olyan eszköz, fotó, plakát került
elő, melynek története nem ismert, viszont sportolói igen. Az alapító sportág, a labdarúgás
esetében adott volt, hogy az első veterán labdarúgó lesz. Másik kiemelkedő sport az asztalitenisz
volt, ahol sorra nyerték a különböző versenyeket. Nagy büszkesége a siketsportnak, hogy
közöttünk él az ország egyik Nemzet Sportolója címmel kitüntetett sportoló, akinél
egyetértettünk, hogy az ifjúság számára példaképként jelenjen meg a felvételen.
A rendezői instrukció szerint figyelemmel kellett lenni arra, hogy ki az, aki kameraképes,
azaz összeszedetten tud választ adni az előre egyeztetett kérdésekre. A videófelvételek
akadálymentesen kerülnek fel a honlapra (jelnyelven, feliratosan, hanggal), hogy mindenki
számára érthető legyen. A jelnyelvről való fordítást a csapat tagjai közül többen is végezték, mivel
az idősek jelkincse eltérő, az ismeretlen események beazonosítása nagy odafigyelést és
szubkulturális (nyelvi, közösségismereti) rutint kívánt meg, nem utolsósorban a szép és helyes
magyar szövegezés is fontos szempont volt. A munkára fel lett kérve egy hivatásos filmes, és egy
hangmérnök, mellé hangszinkron önkéntesek. Az egyes helyszínek és szereplők, témák szerint
lettek előre megszerkesztve, majd kitöltve az iratok (önkéntes szerződés, hozzájáruló nyilatkozat).

5.3. FORGATÓKÖNYV
Egy–egy szakosztály felvétele az edzéseken történt, ahol egy játékossal vagy a
szakosztályvezetővel interjú készül. Veterán sportolókkal az adott sportág helyszínén történt a
felvétel, hiszen ott tartotta felkészítő edzéseit, és bemutatásuk élethűen tükrözi a múltat.
Posztumusz megemlékezés egy aktuális esemény során készült emléktábla leleplezésével történt,
de a Sportcentrum falain több emléktábla is hirdeti a régi sportolók dicsőséges eredményeit.
Konkrét, szöveges forgatókönyv nem készült, hanem több személyes és a filmes
szakemberrel történt e-mailes egyeztetés után állt össze a filmfelvétel tervezete. A tervezetbe fel
lett téve, hogy kivel, mely helyszínen, mely időpontban lesz a forgatás, milyen kérdéseket tesznek
fel az interjú során, hány perces legyen a felvétel, háttérben vagy a sportolók kezében mely fotók
vagy relikviák jelenjenek meg.
Az interjúk jelnyelven zajlottak, ezért külön segítő kellett, aki a rendezőnek fordít a
helyszínen. A sportolók felkészítése fontos feladat, hogy tudják, értsék a fontosságát ennek a
46/18

„SSC Emléktárral a jövőért” módszertani kézikönyv (NCTA-2014-10895-G)
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

projektnek és a kérdéseket is jól értelmezzék, érdekes válaszok kerüljenek a filmre. Komoly
válogatást igényelt a felvételekbe kerülő képek, relikviák kiválasztása a nagy mennyiségű
emléktárgy közül.

5.4. FORGATÁSI HELYSZÍNEK
A forgatási témákhoz igazítottuk a helyszíneket. Az egyes sportágban versenyző sportolók
olyan régi helyszínen sportoltak, melyek ma már nem is léteznek vagy az átalakultak (futball-pálya,
uszoda). Ezek a helyszínek fotók segítségével kerültek megidézésre a háttérben, vagy
összemontírozva a mostani állapottal. Szakosztályok bemutatásakor a helyszín kiválasztása
egyértelmű volt, mert az Emszt Kálmánné Sportcsarnok 1985-ös felépülése óta folyamatosan itt
zajlanak a labdajátékok mind kültéri, mind belső pályákon. A sportcentrumon kívüli pályákhoz
forgatási engedélyt kellett kérni a létesítményvezetőktől (pl. uszoda).
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5.5. A Forgatás

A felvételeket úgy kell készíteni, hogy aki nézi, úgy érezze, mintha a helyszínen lett volna.
Legyen élethelyzet a filmben (pl. elrúg egy labdát, vízben eldob egy labdát), ezzel is növelve a film
érdekességét. A filmben legyen érzelem, valóság, humor. A személyes történethez kapcsolódó
tárgyak is élővé teszik a történetet. Tárgyak kiválasztását a relikviák felelőse végezte, a már
becsomagolt relikviákat meg kellett keresni, kibontani, majd a forgatás után visszacsomagolni, és
a megfelelő számozott ládába visszarakni (itt bebizonyosodott a pontos nyilvántartás
szükségessége). Az interjúk megfogalmazásához egy önkéntes újságíró lett felkérve. Fontos, hogy
amit a sportoló elmond, az spontán jöjjön, ne legyen merev és ne csak történelmi adatokkal
legyen tele, hanem személyes élményeiről is szót ejtsen. Változatos beállítással készültek a
felvételek: közeli portréfilm vagy a
szabadban
csapatfelvétel
egyaránt
forgattunk.
A forgatási napokat előre
egyeztettük a résztvevőkkel, kisebb
kommunikációs félreértések tapasztalatát
utóbb beépítettük az egyeztetések
folyamatába.
Mivel nem stúdió
körülmények között zajlottak a felvételek,
tehát a háttérben sportolás, jövés-menés,
kiabálás zaja bezavart, szükség volt
zajszűrővel ellátott mikrofonra, illetve a szabadban felvett film esetében derítő eszközre az arc és
jelelés árnyékmentesítésére. A felvételi kép beállítása a fényviszonyok és a jelelés jól láthatósága
érdekében alapos odafigyelést, ezáltal több időt igényelt.
Helyenként a mozgástér elég szűkös volt, ilyen esetben nem mindig van lehetőség arra,
hogy egyidejűleg a beszélő/jelelő és a
tolmács is a felvételbe kerüljön. A
háttérzaj kiszűrése miatt a vendégeket
csendre
kellett
kérni,
illetve
mászkálókat elirányítani, ehhez külön
ember lett beállítva.
Relikviák videózására, amelyek
háttérképként fognak megjelenni,
külön került sor. A megvilágítást
nehezen oldottuk meg, mert voltak
olyan
serlegek,
amelyeknél
lámpavilágítás
visszatükröződött.
Háttérnek egy régi SSC logós lila színű
selyem anyag lett felrakva. Helyszíntől
függően lehetett állvánnyal, azaz fix kameraállásból, vagy kézi kamerával dolgozni. A vágásnál
figyelni kellett, hogy a hang ne csússzon el a jelnyelvhez képest és ahhoz kellett igazítani a
feliratozást is.
46/20

„SSC Emléktárral a jövőért” módszertani kézikönyv (NCTA-2014-10895-G)
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

5.6. VÁGÁS, FELIRATOZÁS, UTÓMUNKÁLATOK
A filmkészítőknek érteniük kell, hogy hol vághatják meg a nyers filmeket, ezért a tolmács
a jelelő személy mondanivalóját hangra mondta a filmfelvétel közben. A végleges filmek alapján
kerül sor a hangalámondás megvalósítására. Fontosnak tartjuk, hogy női szereplő esetén női-,
férfi szereplő esetén férfihang kerüljön a felvételre. A kisfilmeket felirattal is ellátjuk, így a néző
választhat, hogy melyik "információközvetítő csatornát" választja. Ezekkel a megoldásokkal
biztosítjuk, hogy hallásállapottól függetlenül minden néző megértse a mondanivalót, azaz
akadálymentes felvételek készüljenek. Ez utóbbi egyik kiemelt szempontja a pályázatoknak is, így
a mi projektünknek is.
Nehéz és időigényes feladat elé állított minket a jelelések fordítása, mivel nagyon eltérő
volt a jelelés sebessége, jelkincse. A siket munkatársak ún. relétolmács szerepében segítették a
pontos fordítások elkészítését. Szinkronmunkálatokhoz olyan személyt kellett választani, akiknek
érthető a kiejtésük és szép, kifejező a hangjuk. A szinkronizálás előtt fel lett kérve egy magyar
szakos tanár, hogy az előzetes feliratot magyarosan írja át, és így a filmen lévő feliratot is át kellett
nézni, javítani, majd a hangfelvételeket elkészíteni. A film végén fel van tüntetve a közreműködők
neve. A teljesen kész filmeket pedig először a saját youtube csatornára kellett feltölteni, majd
onnan informatikus közreműködésével honlapra beágyazni.
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6. A HONLAP (VIRTUÁLIS KIÁLLÍTÁS)

A klub körülményei jelenleg nem teszik
még lehetővé, hogy fizikai térben egy állandó
múzeumi kiállítás jöjjön létre, szakszerű kivitelezés
mellett. A honlap célja ezért, hogy a sportklub
több mint százéves működése során összegyűlt
kincseket virtuális környezetben, méltó formában
és kellő részletességgel, visszakereshető módon
mutassa be minél szélesebb célközönség számára.
A weboldalon tárolt információkra kattintva a
látogatók választ
kapnak, hogy milyen
eredményeket ért el a siketsport, és a változatos
értékek bemutatásával fiatalokat is ösztönöz a sport szeretetére, egyidejűleg a veteránsportolók
újra átélhetik a sikereket. A honlap alkalmas lesz az újonc sportolni vágyók bevonzására, a sport
szeretetének bemutatására és az első kapcsolatfelvétel lehetőségére az üzenetküldő panelen
keresztül és a közösségi csatornák használatával.
A honlap a szervezetről, a projektről és a programokról ad tájékoztatást. Arculati elemei
(pl. logó, színek, tónusok, formák) sokat elárulnak a szervezeti kultúráról, arról, hogy mennyire
tartják fontosnak a frissítését, hogy mennyire kidolgozott és mennyire aktivizálja a rajta lévő
lehetőségekkel, funkciókkal a látogatókat (pl. hírlevélre feliratkozás, fórum, hozzászólás,
megosztás lehetősége)
Az SSC Emléktár célja a fiatalok bevonása, ezért ennek a korosztálynak az igényeit, szokásait
kellett figyelembe vennünk a megtervezésekor. Aktív, pörgős, színes, változatos holnapra van
szükség, ahol videók is felkeltik az elsősorban vizuális információkhoz szokott hallássérült
közönség érdeklődését. Ugyanakkor szélesebb közönség részére is szeretnénk vonzó honlapot
készíteni, így a videóknak akadálymenteseknek kell lenniük (felirat, hang), nem lehet kizárólag
hallássérülteket érintő témát feltenni, mert egyoldalúvá válhat. Meg kell valósítani a honlap
akadálymentesítését a WCGA szabvány alapjai szerint (képfeliratok, kontraszt, betűméret), ami
azt is jelenti, hogy nem hozunk létre külön vakok számára aloldalt, hanem a honlapon belül
alkalmazzuk a megfelelő formátumot.
A vizualitás biztosítása a hiányos/hiányzó érzékelés miatt a hallássérültek számára
létfontosságú. Ennek elsődleges eszköze a jelnyelv használata, egyéni identitástól, idénytől
függően, de ezen kívül számos más dolog is segíti. Ez azt jelenti, hogy minden rendezvényünkön
videó készült, amelyek fokozatosan felkerülnek a honlapra.

6.1 HONLAPTERVEZÉS
A honlap kivitelezését szükséges minél alaposabban megtervezni, ebben 2 munkatárs
dolgozott össze: az egyik oldalról múzemszakmai szemmel, a másik oldalról pedig informatikai
nézőpontból kellett megközelíteni a feladatot. Ebből született meg egy ötlettervezet, melyben két
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verziót ismertettek: az „A” verzióban tárgytípusok, a „B” verzióban sportágak szerint vannak
csoportosítva a relikviák csoportosítva.
Meg kellett határozni a háttér, a betűk színét, megjelenési formáját, design elemeket (pl.
keret, funkciókgombok, menü), amelyek alkalmazzák a sportklub és az emléktár jellemző
színvilágát (lila, fehér, ezüst). A honlap egyik lényeges díszítő és megkülönböztető eleme a projekt
során terveztetett Emléktár logó, a láblécben pedig kötelezően szükséges a támogatók linkelhető
logói, ill. honlap-készítői copyright feltüntetése.
Bevett szokás szerint jobbra fenti sarokban kereső mező, az anyaszervezet (SSC)
honlapjára vivő link, látogatószámláló kerül. A nyitólapon választani lehet az egyes nyelvű oldalak
között, ahol a magyar nyelvű tartalom lesz egyelőre feltöltve, az idegen nyelvűeknél pedig egy
összefoglaló fordítás készült.
A blokkok képviselik az egyes
témákat (tárgytípus vagy sportág). Adott
blokkra kattintva előjön a 2. szint, ahol az
„A” verzióban például a serleg blokkra
kattintva több serleg képe jön elő, amelyik
tetszik, arra kattintva lehet bővebbet
megtudni róla. A 3. szinten a tárgy fotójából
(néhány
esetben
3D
videójából),
tárgyleírásból (méret, anyag) és a hozzá
kapcsolódó történetből áll a relikvia bemutatása. A leírásban linkek beállítása történik más
tárgyakhoz, személyekhez, így átjárhatóvá válik, azonos szereplők tevékenysége, vagy azonos
események különböző tárgyai összefüggéseikben ismerhetők meg. A linkek száma bővíthető
később, ha minél több feltöltés történik majd. A "B" verzióban pl. futball blokkra kattintva
vízszintesen görgethető sávokat képzeltünk el, amelyek a különféle tárgytípusokat képviselik,
tetszőleges választás esetén ismét a 3. szintre jutunk a konkrét tárgy leírásához. A sávokban
megjelenő tárgyképek lehetnek dinamikusak, azaz amelyik éppen választható az kiemelkedik vagy
valami módon megjelölést kap. A 2. szintre jutva az 1. szint elszórt blokkjai felúsznak/pörögnek)
a képernyő felső sávjába, ez a 3. szinten is látható marad. Minden esetben bal oldalt látható az
Emléktár logója, mögé linkelve a projekt leírása, munkatársak.
A honlap feltöltésében fontos szerepet játszanak olyan relikviáknak a kiválogatása,
amelyeknek története van. Vállalt mérőszámként min. 50 relikviát kellett kiválogatni, majd a
megfelelő történeti szöveget megfogalmazni. Vannak olyan relikviák, melyek összekapcsolódnak
(serleg, érem, oklevél), ezek kiválogatása is nagy körültekintést, sok időt igényelt a több mint ezer
tárgy közül a róluk készült képek segítségével.

6.2. SZÜKSÉGES ESZKÖZÖK, FELTÉTELEK
A honlapot először szakértő szerkeszti meg, hiszen a sportklub honlap-informatikus,
designer szakembergárdával nem rendelkezik. Az ő erőforrásaikhoz képest a múzeumi
munkatársaknak egyszerűbb eszközökkel is meg kell tudni valósítani a későbbi önálló
feltöltéseket, amelyhez betanításuk is szükséges. A honlap feltöltéséhez ezért számítógép
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beszerzése és internet hozzáférés biztosítása a kiindulópont. Ezen kívül a honlapszerkesztő
program telepítése vagy egy adminisztrációs felület kialakítása szükséges.
A honlap anyagának felöltéséhez kutatómunka szükséges, amit ugyanúgy meg kell
szervezni, mint a többi részfeladatot, ilyen például a tárgyak fotózása, videózása (3D felvétel),
amely további eszközöket igényel (fényképezőgép, kamera, memória kártya, forgótálca). Tárgyak
elemzése, katalogizálása mérőeszközzel, védőfelszereléssel (kesztyű, maszk), irodaeszközökkel
valósítható meg. Valójában ezek a Relikviák fejezethez tartozó kérdések, de ide is kapcsolódnak.
A honlapkészítő munkadíját a jelenlegi költségvetésbe be tudtuk tervezni, de a honlap
fenntartása is pénzbe kerül, ezért ezt már szponzorokkal, reklámokkal, további pályázatokkal
próbáljuk fedezni.

6.3. HONLAPSZERKESZTŐ FELKÉRÉSE, MEGÁLLAPODÁSOK
Az Emléktár honlapját a SSC weboldala alatt szeretnénk működtetni. Négy szolgáltatótól
jött árajánlat, amelyek közül gondos mérlegelést követően választottunk. Például fontos
szempont, amire nem mindenki gondolt: a biztonság kérdése. Fontos, hogy az informatikustól
függetlenül is szabadon bővíthető, karbantartható legyen a weblap. A kiválasztott szolgáltatóval
vállalkozási szerződést kötöttünk, a költséget számla alapján rendezzük.
A megbeszélt találkozón egyeztetve lett, hogy az SSC Emléktár mit szeretne, hogyan
nézzen ki a honlap. A projektvezető és az informatikus munkatársunk közös tervezetének leadása
után folyamatos email kapcsolatot tartottunk fenn egy hónapon keresztül. Több szempont lett
megbeszélve, amelyeket elsőként a grafikus szerkesztett meg ún. látványtervként, majd a több
lehetőség közül választottunk kisebb módosításokkal. Figyelembe kellett venni, hogy nem csak
számítógéppel vagy notebookkal, hanem kisebb méretű mobiltelefonnal is jól megtekinthető
legyen a honlap. Idősek, látássérültek számára is élvezhető maradjon.
A honlapra feltett képek hatszöges
(„méhkaptár”) elrendezésben jelennek meg.
Ha az egérrel ráállunk a hatszög
valamelyikére, akkor az adott hatszögben az
ikon helyett olvasható a kategórianév (pl.
sportoló vagy labdarúgás, stb.) és jobb
oldalon a nagy kép helyén látható egy ízelítő
az adott kategória képeiből. Szempont volt,
hogy a honlapra híres személyek,
évfordulók-események, eredmények („legek”) kategóriája is kerüljön fel. Egy tárgyhoz több kép is
kapcsolódik, melyek választhatóak lesznek a tárgy főképe alatt, de ezek nem kapcsolódó tárgyak,
hanem ugyan arról a tárgyról készült képek (egy tárgy eleje és háta, esetleg körvideó). Az admin
oldalon beállítható, hogy publikus-e az adott leírás, vagy szerkesztés alatt van, így a honlap
rendezettebb képet mutat. Természetesen a jövőbeni kutatások még sok adatot feltárnak majd,
amelyekkel tovább szükséges bővíteni a honlapot.
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A feltöltésre kerülő tárgyak képe mellett szerepeljenek a következő információk (mezők):
 Leltári szám
 Sportág: értékkészlet listából választható
 Tárgytípus: értékkészlet listából választható
 Anyag: értékkészlet listából választható
 Méret (szabad szöveges): mivel sokféle típusú és alakzatú tárgyról van szó, a

méretjellemzőik is eltérnek (szélesség, magasság, vastagság, átmérő, táblaméret, talpazat
méret)
 Felirat (szabad szöveges): a gravírozott, vésett információk rögzítéséhez
 Leírás (szabad szöveges): a relikviához kapcsolódó történetek, események, eredmények
leírásához
 Állapot (szabad szöveges): esetleges sérülések, hiányok jelzésére
 Kapcsolódó tárgyak: hivatkozás (link) egy másik relikviára, amely valamilyen kapcsolatban
áll az adott tárggyal
 Szakirodalom (szabad szöveges): például jubileumi évkönyv vagy más hivatkozás
bibliográfiai adatai, amelyek az adott tárgyról, eseményről adatot tartalmaznak
Részletes egyeztetések után elkészült a weboldal, valamint megkaptuk a karbantartó felület
leírását is. A próbafeltöltéseket és a honlap áttekintését követően észrevételt, javaslatot tett a
csapat a további beállításokra, finomításokra.
A honlapra nem csupán
történeti
(múzeumi)
tartalmak
kerülnek
fel,
hanem
a
rendezvényeken készült fotókból,
videókból is tervezünk feltölteni,
hogy minél szélesebb körben
láthatóvá váljanak eredményeink,
illetve ezekből a látványelemek,
berendezkedés, elhelyezkedés is
megfigyelhető,
tanulságok
levonhatók
egy-egy
következő
projekt számára.

6.4. LOGÓPÁLYÁZAT
A honlapkészítés egyik, kiemelt részfeladata a szervezet logójának felhasználása, illetve ha
nincs, akkor megalkotása, mint PR elem. Jutalomdíjas pályázat kiírása formájában hirdettük meg
az Emléktár részére készítendő logótervezést. Célunk ezzel is az volt, hogy bevonásra kerüljön
minél több fiatal, akár halló személy is a projekt folyamatába. A logó nem csak a honlap egyik
design eleme, hanem felhasználásra kerül a program során megvalósuló rendezvényi meghívókon,
plakátokon, az eseménnyel kapcsolatos hivatalos levelezéseken, kiadványokon és egyéb tárgyakon
is, illetve a későbbi projektek során. A pályázati kiírást különböző információs csatornákon
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keresztül juttatjuk el a lehetséges pályázók felé: SSC honlap, Facebook oldal (megosztás), hírlevél,
on-line sajtó, youtube, a különböző intézményekben plakát.
Az akadálymentesítés jegyében a kiírás jelnyelvi változatban, feliratozva kerül fel az egyes
hírközlési csatornákra, így a pályázatban bárki részt vehet nemre, korra, hallásállapotra való
tekintet nélkül. A pályázatok kiértékelése komoly szempontrendszer szerint zajlott, mind formai,
mind tartalmi paramétereket figyelembe véve. A pályázatok között sajnos egy sem felelt meg
teljes mértékben az Emléktár szellemiségének, ezért végül pályázaton kívül az egyik
munkatársunk készítette el a logót. Az eredményről a szokásos csatornákon szintén értesítettük
tagjainkat, célcsoportjainkat.

6.5. TESZTELÉS, JAVÍTÁS
Már a honlaptervezés folyamatában is felkértünk néhány kívülállót, hogy szavazzanak,
melyik design tervezet a vonzóbb. Majd a honlap működését önkéntes tesztelők bevonásával
ellenőriztük. A teszteléshez stílusosan 13+1 kérdéses kérdőívet állítottunk össze, melyet
elektronikus összesítő felületen osztottunk meg a résztvevőkkel. Ezáltal reméljük, hogy az
észrevétlenül megbújó hibák, hiányosságok kiderülnek és időben javítani tudjuk azokat. A javítás
után tehető nyilvánossá a honlap, kerülhet bemutatásra a rendezvényeken, osztható meg
közösségi felületeken.
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7. HR: SZAKEMBEREK, ÖNKÉNTESEK, PARTNEREK
Az Emléktár projektben dolgoztak eseti megbízással fizetett munkatársak, térítésmentesen
önkéntesek és szolgáltatást nyújtó külsősök. Az alábbiakban a projekthez szükséges
humánerőforrás menedzseléséhez adunk leírást.

7.1. ÖNKÉNTESEK
Az önkéntes munka lényege, hogy minden leendő önkéntes munkatárs szabad
akaratából nyújt segítséget, és nem kötelező jelleggel. A projektben számos részfeladat
önkéntesek közreműködésével a legegyszerűbb megoldani. Az önkéntes munkának fontos
közösségépítő hozadéka is van: amit az emberek szabadidejükből, örömmel vállalnak, azért az
ügyért elköteleződnek. A legfontosabb kérdés, amit az önkéntesekkel kapcsolatban meg szoktunk
kapni, hogy vajon lehet-e teljes értékű munkaerőként számítani rájuk. A kérdés jogos, a válasz
pedig összetett: törekszünk arra, hogy az önkéntesekkel való munkában mindent úgy csináljunk,
mint a bejelentett alkalmazottakkal, mind az adminisztrációban, mind a velük kötött
megállapodásokban, illetve komolyabb feladatokat is adjunk nekik.

7.2. ÖNKÉNTES-FELELŐS FELKÉSZÍTÉSE
Az önkéntesek összefogására kijelöltünk egy felelőst, akinek a projekt folyamán végig ez
volt a fő feladata. A csoportfelelős személye ebben az esetben egy halló lett, mivel az
önkénteseket is vegyesen kellett bevonni. Felkészítése komoly feladat volt a projektvezető
számára, hiszen a felkért munkatárs még sosem volt hallássérültek között. Más kultúrába
csöppent bele és meg kellett szoknia, hogy jelnyelven történik a kommunikáció, amit először
jelnyelvi tolmács segítségével oldottunk meg. A kommunikáció a projekt folyamán könnyebbé
vált, és már a mi segítségünkkel is meg tudta értetni magát. Az elkészített ütemterv alapján
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ismertetve lettek a feladatok és egyeztetve lettek az időpontok, majd a segítők bevonásával
elindult a munka.
A pályázati programban vállaltuk, hogy a munkák egy részét önkéntesekkel végezzük
majd. Az önkéntesek toborzásánál figyelembe kell vennünk, hogy a tervezett indikátoroknak
megfelelően kell a projekt során ütemezni az önkéntesek bevonását.

7.3. ÖNKÉNTESEK TOBORZÁSA, KIVÁLASZTÁSA, FELKÉSZÍTÉSE
Az önkéntes koordinátor feladata önkénteseket toborozni az egyes rendezvényekre.
Ahhoz, hogy az önkéntes koordinátor tudja, mennyi önkéntesre van szükség, és milyen munkába
lehet őket bevonni, előzetesen részletes információt kell, hogy kapjon a rendezvényszervező
felelőstől. A pontos forgatókönyv ismerete lehetővé teszi, hogy a koordinátor célirányosan
keressen önkénteseket. Tapasztalataink szerint, ha csak annyit mondunk: „Gyere hozzánk
önkénteskedni!”, de nincs mellette, hogy miről szól az esemény, mit kell majd csinálni, bizony a
felhívás kevésbé lesz vonzó, kevesebben fognak jelentkezni. Amikor a felhívás úgy szól, hogy
„játékok vezetésére, fotózásra, szervezési feladatokra egy hallássérültek sportjával foglalkozó
rendezvényre” keresünk önkéntest, a jelentkező fiatal vagy felnőtt könnyebben el tudja képzelni
magát helyzetben, és vonzóvá, érdekessé válik számára a tevékenység.
Projektünkben a felkért veteránsportolók, akik előadásokkal, és játékokkal mutatták be a
hallássérült sportot, szintén önkéntesként dolgoztak. Figyeltünk arra is, hogy a vidéki
rendezvényekre helyben élő sportolókat, önkénteseket vonjunk be, akik rendelkeznek
helyismerettel. Az önkéntes koordinátor feladata, hogy keressen olyan helyi szervezetet –
egyesületet, iskolát, stb. – akik segítenek a helyi önkéntesek felkutatásában.
Az önkéntesek kiválasztásánál szem előtt tartottuk, hogy vegyes csoportot alakítsunk ki,
siketekből, nagyothallókból és hallókból egyaránt. A csoport kialakítása azért nagyon fontos, mert
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lehetőséget ad arra, hogy a hallókkal megismertessük a siket sport történetét, eredményeit, a
siketek és nagyothallók zártabb csoportját pedig nyitottabbá tehetjük a hallókkal történő
együttműködés során, így egymás felé nyitottabbak, elfogadóbbak, együttműködőek lehetnek. A
rendezvények lebonyolításában a szervező munkatárs szorosan együttműködik az önkénteseket
összefogó munkatárssal, és kölcsönösen segítséget nyújtanak egymásnak.
Az önkéntesek toborzása a projektben dolgozó munkatársak ismeretségi körében,
valamint különböző információs csatornákon, pl. SSC honlap, Facebook oldalakon
(megosztásokon), levelező listákon, email-en keresztül történik. Önkéntesek toborzásánál
számításba vettük, hogy menet közben lesznek, akik visszaléphetnek különböző okok miatt, vagy
csak 1-1 rendezvényt vállalnak be, ezért több önkéntest jelöltünk meg, hogy az ilyen esetekre ne
maradjunk ember nélkül (B terv).

Jelen projekt megvalósítása során összesen 8 rendezvény megtartására került sor, 5
alkalommal budapesti helyszínen, 3 alkalommal vidéken. Minden halló önkéntes mellé
beosztottunk egy hallássérült önkéntest, hogy a kommunikációt akadálymentessé tegyük.
Lényeges momentum helyszíni szemlét tartani előzetesen, hogy a rendezvényekre
könnyebb legyen az egyes állomásokra beosztani a munkatársakat, illetve egyeztettünk az iskola
igazgatójával, a diákönkormányzat vezetőjével is. Az egyes rendezvényeken a helyi iskolásokból,
illetve halló középiskolásokból toboroztunk önkénteseket. A középiskolás önkénteseknél éltünk
az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) lehetőségével: az 50 óra kötelező közösségi szolgálatot,
amit az érettségiig teljesíteniük kell a fiataloknak, rendezvényeinken való önkénteskedéssel is
tudják teljesíteni. Ez esetben a szükséges extra adminisztrációt kell szervezetünknek vállalni a
vonatkozó jogszabályok betartásával. (lásd űrlapok)
Ha már bevontunk önkénteseket korábban, érdemes velük hosszabb távra tervezni, és
további rendezvényekre is hívni őket: így mélyebb munkát lehet velük végezni, és kevesebb
felkészítési időt igényelnek, rutinosabbak lesznek. A meghívott önkéntes sportolókat a helyszín
ismeretében kértük fel: a Testnevelési Főiskolára például a Nemzet Sportolóját hívtuk, az egyik
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iskolában az ott tanuló sikeres sportoló diákot vontuk be, aki példakép lehet. Amikor egy
nagyobb rendezvényre meghívottként visszük projektünket, alkalmazkodunk a helyi igényekhez: a
Gyógypedagógiai Főiskolán például két hallássérült sportoló önkéntesünket delegáltuk az ottaniak
által szervezett Élő Könyvtár programhoz.

7.4. FELADATOK ELOSZTÁSA A RENDEZVÉNYEKEN
Minden rendezvény előtt személyes találkozó keretében felkészítő megbeszélést
tartottunk az önkéntesek részére annak alapján, hogy ki, melyik rendezvényen tud rész venni, és
milyen munkában tud segíteni. Pontos helyszíni, résztvevői tájékoztatást adtunk – szükség esetén
tolmács bevonásával. A megbeszéléseken jelenlevő önkéntesek a már elmondott feladatok után a
számukra leginkább megfelelő, testhezálló feladatokban vállaltak munkát: technikai eszközök
összerakása, adminisztrációs munka, irányítás, fotózás, stb.
Feladat elosztása a kész forgatókönyv után történt, mivel már akkor tudni lehetett, hogy
hány önkéntes lesz jelen a rendezvényen. Fontos feladat volt az önkéntesek számára a
rendezvényen való résztvevők regisztrálása, azaz a jelenléti ívek aláíratása. A visszatérő,
rutinosabb önkéntesekre több adminisztrációt is lehet bízni: a vendég előadók, helyi
önkéntesekkel kapcsolatos adminisztrációt is. Külön felkészítettük az önkénteseket arra, hogy a
regisztrációnál hogyan fogadják, szólítsák meg az érkező vendégeket. Az önkéntesekért felelős
koordinátor az önkénteseknek elmondta a feladatot, és mindenki kapott egy papírt, melyre, a
forgatókönyv alapján, rá volt írva, hogy kinek mi lesz a feladata, illetve több helyszín esetén, hogy
melyik csapatot kell az adott terembe kísérni és az adott idő lejárta után a következő terembe
átmenni. Mivel Totó-játék is volt a rendezvényen, az önkéntesek feladata volt azok kiértékelése.

7.5 SZERZŐDÉSKÖTÉS
Önkéntes szerződések (lásd: űrlapok) aláíratása a tájékoztató megbeszélésen történik a
program lebonyolítása előtt egy héttel. Az önkéntes koordinátor feladata, hogy az önkéntesek
szerződéséből egy példányt az SSC elnökének aláírása után visszajuttassa önkéntesek részére.
Külön szerződés formátum készül az iskolai közösségi munkát végzők számára. A formális
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adminisztrációs követelményeken túl a szerződések kötése lehetővé teszi a könnyebb nyomon
követést a projekttel elértek számának dokumentálására, ami a későbbiekben hitelessé teszi külső
kommunikációt is.

7.6 KAPCSOLATTARTÁS
A projekt lezárása után az önkéntes koordinátor feladata a köszönő e-mailek kiküldése,
amelyben megköszönjük az önkéntesek segítségnyújtását a projekt megvalósítás során. A
megadott elérhetőséget megtartva a későbbi rendezvények során is számítunk munkájukra. Minél
nagyobb kontaktlistából dolgozik az önkéntes koordinátor, annál valószínűbb, hogy gyorsan
találunk a feladatokra megfelelő embert.

7.7. SZAKEMBEREK
Projektünk megvalósításában nagy segítségünkre vannak a külső szakemberek.
 Munkánk kezdetekor a Sportmúzeum felajánlotta, hogy küld egy hivatásos fotóst és egy
múzeumi szakembert segítségül. Ez megkönnyítette a munkánkat, mert a későbbiek folyamán
a honlap, a virtuális kiállítás készítéskor ezeket a profi fotókat tudjuk feltölteni. Nemcsak
szakmai segítséget kaptunk, hanem a csomagoláshoz szükséges alapanyagokat is (selyempapír,
buborékos fólia).
 Pályázat megírásához és menedzseléséhez a BeeTree Szakértői Csoport munkatársait kértünk
fel. Pályázat kezdetétől folyamatos kapcsolatban vagyunk, és heti részletességgel tartunk
kiscsoportos megbeszéléseket, ahol a projekt ütemezésével foglalkozunk és megoldást
keresünk a felmerült nehézségekre, kihívásokra.
 Videó felvétele egy rendező-operatőr szakember együttműködésével, szakmai tanácsadása
mentén készült. Egyeztetések alapján össze lett állítva az interjú alanyok listája, helyszínek
kiválasztása és a relikviák összeválogatása.
 A kommunikáció akadálymentesítése jelnyelvi tolmácsokkal lett megoldva.
 Honlap szerkesztésének megoldására külső szakembert választottunk, akinek segítségével el
tudtuk kezdeni a munkát, és a későbbiek során a saját munkatársunk tudja majd frissítésekkel
folytatni.
 A hallássérültek többségének a fogalmazása nem a legjobb például a jelnyelvből hiányzó ragok
miatt, és szavakban fejezik ki magukat, ezért önkéntesként felkértünk egy újságírót, aki a külső
kommunikációban megjelenő szövegekben színesebbé, érdekesebbé teszi a szavakat.

7.8. PARTNER SZERVEZETEK: SPORTMÚZEUM, ISKOLÁK
A Sportmúzeum nagy segítség volt az Emléktár munkálatainak elindításában. Pályázatunk
fő célja a fiatalok motiválása a sportban, ezért nem volt kérdéses, hogy hol legyen az első
rendezvény megtartva. Budapesten két hallássérült iskola működik és egy olyan szakközépiskola,
ahol hallássérültek tanulnak informatikát, e három iskola összevonásával tartottuk meg a
programot. A vidéki iskolák kiválasztásánál a jó személyes, szervezeti kapcsolatok segítettek, és
szempont volt, hogy az ország keleti és nyugati részéből is legyen 1-1 intézményi helyszín a
rendezvényeink között.
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Második célja a pályázatnak, hogy minél szélesebb körben megismerjék a hallássérültek
sportéletét, eredményeit a halló társadalomban. Programtervbe a Testnevelési Egyetemet is
betettük. Később terveztük be az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Karát is. Így mondhatjuk, hogy vagy a hallássérültekkel vagy a sporttal
mindenképpen kapcsolatba hozhatók.
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8. A PROGRAMOK
8.1 MEGHIRDETÉS
A programok meghirdetése nem úgy működik a hallássérülteknél, mint a hallóknál, mert a
szemükkel és a kezükkel hallanak, ami azt jelenti, hogy jelnyelven kell meghirdetni, valamint
feliratozva, mert vannak olyan nagyothallók, akik nem ismerik a jelnyelvet, ugyanakkor a hallókra
is gondolni kell.
 Az egyes programokat plakátokon is meghirdetjük, melyeket a rendezvények helyszínén,
a közeli művelődési házakban, civilszervezeteknél rakunk ki.
 A szórólapok szétosztásánál az önkéntesek segítségét is kérjük.
 Készítünk videófelvételt, amely jelnyelven történik, feliratozás is fut a képernyő alján, és
szinkron alámondást is terveztük. Ez a videó felvétel felkerült az SSC honlapjára, a
Facebook-ra és Youtube-ra is.
 A Siketek Világnapja rendezvény esetében igénybe vettük az ő hirdetési felületeiket is:
küldtünk magunkról sajtóanyagot.
 Munkatársaink részt vettek a témával kapcsolatos rendezvényeken és személyesen is
hirdették a következő rendezvényeket.

8.2 CÉLCSOPORTOK
Minden projektben a legfontosabb, hogy legyen tiszta célja és célcsoportja a programnak.
Az Emléktár projekt célja: széles körben szeretnénk bemutatni a siket sport gazdag múltját,
jelenét. Az Emléktár projekt célcsoportjai:
 A hallássérült fiataloknak, hogy kedvet kapjanak a sportoláshoz, az SSC sportolói
utánpótlása gyarapodjon.
 Sok hallássérült fiatalnak a szülei hallók, ezért a szülők is a célcsoport fontos része, hiszen
ha ők megismerik a siket sportéletet, akkor támogatni fogják a gyerekük sportolási
lehetőségét.
 A halló társadalom a legnagyobb réteg: cél, hogy megismerjék a siketek sikereit a
sportban. Sokan nem is tudják, hogy van Siketlimpia, Világbajnokság és Európa
Bajnokság, mint bármely halló sportban.
 A veteránsportolók, mert a múlt nélkül nincs jövő. Rajtuk keresztül lehet bemutatni a
fiataloknak, hogy eredményeket csak kitartással, szorgalommal lehet elérni.
 Szakmai csoportokat is meg kívánunk szólítani: a különféle sportszakembereket,
muzeológusokat, gyógypedagógusokat, különös tekintettel a diákokra, pl. leendő
gyógypedagógusok vagy Testnevelési Főiskola hallgatói, a leendő edzők.
 Más hasonló hallássérültek sportegyesületei, akik számára mintaként szolgálhat
programunk.
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8.3 PROGRAMOK ELŐKÉSZÍTÉSE, MEGSZERVEZÉSE
A program előkészítő fázisában lehetőségünk volt egy nemzetközi csoport előtt is
bemutatkozni. A SINOSZ Budapesti Siketek Szervezetének elnöke felkéréssel fordult az SSC
elnökéhez, hogy az Erasmus+ csereprogram keretében a Budapesten tartózkodó ír siket fiatalok
(Észak-írországi Siketek Ifjúsági Egyesülete - NIDYA) és az őket kísérő magyar siket fiatalok
számára tartson előadást az SSC munkájáról. Ez kiváló alkalom volt arra, hogy erről a programról
előzetes tájékoztatást adjunk, reklámozzuk nemzetközi szinten is a várható eseményeket és ezzel
remélhetőleg látogatókat nyerjünk meg a létrehozandó honlapunk számára.
Projektünk során gyakorlatot szereztünk kisebb iskolai rendezvények lebonyolításában is,
illetve nagyobb, 250 fős rendezvényeken való megjelenésben is. Az eltérés leginkább abban
mutatkozott meg, hogy a szükséges eszközök beszerzéséről és feltételek meglétéről tárgyalnunk
kellett a nagy rendezvény főszervezőjével, hogy mi az, amit biztosítanak, és mit kell nekünk
megoldani.
Az alábbiakban kiemelünk néhány kulcsfeladatot, ami a rendezvény előkészítésével kapcsolatban
a legfontosabbnak bizonyult.
Kulcsfeladatok:
 Minden program előtt megbeszélést tartani a munkatársakkal.
 Felvenni a kapcsolatot az intézmény vezetőjével e-mailben és telefonon, majd egyeztetni
az időpontot egy személyes találkozásra. Helyszíni szemle.
 A találkozón a program megvalósításához szükséges információk átadása után
megbeszélni, hogy mely termet tudják biztosítani, és hány főre lehet számítani egy-egy
programban.
 A vizualitás jegyében helyszíni fotókat készíteni, hogy a többi munkatárs is hozzá tudjon
szólni szervezéshez
 Tisztázni a helyszínnel az eszközök használatát: lesz-e lehetőség kihangosításra, van-e
mikrofon, lesz-e világítás, lesz-e elegendő hely, szék, vetítő vászon, hosszabbítók,
mikrofon, hangosító, stb.?
46/34

„SSC Emléktárral a jövőért” módszertani kézikönyv (NCTA-2014-10895-G)
Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

 Amennyiben a megbeszélés eredménye pozitív, úgy az arra kijelölt felelős irányításával
felkérünk önkénteseket, hogy segítsék a program lebonyolítását.
 Beszerezzük a reprezentációs anyagokat: kulcstartók a résztvevők nyereményei
 Tolmácsok megrendelése
 Elkészíteni a PowerPoint prezentációt, ami bemutatja a programot
 Előkészíteni a helyszíni adminisztrációhoz szükséges papírokat: jelenléti íveket, stb.
 Külső helyszín esetén előkészíteni az odavezető út tervét, térképet, felkészíteni a
résztvevő munkatársakat és önkénteseket, hogy hol mikor találkozunk, hogy lehet a
helyszínre eljutni.

8.4 A PROGRAMOK LEBONYOLÍTÁSA ÉS ÉRTÉKELÉSE
A rendezvény lebonyolítása az előre elkészített forgatókönyv alapján történik.
Természetesen a nagyon alapos előkészítés ellenére is történhetnek váratlan események a
rendezvények, ilyenkor a rendezvény felelőse és a csapat közösen keres megoldást a felmerülő
problémákra, kihívásokra. Az előzetes kockázatelemzés lecsökkentheti a valószínűségét annak,
hogy hirtelen „improvizálni” kelljen.
A rendezvények után a csapat értékelő megbeszélést tart, ahol kiértékelik, hogy mik
voltak a tapasztalataik, milyennek látták a rendezvény lebonyolítását. Voltak-e hiányosságok,
hibák, és a következő rendezvényen mire kell jobban odafigyelni? Elég volt-e a felkért önkéntesek
száma, és a munkatársak közül szükség lesz-e több emberre? Hogyan sikerült a kapcsolat felvétel
a fiatalokkal? Milyen volt a fogadtatás az idősebb generáció körében? Jól működtek-e a technikai
eszközeink, illetve a lebonyolítás folyamata? Számos kérdésre kell válaszolni, hogy minőségi
javulást tudjunk biztosítani a projektünknek és minél kevesebb fennakadás keletkezzen a többi
rendezvénynél. A jobbító lépések mennyiségileg is befolyásolják a program sikerességét (pl.
résztvevők számának emelkedése).
Ugyanígy az értékelés része, hogy kiemeljük a pozitív tapasztalatokat, ügyes
megoldásokat, és tudatosítjuk a csapatban, hogy a következő rendezvényen ezeket az elemeket
érdemes újra bevenni: ami működik, azt érdemes ismételni. A sikerek megbecsülése és
elismerése fontos csapatépítő elem, ami olyan, mint a benzin az autóban: komoly hajtóerő.
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Az egyes rendezvények tapasztalatait rugalmasan azonnal beépítettük a következő
rendezvények szervezésébe. A fontos tanulságok csokorba gyűjtése bővíti a csapat készségtárát,
és növeli a hatékonyságot, az alábbiakban példákat mutatunk be:
 A tapasztalataink alapján alakítottuk ki, hogy a rendezvényszervezésnél mindig legyen egy
főszervező, akin keresztül futnak a szálak és ő fogja össze, illetve hogy a részfeladatoknak
is legyen felelőse.
 Megtapasztaltuk, hogy milyen fontos egy B terv kidolgozására arra az esetre, ha nagyon
kevesen jönnének, vagy éppen túl sokan.
 Általános tanulság, hogy alábecsültük a szükséges szervezési időt, az elkövetkező
rendezvényekre több időt kell hagyni a szervezéshez, mert sok a rajtunk kívülálló tényező,
ami nem rajtunk, hanem a partnereinken múlik.
 A csapatnak bele kellett jönnie a rendezvényen a kezdeményezésbe is: ahhoz, hogy a
meghívott vendégekhez nagyobb érdeklődéssel menjenek a látogatók, aktívabban kell
megszólítani őket.
 Fontos, hogy előre készítsünk el feliratokat az információs pulthoz és az egyes
helyszínekhez.
 A tapasztalat mutatta meg, hogy szükséges egy megkülönböztető jelzés a munkatársakon
és önkénteseken, ami megkönnyíti a látogatóknak, hogy kihez lehet fordulni: legyen
kitűző vagy póló, hogy könnyebben fel lehessen ismerni őket.
 A rendezvényen a meghívott sportolók saját maguk mutatkozzanak be, ne a programot
levezető, mert az a tapasztalat, hogy így nehezebben nyílik meg a hallgatóság. A kérdezzfelelek nehezen indult be, mert a hallgatók nem tudták, hogy tegyék fel a kérdéseket, hogy
ne érintse érzékenyen a hallássérült vendégeket. Ha saját maguk mutatkoznak be a
vendégek, akkor a félénkség feloldódik és könnyebben indul be a beszélgetés.
 A vendégeket írásban kell meghívni, a szóbeli meghívásokat könnyebb elfelejteni, jó, ha
van írásos nyoma.
 A csapatok ne számmal legyenek megnevezve, hanem színnel. A következő két
rendezvényen színes karszalaggal kell majd ellátni a csapatban részvevőket, a végén az
eredményhirdetés után minden gyerek kapott ajándék kulcstartót.
 A pakolás megszervezése a rendezvényen: a kocsiból kihozott relikviákat ne az előadó
munkatársnak kelljem megoldani, hanem azon munkatársaknak, akiknek van idejük,
vagyis nincsenek az előadó csoportban.
 Szintén a gyakorlat alakította ki, hogy legyen egy fél óra a program megkezdése előtt,
amikor a veterán sportolóknak el lehet mondani, hogy mi lesz a feladat.

8.5 WORKSHOP
A workshoppal az egész projekt bemutatásán keresztül ismertetjük a projekt
módszertanát, a hozzánk hasonló civil szervezetek számára, akik szintén sérült emberekkel,
sporttal foglalkoznak. Az elkészült módszertani összefoglalót CD-re írva osztjuk meg a résztvevő
szervezetekkel.
A workshopok sikere nagy részben az azt szervező munkatársak felkészültségén és
rutinján múlik. A workshopot elsősorban hátrányos helyzetű civil szervezetek részére ajánljuk,
hogy útmutatást adjunk egy hasonló helyzetű sportolók által megnyert relikviákból létrehozott
Emléktár felépítéséről, mely jelenleg az első olyan múzeum, mely hallássérült sportolók
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eredményeiből lett létrehozva. Ez a rendezvény elsősorban azt a célt szolgálja, hogy az
ismereteinket megosztjuk más szervezetekkel, másodsorban tapasztalatcsere céljából.
A csapatmunka eredményei, gyakorlati példák jelentik a legfőbb értéket a résztvevők
számára. Természetesen mindenkinek hasznos, hiszen ezzel szeretnénk bemutatni a hallássérült
sportolók eredményeit és ezen keresztül a fiatalok bevonását a sport világába.
A workshop megszervezése tervszerű előkészítő munkát igényelt: meghatároztuk, hogy mi célból
és milyen ismereteket tárunk fel a meghívott vendég szervezeteknek. Áttekintettük a témakört és
az ismert anyagainkat, mely az előadás alapja.
A workshopnak lesz előadás része, és interaktív része is: megmutatjuk, hogy néz ki
gyakorlatban egy olyan rendezvény, melyről útmutatónkban korábban írtunk.
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9. KOMMUNIKÁCIÓ
9.1 BELSŐ KOMMUNIKÁCIÓ
Mivel csapatunkban vegyesen van jelen a halló és a hallássérült, ezért a személyes találkozókra
jelnyelvi tolmács megrendelése vált szükségessé. A megbeszélések általában kéthetente
nagycsoportban, és ennél sűrűbben vagy levelezésben, vagy kiscsoportban történnek. Az
adminisztratív munkacsoportos megbeszélésen a projektvezető, a helyettese és a külső szakértők
heti rendszerességgel tartanak megbeszélést, ahol monitorozzák a projekt előrehaladását.
Videó felvétel előtt a minden interjú alannyal, sportcsapattal készült előzetes megbeszélés,
melyben el lett mondva, hogy milyen pályázatról is van szó, és ki a támogató, és mi lesz a feladat.
Facebookon létrehoztuk a titkos munkacsoportot. Ide kerül minden információ, amit el kell
végezni, például több lehetséges megoldás közül itt választjuk meg a legjobbat.

Emlékeztetők alapján lehet követni, hogy milyen témák voltak a megbeszélésen, és ezt jelnyelvi
változatban is látható, ezzel is akadálymentessé téve mindenki számára.
Hallássérülteknél akadályozott a telefonálás, ezért inkább az sms-t használtuk, ha sürgősen kellett
kapcsolatba lépni valakivel.

9.2 KÜLSŐ KOMMUNIKÁCIÓ
A projekt kezdetekor megrendezett írországi fiatalokkal való találkozó nagyon jó
rendezvény volt ahhoz, hogy határon túl is megismerjék a magyar siket sport eredményeit, és
egyúttal elvigyék magukkal a látottakat és hallottakat magukkal, hogy hazájukban elmondják a
magyar sport nem vész el nyomtalanul, hiszen az Emléktárnak éppen az a feladata, hogy minél
szélesebb körben hirdesse, megmutassa a magyar siketsport történetét. Ez a rendezvény nagyon
jó példája volt a külső kommunikációnak, hiszen ezáltal külföldön is tudomást szereznek az SSC
Emléktárról.
Az SSC honlapján folyamatos tájékoztatást kaphatnak az érdeklődők az Emléktár
aktuális eseményeiről. Facebookon működik a siket sportolók oldala, ahova az Emléktár is
bekapcsolódik, és feliratozással ellátott jelnyelvi videón tesszük közé a híreket, felhívásainkat. A
jelnyelvi változat a youtube-ra is felkerül úgy, hogy egy beállítással hallhatóvá válik a hallók
számára.
A Logó pályázat hasonló módszerrel meg lett hirdetve a youtube-on, melyben bárki részt
vehetett. A virtuális kiállításnak létrehoztunk egy önálló honlapot.
A rendezvényeknek igyekeztünk nagy nyilvánosságot biztosítani, ezért előtte meghívtunk
helyi médiumokat (PL. Kőbánya TV), illetve újságokat is, pl. a Montázs elektronikus újságban is
megjelent cikk programunkról: egy kis beszámoló a Budapesti Siketek Iskoláján és a Siketek
Világnapján történt rendezvényről, az Emléktár bemutatásával.
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9.3 TÁMOGATÓVAL KOMMUNIKÁCIÓ
Az SSC Emléktár szoros kapcsolatot ápol az Autonómia Alapítvánnyal. Pályázat megírása
előtt jelen voltunk azon előadáson, melyen a pályázat helyes kitöltéséről volt bemutató. Később a
pénzügyi előadáson is jelen voltunk, melyen sok hasznos információt kaptunk.
Az alapítvánnyal rendszeresen tartjuk a kapcsolatot e-mailen és telefonon. Többször
igényeltük a segítségüket és rendszeresen tájékoztatást adunk jelenlegi helyzetünkről. Az intenzív
kapcsolattartásnak köszönhetően minden nehézséget meg tudtunk oldani, és könnyedén elő
tudtuk készíteni a szükséges dokumentációt a részbeszámolókhoz és a módosítási kérelmekhez is.
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10. KÖLTSÉGVETÉS
10.1 EMBERI ERŐFORRÁSOK KÖLTSÉGE
Munkatársak költségeit a vállalt és elvégzett munka alapján számoltuk el, havi
ütemezésű kifizetésekkel, egy Excel táblázatban vezetett munkaóra nyilvántartás alapján. Minden
munkatársunkkal munkaszerződés készült. Az önkéntesekről szintén nyilvántartást vezetünk
éppúgy, mint a fizetett munkatársakról: velük is készült önkéntes szerződés a tevékenységek és
munkaórák feltüntetésével. A természetbeni ráfordításnak számító részt külön sorként kellett
feltüntetni a pénzügyi beszámolóban.

10.2 ESZKÖZ BESZERZÉS KÖLTSÉGE
A költségvetés a pályázati kiírás alapján készült el, a beszerzéskor figyelembe vettük az
egyes költségvetési sorokon költhető összeghatárokat, és a projekt folyamán folyamatosan
monitoroztuk a költések alakulását. Eszközök beszerzésének költsége a projekt során többször
módosításra került: a már elkészült informatikai eszközök esetében költségvetés elékszítése után
kaptuk az információt, hogy 100.000 forintnál drágább eszközök elszámolását nem lehetséges
tisztán a pályázati költségvetésből megvalósítani, ezért a stáb és átrendezte a költségvetést a
megadott összeghatáron belül. Minden eszközről több árajánlatot kértünk, és a
költséghatékonyság érdekében összehasonlítottuk őket. A tartós eszközökön kívül beszereztünk
irodaszereket, a dokumentumok, tárgyfotók mentéséhez a hosszútávon tartós DVD lemezeket, a
fotók kivetítéséhez, programokon előadandó szöveg tárolásához pendrive-okat. A beszerzett
eszközök egy részét a pályázat önrészeként számoltuk el.
A másik változtatás, ami tanulságos volt számunkra, hogy a promócióra tervezett
költségeket alulterveztük, átcsoportosításra volt szükség. Az átcsoportosítás során folyamatosan
egyeztettünk a pályázat kiírójával arról, hogy mire van lehetőség. Az egyes pályázatok esetében
eltérő lehet, hogy mit lehet és mit nem módosítani; az általános tapasztalat azt mutatja, hogy a
költségvetés fő sorai közötti eltéréseket engedélyeztetni kell előre, a fősoron belül 10%
átcsoportosítását saját hatáskörben meg lehet oldani.
A beszerzett tartós, nagyobb értékű eszközöket a szervezet könyvelője leltárba veszi.

10.3. SZOLGÁLTATÁSOK KÖLTSÉGE
A pályázatban vállalt feladatok elvégzéséhez szakemberekre van szükség. Esetenként
korábban már megismert szakembereket kértünk fel, akikkel jó tapasztalataink voltak, máskor új
szakembereket kerestünk, és több árajánlatot is bekértünk. Ezek a szakemberek a szerződésben
meghatározott összeg ellenében végezték munkájukat, melyet a feladat teljesítése után, a számla
átadása után fizettünk ki.
A pályázatban vállalt feladatok teljesítéséhez a következő szakembereket kértük fel:
 Projektmenedzsment tanácsadás: Már a projekt kezdete előtt kerestünk szakembereket,
akiket bevontunk a pályázati projekt megírásába, összeállításába is, és később
végigkísérték a projekt megvalósítását.
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 Filmkészítés: Felvételek készítésénél egy operatőr – rendező - szerkesztő szakértelme
nagy segítség volt, hogy profi, tetszetős, lényegre törő, mindenki által videó készüljön.
 Honlap készítésénél szükséges volt a személyes megbeszélés a lehetséges tervezőkkel a
kiválasztás előtt.
 A jelnyelvi tolmácsok jelenléte nélkülözhetetlen munkánkban. A magyar jelnyelvi
törvény értelmében a tolmácsolás csak abban az esetben ingyenes, ha hallássérült személy
kéri személyes célra, meghatározott egyéni éves keretéből. Rendezvények ideje alatt a
tolmácsolást az állam nem téríti meg, ezért ezt a szolgáltatást a költségvetésben
figyelembe kellett venni.

10.4. KÖZVETETT KÖLTSÉGEK
A pályázatban közvetett költségnek nevezzük azokat a költségeket, amik nem annyira a
tevékenységhez, mint inkább a szervezethez kötődnek, és ahhoz kellenek, hogy a megvalósító a
projekt ideje alatt a projektre tudjon koncentrálni. A mi esetünkben például közvetett költség
lehetett volna a helyiség bérlete, de mivel az SSC bérli a helyet a SINOSZ-tól, és a bérleti
szerződés a teljes csarnokra vonatkozik, és a bérbeadó nem járult hozzá a szerződés bontásához,
ezért nem lehetett elszámolni. Közvetett költség továbbá az adminisztrációval kapcsolatos
feladatok elvégzése.

10.5. SZÁMLÁK ADMINISZTRÁCIÓJA
Az adott projekttel kapcsolatos költségeket vagy a szervezet számláján elkülönítve kell
kezelni, vagy önálló számlát kell rá nyitni. A mi esetünkben az elkülönített kezelés azt jelentette,
hogy a projekttel kapcsolatos számlákat záradékoltuk, így visszakövethetővé váltak a költések.
Érdemes a szervezetnek előre tájékozódnia a banki költségekről, hogy minél kevesebbet
veszítsen: bankonként eltérőek lehetnek a készpénzfelvétel, az utalás és a bankkártya használat
költségei. Jelentős összegeket lehet így megtakarítani, mivel a banki költségeket nem minden
pályázatban lehet elszámolni.
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11. KOCKÁZATOK AZ EMLÉKTÁR PROJEKTJÉBEN
11.1 KIHÍVÁSOK, AMIKRE SZÁMÍTOTTUNK A PROJEKT ELŐTT
Hiányzások:
Az előkészítés során hatékony csapatmunkára van szükség, hogy a kockázatokra is
felkészüljünk. Ha ebben az időszakban a munkatársak nem tudnak rendszeresen és együttesen
jelen lenni, elháríthatatlan személyes akadály miatt, akkor ez veszélyeztetheti a soron következő
tevékenységek megvalósítását. Erre megoldás lehet, hogy elektronikus formában, akár
webkamerás jelelős kapcsolattartással, konferenciabeszélgetéssel is tájékoztatjuk a
csapattagokat, így ott is el tudják küldeni hozzászólásaikat, amit szintén beépítünk a
menetrendbe.
Kapacitáshiány:
A projekt megvalósítása során előfordulhat, hogy alábecsültük a szükséges
humánerőforrást, és kapacitáshiány áll elő. Ez esetben új munkatársak/önkéntesek bevonása is
szükséges lehet, illetve kisebb részfeladatok szétoszthatók több ember között (1 főre osztás
helyett).
Minden feladathoz felelőst rendelünk, és megnevezzük, hogy ki az, aki még részt vesz a
megvalósításban. Ehhez szükségünk van arra, hogy ismerjük munkatársaink és önkénteseink
kompetenciáit. A rendezvényeken felmerülő váratlan problémákat helyben, rugalmasan, lehetőleg
feszültségkeltés nélkül kell kezelni, ez a rendezvényfelelős feladata; szükség esetén B terv
készítése lehet a megoldás.
Vitás helyzet:
Ha vitás helyzet miatt feszültség alakul ki, azt konfliktuskezelési módszerrel fel kell oldani.
A fotók válogatása és a veteránok bevonása alkalmával rivalizáló, régi sérelmeket felhozó kényes
kérdések is előkerülhetnek, ezt szintén mediációval kezelni lehet, illetve előre végig kell
gondolni, kiket hívunk egyszerre az adott feladathoz.
Értékelés:
A közös munka elején rögzítjük a „játékszabályokat”, így könnyebb az esetlegesen
keletkező feszültségeket elsimítani. Kockázatelemzésre, prevencióra, korrekcióra a projekt során
többször vissza kell térni, a betervezett értékelés részben ezt a célt is szolgálja.

11.2 MENETKÖZBEN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK
Időtervezés:
A logópályázatnál több időt kell ráhagyni az előkészítő szakaszban a reklámozásra, a
felhívás terjesztésére.
A sok adminisztrációs munka több időt vett igénybe, mint amire számítottunk.
Több megbeszélést nem tudtunk befejezni, mert nagyon elment az idő: a hallássérülteknél
legalább dupla idő kell, mert egyes dolgokat külön meg kell magyarázni, a tolmácsolás is
időigényes, az emlékeztetőben az elhangzottak rögzítése is lassabb, mert aki ír, nem látja közben,
mi történik.
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A pályázatnál bőven kell időt hagyni a beszámolók elkészítésére, mert sok nem várt apró
probléma merülhet fel, ami csúszásokhoz vezethet.
Figyelembe kellett vennünk, hogy több munkatársunk főállásban is dolgozik, ezért
kevesebb időt és ritkábban tud csak a projektre rászánni.
Lassíthatja a folyamatot, ha a rendezvények helyszínéül szolgáló iskolák sokszor lassan és
nehézkesen válaszolnak a megkeresésekre.
Váratlan események, költségek:
A menet közben a SINOSZ-tól kapott helyiség rossz állapotban került az Emléktár
használatába, így rendbehozatala sem lett a projektben feltüntetve. A munkálatokat önkéntesek
végezték ugyan, de a festékanyag beszerzése nem várt költségként merült fel.
Egy munkatársunk menet közben megbetegedett, be kellett tőle szerezni a csak nála lévő
információkat ahhoz, hogy át tudjuk venni feladatait tőle.
Fel kell arra is készülni, hogy egy rendezvényre nem érkezik meg az összes önkéntes, aki
jelentkezett, és borulhat a forgatókönyv.
Fáradtság, lendület:
A több hónapos projekt ideje alatt, előfordult, hogy a csapat kezdett egy kicsit elfáradni a csapat nagy része napi munka mellett végzi az emléktáras feladatait-, és ezért kisebb
konfliktusok, nézeteltérések keletkeztek. Mindig volt valaki a csapatban, aki megpróbálta a
helyzeteket elsimítani, egymást bíztatva adtak erőt egymásnak.
Technikai felkészültség
Komoly problémát okozhat, hogy a csapat tagjai különbözőképpen értenek az
informatikához, a számítógép használatához. Előfordulhat egy eseményen, hogy az előkészület
ellenére, nem indul el a projektor, vagy valamelyik eszköz. A résztvevőket, beleértve a meghívott
vendégeket, tolmácsokat, stb. fel kell készíteni előre, és tisztázni az elvárásokat a
tevékenységükkel kapcsolatban. A vidéki rendezvényeknél nehezített körülmény a helyi
önkéntesek bevonása – keresnünk kellett helyi szervezetet, aki rendelkezik helyismerettel, és
hozza az önkénteseket magával. A rendezvény helyszínének ismerete segíthet kiküszöbölni azokat
a problémákat, amik abból adódnak, hogy párhuzamosan több emeleten/teremben zajlanak
események, amelyek különböző hosszúságúak, és a csoportok forgását is meg kell oldani.

11.3 PROBLÉMÁK KEZELÉSE, MEGELŐZÉSE EGY HASONLÓ PROJEKTBEN
Tanulság, hogy nemcsak a találkozókra és az adminisztrációra kell bővebb időt hagyni,
hanem az információáramlást is könnyebbé kell tenni egy külön munkatárs segítségével, aki
folyamatosan tájékoztatja a projektben dolgozókat, ezzel is könnyítve a projektvezető munkáját.
A rendezvényeknél fontos, hogy maga a program ne legyen hosszú, mert üresjárat fog
keletkezni, és ezzel a figyelem lankadni fog. Pontosan kell tudni, hogy mennyi vendég várható a
meghívottak közül, hogy jobban elő lehessen készíteni a terepet, és ne az utolsó pillanatban
kelljen pótolni bármit. Az önkénteseknél legyen kitűző, vagy valamilyen megkülönböztetett póló
(pl. az újonnan megtervezett szervezeti logóval), hogy a vendégek, vagy a meghívottak tudják,
hogy kihez fordulhatnak segítségért vagy eligazításért. Szükség van egy részletes forgatókönyvre a
rendezvényeken, és ezt minden megbeszélésen ismertetni kell mindenkivel.
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12. ADMINISZTRÁCIÓ
(EMLÉKEZTETŐ, JELENLÉTI ÍV, FOTÓ DOKUMENTÁCIÓ)
Az adminisztrációs rendszert úgy kell kialakítani, hogy ne plusz terhet jelentsen, hanem
támogassa a projekt céljait: dokumentáljon mindent tevékenységet, és segítse a projekt
elszámolhatóságát és kommunikációját, és mérhetővé tegye eredményeit. Például az egyes
rendezvényeken, projektfeladatokban a résztvevőkkel jelenléti ívek aláíratása szükséges a
nyomon követhetőség miatt. Minden egyes rendezvény után emlékeztető és értékelés készül. A
rendezvények alatt fényképezőgéppel és videó kamerával rögzítve legyenek az események.
A felhasznált dokumentumokról mintákat csatolunk módszertani útmutatónkhoz, hogy
segítségére legyünk más projekteknek. Az alábbi dokumentumokat használtuk munkánk során:
 EGYSZERŰSÍTETT MUNKASZERZŐDÉS létrejött egyrészről a szervezet és az
alkalmi munkavállaló között.
 MUNKAERŐ FELVÉTELI ADATLAP, másképpen regisztrációs adatlap az új
munkaerő felvételénél szükséges. A munkahelyi adatvédelem a személyes adatok
védelmének kritikus területe.
 NYILATKOZAT SZEMÉLYES ADATOK KEZELÉSÉHEZ, melyben az önkéntes és
a fizetett munkatárs hozzájárul, hogy a szervezet a hatályos jogszabálynak megfelelően
használhassa, kezelje, tárolja az adatait, emellett titoktartási kötelezettséget vállal.
 JELENLÉTI ÍV, minden kis- és nagy munkacsoportos megbeszéléskor jelenléti ívet
írtunk alá, mellette fényképek is készültek.
 MUNKAKÖRI LEÍRÁS, melyben a munkavállaló munkakörbe tartozó feladatait,
felelősségeit, kötelezettségeit tünteti fel.
 ÖNKÉNTES SZERZŐDÉS, amely létrejött egyrészről az önkénteseket fogadó
szervezet, másrészről az önkéntes között. Az önkéntesekkel a szerződés azon a napon
történik, mikor megkapják a rendezvénnyel kapcsolatos felkészítést, információt.
 SZEREPLŐ NYILATKOZAT a kisfilmekben megjelenő riportalapnyoknak, ugyanez
GONDVISELŐKNEK, azon szülők számára, akiknek a fiatalkorú gyermeke szerepel a
videofelvételen.
 KÖSZÖNŐ LEVELEK: a közreműködőknek a rendezvény után írt rövid elismerés
 TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG NYILATKOZAT, a szervezettel kötött
bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton történt kommunikációt
(tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kell kezelni.
 ÁRAJÁNLAT: Amit előzetesen bekérünk a szolgáltatóktól. Tartalmazza a nyújtott
szolgáltatás paramétereit.
 VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS, jött létre azok között, akik segítették, illetve
szolgáltatóként segítik a projekt sikeres megvalósulását. Többek között a két szakember,
videó szakember, informatikus, jelnyelvi tolmács között.
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 TELJESÍTÉSI IGAZOLÁS: az tevékenység elvégzése után a szervezet állítja ki, ez
alapján számlázhat a szolgáltató.
 SZÁMLA: bizonylat, melyet a szolgáltatók állítanak ki a szervezet részére, ez alapján
történik a kifizetés, illetve a pályázati elszámolás. Készpénzes számla esetében az
elszámoláshoz mellékelni kell a kiadási pénztárbizonylatot is, utalásos számla esetében
pedig a megfelelő bankkivonat másolatát.
 CASH-FLOW TÁBLÁZAT, amelyben folyamatában lehet a költéseket tervezni és
követni.
 FORGATÓKÖNYV: pontos, részletes időre bontott forgatókönyv készült a
rendezvényekről
 MENETLEVÉL: a rendezvényeken a csapatoknak, hogy mely sorrendben haladjanak az
állomások között
 FORGATÓKÖNYV: rendezvények részletes idő- és tevékenységbeosztása
 ÖNKÉNTESEK NYILVÁNTARTÁSA: a bevállalt indikátorok számításához
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13. ÖSSZEFOGLALÓ:
AZ EMLÉKTÁR PROJEKT JÖVŐJE, TOVÁBBI TERVEK
Az SSC Emléktár kezdetekor 5 éves tervben gondolkoztunk, melyben először egy közép
kategóriás pályázattal indultunk, amit megnyertünk. A jelenlegi projekt sikeres megvalósítása arra
ösztönzi a csapatot, hogy további nagyobb pályázaton vegyünk rész, melyben még merészebben
tudjuk az Emléktár hírnevét nagyobbítani.
Terveink között szerepel egy saját helyiség, ahol valódi kiállítást lehetne szervezni, és
ahhoz állandó alkalmazottak jelenléte szükséges. A megvalósulandó kiállításon rendszeres
tárlatvezetésre várjuk majd az érdeklődőket és ezzel a fiatalokat továbbra is bevonjuk a sport
világába. Az újabb versenyeken sikeresen elért helyezések után vagy hagyatékokból,
felajánlásokból kapott relikviák további rendszerezése is szükséges már most.
Az elkészült útmutató számunkra is hasznos összefoglaló, mely tanulságaival a későbbi
programok szervezését könnyíti meg majd.
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E G Y S Z E R Ű S Í T E T T

M U N K A S Z E R Z Ő D É S

amely létrejött egyrészről az [SZERVEZET NEVE] (székhely: ………………………………………..
adószám:……………………………), mint munkáltató (a továbbiakban: Munkáltató) másrészről
Név:
Születési helye és ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:
TAJ
Adóazonosító
mint munkavállaló (a továbbiakban: Munkavállaló) között alulírott helyen és napon az alábbiakban részletezett
feltételek szerint:
1.
X ☐Alkalmi munka
☐Mezőgazdasági idénymunka
☐Turisztikai idénymunka

1.1 Egyszerűsített munka jellege

1.2 Munkakör
1.3 Munkavégzés helye
Br.
bruttó

1.4 Személyi alapbér/nap

forint azaz
forint naponta

1.5 Munkában eltöltött napok száma összesen
Br.
bruttó

1.6 Személyi alapbér összesen

forint azaz
forint összesen

2. Munkanapok és munkaidő eloszlása az adott hónapra lebontva

2.1

Munkaviszony napjai
Óraszám napokra bontva

ÉÉÉÉ.
HH.NN
8 óra

ÉÉÉÉ.
HH.NN
8 óra

ÉÉÉÉ.
HH.NN
8 óra

ÉÉÉÉ.
HH.NN
8 óra

összesen
óra

3. A Munkavállaló a jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi és kijelenti, hogy az SZJA törvény 1995.évi
CXVII.tv.3sz. melléklet V. alapján a 1.6 pontban meghatározott összegből SZJA-t kell fizetnie.
4. A Felek kijelentik, hogy közöttük egyéb munkavégzésre irányuló jogviszony nem áll fenn.
5. A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a munkavégzés során a Munkáltatóról, annak tulajdonosairól,
munkatársairól és önkénteseiről vagy a Munkavállalóról a bármely dokumentáció alapján és/vagy tárgyalás
során és/vagy bármilyen más módon tudomásukra jutott bármilyen adatot, információt időbeli korlátozás
nélkül megőrzik, azokat harmadik fél számára nem adják át.
Üzleti titoknak minősül különösen:
 a Felek tulajdonát képező, a másik fél birtokába került minden, jogi oltalom alá eső (szabadalom,
know-how, stb.) és jogi oltalom alá nem eső (pl.: a szervezet üzletmenetét, gazdálkodását érintő
elképzelések) szellemi alkotás, ötletek;

Egyszerűsített munkaszerződés
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 valamint a Munkáltató üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, a munkavégzés kapcsán és azon kívül a
Felek tudomására jutott információk, gazdálkodásra vonatkozó adatok;
 illetve minden olyan adat és információ, amit a szervezet vezetői üzleti titoknak minősítenek, vagy
jogosan annak tekint/hetnek.
Az üzleti titkot képező információkat a Felek nem jogosultak harmadik személy/szervezet tudomására
hozni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, a szervezet érdekei ellen felhasználni.
A Felek tartózkodnak minden olyan magatartástól, amely a szervezet vagy a Munkavállaló gazdasági
vagy bármely más érdekeit veszélyeztetné.
A Felek az egymás között megkötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton történt
kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezelik.
A fenti kötelezettségek megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint büntetőjogi és teljes anyagi
felelősséggel tartoznak a Felek.
6. Munkavállaló hozzájárul, hogy a munkavégzés során közölt személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak
megfelelően a Munkáltató a szükséges adminisztráció folytatása érdekében felvegye, kezelje és tárolja,
illetve statisztikai és beszámolási kötelezettségeinek teljesítése érdekében felhasználja. Ezeket az adatok a
Munkáltató harmadik személynek nem adhatja ki.
7. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Munka törvénykönyve és az egyéb munkaviszonyra
vonatkozó szabályok rendelkezései az irányadóak.
8. A felek kijelentik, hogy a munkaszerződést aláírás előtt teljes terjedelemben átolvasták, tartalmát
megértették, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal erősítenek meg.
Kelt: Budapest, ÉÉÉÉ. HH. NN.

.

………………………………………………………...
Munkáltató
[SZERVEZET NEVE]

Egyszerűsített munkaszerződés

………………………………………………………...
Munkavállaló
[MUNKAVÁLLALÓ NEVE]
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MUNKAERŐ FELVÉTELI ADATLAP
Név
Születési név
Anyja születési neve (család- és utónév)
Születési hely és idő
Személy ig. szám
TAJ szám
Adóazonosító jel
Lakcím
Értesítési cím
Telefonszám
E-mail cím
Legmagasabb iskolai végzettség
Pályakezdő vagy már volt korábban munkaviszonya?
Bankszámla szám
Milyen egyéb ellátást kap?
MUNKÁLTATÓ NEVE
Jelenleg betölteni kívánt munkakör megnevezése
Munkaviszony várható kezdete

NYILATKOZAT
Személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulásról és a titoktartási kötelezettségről

Fent nevezett, hozzájárulok ahhoz, hogy a [SZERVEZET NEVE] (adószám: ………………..,
székhely………………………………..) a munkaerő felvételi adatlapon közölt személyes
adataimat a hatályos jogszabályoknak megfelelően a fizetett, illetve az önkéntes
munkavégzés adminisztrációja érdekében felvegye, kezelje és tárolja, illetve statisztikai
kötelezettségeinek teljesítése érdekében felhasználja.
Tudomásul vettem a tájékoztatást.

Budapest, ……………….. év …….. hó ………. nap

………………………………………..
munkavállaló / önkéntes
aláírása

MUNKAKÖRI LEÍRÁS
1. Munkavállaló adatai
Munkavállaló neve:
Jogviszony jellege:

teljes/részmunkaidős munkaviszony /
egyszerűsített foglalkoztatás

Munkaviszony
Kezdete

Alkalmi

2. Munkakör általános jellemzői
Munkakör megnevezése:
Szervezeti egység:

Siket Sport Emléktár projekt

Munka helyszíne:
Közvetlen felettes:
Közvetlen beosztottja(i) (ha van):
Helyettesítője (ha van):
Munkakör betöltésének feltételei:

Munkakör betöltéséhez szükséges iskolai végzettség

Jogosítvány

Nem
Nyelvhasználat, nyelvtudás

IT ismeretek

Nem szükséges

nem

Elvárt gyakorlati tapasztalat

Egyéb

Év
3. Munkakörbe tartozó feladatok
Munkavállaló feladatai (részletesen):

Munkavállaló felelőssége:

 A rábízott eszközökre vigyáz.


Munkavállaló kötelessége:

 A munkavállaló köteles a munkaidő beosztásnak megfelelően a
munkavégzési helyen időben, tiszta munkaruhában, ápoltan
megjelenni és közvetlen felettesénél munkára jelentkezni.
 Köteles munkaidejében a munkaterületen tartózkodni. A
munkaterületet magáncélból nem hagyhatja el felettese engedélye
nélkül.
 Köteles a munkából való távolmaradást a legrövidebb időn belül
felettesével közölni!
 Rendkívüli munkavégzésre a törvényes mértékig kötelezhető!
 Köteles a balesetvédelmi és tűzvédelmi előírásokat a munkaterületén
betartani, illetve betartatni!
 A munkavállaló tudomásul veszi, hogy tevékenysége során szerzett
információk a szolgálati, valamint az üzleti titok tárgykörébe tartoznak,
ezért ezeket semmi módon nem közölheti más személlyel.
 A munkavállaló köteles a közvetlen felettes utasításait haladéktalanul
végrehajtani, kivéve, ha az sérti a vonatkozó munka és balesetvédelmi
előírásokat, vagy a munkavállaló személyiségi jogait!

4. Munkavállaló ellenőrzése
Ellenőrzésre jogosult

Munkavállaló ellenőrzése:

Ellenőrzésre jogosult még:

munkáltatói jogok gyakorlója
5. Megjegyzés
Munkakörbe nem tartozó feladatok:

A munkakör betöltője köteles felettese utasítása alapján további olyan
feladatokat is teljesíteni, melyek jellegüknél fogva a tevékenység
ellátásához valamilyen formában kapcsolódnak!

Munkaköri leírás módosítása:

Jelen munkaköri leírásban foglaltakat – a munkakör változatlanul
hagyása mellett - a munkáltató egyoldalúan jogosult módosítani!

6. Átadás, átvétel
A munkaköri leírás tartalmát megismertem, abból egy példányt a mai napon átvettem, melynek tényét
aláírásommal igazolom.
Kelt: ………………, 20… év …………… hó … nap

…………………………………
munkavállaló

Ö N K É N T E S

S Z E R Z Ő D É S

amely létrejött egyrészről az [SZERVEZET NEVE] (székhely:
; adószám:
regisztrációs szám:
), mint önkénteseket fogadó szervezet (a továbbiakban: Szervezet) másrészről

;

Név:
Születési helye és ideje:
Anyja neve:
Lakcíme:
Személyi igazolvány száma:
mint önkéntes (a továbbiakban: Önkéntes) között alulírott helyen és napon az alábbiakban részletezett feltételek szerint:
1.
1.1 Időtartam
1.2 Közérdekű önkéntes
tevékenység megnevezése
1.3 Közérdekű önkéntes
tevékenység leírása
1.4 Önkéntes tevékenység
időkerete
1.5 Önkéntes szakmai
felügyeletét ellátó személy
1.6 Helyszín
2.

A Szervezet köteles biztosítani a munkavégzéshez szükséges feltételeket, minden az önkéntes tevékenységével kapcsolatos
tájékoztatást és irányítást. Az Önkéntes köteles az 1.3 pontban leírt feladatokat képességei teljes kifejtésével, az elvárható
szakértelemmel és gondossággal, az arra vonatkozó szabályoknak és előírásoknak, szakmai szokásoknak, valamint a Szervezet és a
felügyeletet ellátó, vagy az általa kijelölt személy utasításainak megfelelően végezni.

3.

Az Önkéntes a fentieken túlmenően is köteles a Szervezet sikeres és eredményes működése érdekében saját hatáskörében mindent
megtenni, a hatáskörét meghaladó kérdésekben a Szervezetet tájékoztatni.

4.

Az Önkéntes és a Szervezet megállapodnak abban, hogy az Önkéntes az 1.7 pontban meghatározott juttatásokban részesül az 1.3
pontban leírt tevékenységek pontosan és időben történő elvégzéséért.

5.

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy az önkéntes tevékenység során a Szervezetről, annak tulajdonosairól, munkatársairól és
önkénteseiről vagy az Önkéntesről a bármely dokumentáció alapján és/vagy tárgyalás során és/vagy bármilyen más módon
tudomásukra jutott bármilyen adatot, információt időbeli korlátozás nélkül megőrzik, azokat harmadik fél számára nem adják át.
Üzleti titoknak minősül különösen:
 a Felek tulajdonát képező, a másik fél birtokába került minden, jogi oltalom alá eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi oltalom
alá nem eső (pl.: a szervezet üzletmenetét, gazdálkodását érintő elképzelések) szellemi alkotás, ötletek;
 valamint a Szervezet üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, az önkéntes tevékenység kapcsán és azon kívül a Felek tudomására
jutott információk, gazdálkodásra vonatkozó adatok;
 illetve minden olyan adat és információ, amit a szervezet vezetői üzleti titoknak minősítenek, vagy jogosan annak tekint/hetnek.

Az üzleti titkot képező információkat a Felek nem jogosultak harmadik személy/szervezet tudomására hozni, publikálni, vagy
bármely más módon hasznosítani, a szervezet érdekei ellen felhasználni.
Önkéntes szerződés
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A Felek az egymás között megkötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton történt kommunikációt (tárgyalás,
levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezelik.
6.

Az Önkéntes felel az Önkéntes tevékenység során bizonyíthatóan általa okozott kárért, amennyiben a kárt az önkéntes felróható
magatartása okozta. Az Önkéntes köteles a Fogadó szervezet 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. Az Önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott kárért a
Szervezet felel.
A Felek tartózkodnak minden olyan magatartástól, amely a Szervezet vagy az Önkéntes gazdasági vagy bármely más érdekeit
veszélyeztetné.

7.

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. Az Önkéntes az önkéntes jogviszonyának fennállása alatt nem tanúsíthat olyan
magatartást, amely Fogadó szervezet jogos érdekeit sérti. Ilyen magatartásnak minősül:
 Fogadó szervezetről harmadik személy részére információk kiadása;
 a Fogadó szerezet profiljába tartozó tevékenységet saját nevében történő végzése.

8.

A fenti kötelezettségek megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint büntetőjogi és teljes anyagi felelősséggel tartoznak a
Felek.
Önkéntes hozzájárul, hogy a munkavégzés során közölt személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően a Szervezet
(azon belül az erre kijelölt munkatárs/ak) a szükséges adminisztráció folytatása érdekében felvegye, kezelje és tárolja, illetve
statisztikai és beszámolási kötelezettségeinek teljesítése érdekében felhasználja. Az Önkéntesre vonatkozó tényt vagy adatot csak
jogszabályban előírt esetben adhat ki harmadik személy részére.

9.

10.

A tevékenység megszűnik az 1.1 pontban megjelölt időtartam lejártával.

11.

A Szervezet fenntartja magának a jogot, hogy megszüntesse az önkéntes tevékenységét amennyiben:
o megszegi a magyar hatályos törvényeket
o változás áll be a fizikai vagy mentális állapotában, amely professzionális segítséget igényel és ez a tevékenységért felelős
személy képesítésén kívül esik.
o ön- vagy közveszélyesen viselkedik
o nem követi a program vezetőinek utasításait, feladatait nem látja el.
A megszűntetés tényét a Szervezet vezetője és/vagy a programért felelős személy állapíthatja meg. Ebben az esetben az önkéntes
köteles legkésőbb másnap 10 óráig elhagyni a program helyszínét.

12.

A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Köt., az Egyesület alapító okirata, az önkéntes tevékenységéhez kapcsolódó
projekt támogatási szerződése és Polgári Törvénykönyv előírásait kell alkalmazni.

13.

A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből származó esetleges jogvitáikat egyeztetéssel, békés úton
rendezik. Ennek eredménytelensége esetén kikötik a Pesti Központi Kerületi Bíróság kizárólagos illetékességét.

14.

A Felek kijelentik, hogy az Önkéntes szerződést aláírás előtt teljes terjedelemben átolvasták, tartalmát megértették, és mint
akaratukkal mindenben megegyezőt aláírásukkal erősítenek meg.

Budapest, ÉÉÉÉ. HH. NN.

.

………………………………………………...
[ALÁÍRÁSRA JOGOSULT NEVE]
funkció
[SZERVEZET NEVE]

Önkéntes szerződés

………………………………………………...
Önkéntes
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NYILATKOZAT
Titoktartási kötelezettségről

Alulírott, NÉV
(lakik:
anyja neve:
sz. ig. sz.:
)
a jelen nyilatkozat aláírásával kötelezettséget vállalok arra, hogy a [SZERVEZET NEVE]
([SZERVEZET SZÉKHELYE], adósz.:
), továbbiakban Szervezetről, annak
tulajdonosairól és munkatársairól időbeli korlátozás nélkül a részemre átadott bármilyen
dokumentációból, tárgyalás során és bármilyen más módon tudomásomra jutott bármilyen
adatot, információt megőrzöm.
Üzleti titoknak minősül különösen:
 a szervezet tulajdonát képező, birtokomba került minden, jogi oltalom alá eső (szabadalom,
know-how, stb.) és jogi oltalom alá nem eső (pl.: a szervezet üzletmenetét, gazdálkodását
érintő elképzelések) szellemi alkotás, ötletek;
 valamint a szervezet üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, általam a szervezetnek nyújtott
szolgáltatás kapcsán és azon kívül tudomásomra jutott információk, gazdálkodásra
vonatkozó adatok;
 illetve minden olyan adat és információ, amit a szervezet vezetői üzleti titoknak
minősítenek, vagy jogosan annak tekint/hetnek.
Az üzleti titkot képező információkat nem vagyok jogosult harmadik személy tudomására
hozni, publikálni, vagy bármely más módon hasznosítani, a szervezet érdekei ellen felhasználni.
Tartózkodom minden olyan magatartástól, amely a szervezet gazdasági érdekeit veszélyeztetné.
A szervezettel kötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton történt
kommunikációt (tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként
kezelem.
A fenti kötelezettségem megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint büntetőjogi és teljes
anyagi felelősséggel tartozom.
A fentieket megértettem, és tudomásul vettem.

Budapest, ……………….. év …….. hó ………. nap

………………………………………..
munkavállaló / önkéntes
aláírása

Szervezeti logó helye
Munkamegbeszélés - Emlékeztető
ÉÉÉÉ.HH.NN ÓÓ:PP-ÓÓ.PPh
Helyszín
Cím
Jelenlévők:
Akadálymentesítés: XY jelnyelvi tolmács
Témák

Támogatói logók helye
„Projekt szlogenje”
projekt kódszáma
a XXXXX támogatásával
megvalósuló projekt

Szervezet logója

Támogató logója

Önkéntesek - Jelenléti ív
ÉÉÉÉ.HH.NN. ÓÓ.PP-ÓÓ.PP h
Helyszín: NÉV
CÍM

NÉV
nyomtatott nagybetűvel
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

„PROJEKT SZLOGEN”
PROJEKT KÓDSZÁM
a [TÁMOGATÓ NEVE] támogatásával
megvalósuló projekt

ELÉRHETŐSÉG
telefon vagy e-mail

ALÁÍRÁS

Nyilatkozat

Alulírott, ………[SZEREPLŐ NEVE]……… (anyja neve .…………….………………..,
szül. hely és idő ………………………….), hozzájáruló nyilatkozatomat adom, hogy
közreműködésemmel a/az [SZERVEZET NEVE] nyertes pályázata (kódszáma XXXXXX)
alapján szervezett, és a [helyszín……………………….] [ÉÉÉÉ. hónap ….-n] zajló „Projekt
szlogenje” c. projekt forgatása során filmfelvételek készülhessenek. A felvételek kidolgozott
forgatókönyv és rendezői instrukciók alapján zajlanak a szereplőkkel egyeztetve. A kész
kisfilm a/az [SZERVEZET NEVE honlapján] lesz megtekinthető. Tudomásul veszem, hogy a
feladat ellátásáért ellentételezés nem jár.
Budapest, ÉÉÉÉ. Hónap NN.

………………………………..
aláírás

V Á L L A L K O Z Á S I

S Z E R Z Ő D É S

(munkával elérhető eredmény létrehozására)
amely létrejött egyrészről az [SZERVEZET NEVE] (székhely: ……………………………………………………………,
adószám: ……………………), mint megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő) másrészről
Név:
Székhelye:
Adószám:
Bankszámla adatai:
mint vállalkozó (a továbbiakban: Vállalkozó) között alulírott helyen és napon az alábbiakban részletezett feltételek szerint:
1.
1.1 Időtartam
1.2 Szolgáltatás neve
1.3 Vállalkozói díj
1.4 Kifizetés ütemezése
2.

A Vállalkozó a jelen szerződéssel vállalja, hogy az 1.2 pontban meghatározott szolgáltatást az 1.1 pontban meghatározott
időtartamon belül elvégzi.

3.

A Vállalkozó az 1.2 pontban meghatározott szolgáltatást a Vállalkozó székhelyén, illetve a program megvalósításának
helyszínén köteles végezni.

4.

Vállalkozó a jelen szerződésben elvállalt munkát saját munkaeszközeivel végzi el.

5.

A Vállalkozó a Megrendelő utasítása szerint köteles eljárni. Az utasítás nem terjedhet ki a tevékenység megszervezésére, a
tevékenység végzésének módjára, és nem teheti a teljesítést terhesebbé. Ha Megrendelő célszerűtlen vagy szakszerűtlen
utasítást ad, a Vállalkozó köteles őt erre figyelmeztetni. Ha szakszerűtlen utasításához a Megrendelő a Vállalkozó
figyelmeztetése ellenére ragaszkodik, Vállalkozó a szerződéstől elállhat vagy a feladatot a megrendelő utasításai szerint, a
Megrendelő kockázatára elláthatja. A Vállalkozó köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása jogszabály
vagy hatósági határozat megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné mások személyét vagy vagyonát.

6.

A tevékenység végzésének rendjét a Vállalkozó határozza meg. A Felek a tevékenységek pontos leírását a tevékenységi
portfólióban rögzítik.

7.

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót az 1.2 pontban leírt szolgáltatás teljesítéséért az 1.3 pontban
meghatározott vállalkozói díj illeti meg. Megrendelő kötelezettséget vállal arra, hogy a díjat a szolgáltatás folyamatos
teljesítése mellett az 1.4 pontban meghatározott rendszerességgel fizeti meg Vállalkozónak.

8.

A Megrendelő a jelen szerződéstől a teljesítés megkezdése előtt bármikor elállhat, ezt követően a teljesítésig a szerződést
felmondhatja. A Megrendelő elállása vagy felmondása esetén köteles a Vállalkozónak a díj arányos részét kifizetni és ez
esetben köteles a Vállalkozónak a szerződés megszüntetésével okozott kár a megfizetésére azzal, hogy a kártalanítás a
vállalkozói díjat nem haladhatja meg. Amennyiben a szerződés felmondására azért kerül sor, mert a teljesítési határidő lejárta
előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a vállalkozó a munkát csak olyan számottevő késéssel tudja elvégezni, hogy a teljesítés emiatt
a megrendelőnek már nem áll érdekében, Vállalkozó köteles a Megrendelő ebből eredő kárát megtéríteni.

9.

A Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a Szolgáltatás során a szervezetekről, annak tulajdonosairól, munkatársairól és
önkénteseiről a bármely dokumentáció alapján és/vagy tárgyalás során és/vagy bármilyen más módon tudomásukra jutott
bármilyen adatot, információt időbeli korlátozás nélkül megőrzik, azokat harmadik fél számára nem adják át.
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Üzleti titoknak minősül különösen:
 a Felek tulajdonát képező, a másik fél birtokába került minden, jogi oltalom alá eső (szabadalom, know-how, stb.) és jogi
oltalom alá nem eső (pl.: a szervezet üzletmenetét, gazdálkodását érintő elképzelések) szellemi alkotás, ötletek;
 valamint a szervezetek üzletmenetére, üzleti kapcsolataira, a szervezetnek nyújtott szolgáltatás kapcsán és azon kívül a
Felek tudomására jutott információk, gazdálkodásra vonatkozó adatok;
 illetve minden olyan adat és információ, amit a szervezet vezetői üzleti titoknak minősítenek, vagy jogosan annak
tekint/hetnek.
Az üzleti titkot képező információkat a Felek nem jogosultak harmadik személy/szervezet tudomására hozni, publikálni,
vagy bármely más módon hasznosítani, a szervezet érdekei ellen felhasználni.
A Felek tartózkodnak minden olyan magatartástól, amely a szervezetek gazdasági vagy bármely más érdekeit veszélyeztetné.
A Felek az egymás között megkötött bármilyen belső megállapodás tartalmát és bármilyen úton történt kommunikációt
(tárgyalás, levelezés, telefonbeszélgetés, stb.) bizalmas információként kezelik a Felek.
A fenti kötelezettségek megszegése esetén a hatályos jogszabályok szerint büntetőjogi és teljes anyagi felelősséggel
tartoznak a Felek.
10. Vállalkozó hozzájárul, hogy a Szolgáltatás során közölt személyes adatokat a hatályos jogszabályoknak megfelelően a
Megrendelő a szükséges adminisztráció folytatása érdekében felvegye, kezelje és tárolja, illetve statisztikai és beszámolási
kötelezettségeinek teljesítése érdekében felhasználja. Ezeket az adatok a Megrendelő harmadik személynek nem adhatja ki.
11. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
12. A szerződő felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasták, annak tartalmát megértették és
jóváhagyólag, saját kezűleg írták alá.
Kelt: Budapest, ÉÉÉÉ. HH. NN.

………………………………………………………………….
Megrendelő
[ALÁÍRÁSRA JOGOSULT NEVE, FUNKCIÓJA]
[SZERVEZETE NEVE]
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Vállalkozó
[SZOLGÁLTATÓ NEVE]
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Teljesítési igazolás
1. Hivatkozás
[elvégzett feladat megnevezése, amely a vállalkozási szerződésben is szerepel]

2. Teljesítési igazolást kiállító felek

Megbízó
Székhely
Adószám
Cégszerűen képviseli

Megbízott
Cím
Adószám
Vállalkozási forma
3. Teljesítés adatai
Szolgáltatás megnevezése

Teljesítés értéke
(nettó/bruttó Ft)
[számmal és betűvel
is kiírva]

Teljesítés
időpontja

Együttműködési szerződés szerint hiánytalanul elfogadja a hivatkozott szerződés szerinti
teljesítést.
4. Fizetés módja
Utalás / készpénz
Kelt: Budapest, ÉÉÉÉ. HH. NN.
Megbízó cégszerű aláírása:

Megbízott cégszerű aláírása:

………………………………

………………………………
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