
2005. évi LXXXVIII. törvény 

a közérdek� önkéntes tevékenységr�l 

Az Országgy�lés elismeri a társadalom tagjainak szolidaritásán alapuló, az állampolgárok 
öntevékenységét kifejez�, a személyeknek és közösségeiknek más vagy mások javára ellenszolgáltatás 
nélkül végzett önkéntes tevékenységét. Annak érdekében, hogy e jelent�s társadalmi er�forrás a 
közcélok elérése érdekében is mind hatékonyabban mozgósíthatóvá váljon, az Országgy�lés a jelen 
törvény megalkotásával meghatározza a közérdek� önkéntes tevékenység alapvet� szabályait, továbbá 
kedvezmények és garanciák biztosításával ösztönözni kívánja az állampolgárok és szervezeteik 
részvételét a társadalom el�tt álló feladatok megoldásában, a közcélok elérésében. A kit�zött célok 
elérése és a közérdek� önkéntes tevékenységben való társadalmi részvétel jogi feltételeinek 
megteremtése érdekében az Országgy�lés a következ� törvényt alkotja: 

1. § (1) A törvény hatálya 
a) a 3. § (1) bekezdése szerinti természetes személynél, jogi személynél, illetve jogi személyiséggel 

nem rendelkez� gazdasági társaságnál (a továbbiakban: fogadó szervezet) Magyarországon végzett, 
b) a magyar állampolgár által a 3. § (1) bekezdésének a)-e) pontja szerinti fogadó szervezetnél a 

Magyar Köztársaság területén kívül (a továbbiakban: külföld) végzett közérdek� önkéntes 
tevékenységre terjed ki. 

(2) A törvény hatálya nem terjed ki 
a) az önkéntes véradásra, 
b) az önkéntes, illetve létesítményi t�zoltóként végzett tevékenységre, 
c) a polgári természet�rként végzett tevékenységre. 
(3) E törvény nem érinti a 3. § (1) bekezdésén kívüli személynél, szervezetnél, illetve tevékenységi 

körben más vagy mások javára, ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenységet. 
2. § (1) Közérdek� önkéntes tevékenység a fogadó szervezetnél a 3. §-ban meghatározott 

tevékenységi körben ellenszolgáltatás nélkül végzett munka, kivéve, ha 
a) a személy a tevékenységet maga vagy közeli hozzátartozója [a Polgári Törvénykönyvr�l szóló 

1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 685. §-ának b) pontja] javára végzi, 
b) a tevékenység jogszabályi kötelezésen, joger�s bírósági határozaton, illetve hatósági kötelezésen 

alapul, 
c) a felek úgy állapodnak meg, hogy azt más jogviszony keretében végzik, így különösen polgári 

jogi jogviszonyban, társadalmi szervezet, közhasznú társaság, illetve egyház tagjaként, alapítvány, 
közalapítvány kezel� szervének tagjaként vagy egyházi személyként. 

(2) Ellenszolgáltatásnak min�sül minden olyan vagyoni el�ny, amelyhez az önkéntes vagy közeli 
hozzátartozója a közérdek� önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan jut. 

(3) Nem min�sül ellenszolgáltatásnak a fogadó szervezet által 
a) az önkéntesnek adott, a közérdek� önkéntes tevékenység ellátásához szükséges munkaruházat, 

véd�felszerelés és -anyag, 
b) a közérdek� önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásnak, szállásnak, étkezésnek 

az önkéntes részére történ� biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az önkéntes részére 
történ� megtérítése, valamint - a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a 
továbbiakban: Szja. tv.) kiküldetési rendelvényre vonatkozó szabályai megfelel� alkalmazásával - az 
önkéntes részére kiküldetési rendelvény alapján a saját személygépkocsi fogadó szervezet érdekében 
történ� használatára tekintettel kifizetett azon összeg, amely nem haladja meg a saját személygépkocsi 
munkáltató érdekében történ� használatára tekintettel bizonylat nélkül elszámolható költségtérítésként 
kifizethet� összegének [Szja. tv. 3. számú melléklet II. Igazolás nélkül elszámolható költségek fejezete 
6. pont] nagyságát, 

c) az önkéntesnek a közérdek� önkéntes tevékenység biztonságos ellátása érdekében biztosított 
véd�oltás, sz�r�vizsgálat és más betegségmegel�z� szolgáltatás, 

d) az önkéntes részére biztosított - a közérdek� önkéntes tevékenység ellátásához szükséges - 
iskolarendszeren kívüli képzés költségei, 



e) az önkéntes tulajdonában álló, a közérdek� önkéntes tevékenység ellátásához szükséges állat 
élelmezésének, ellátásának, képzésének biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az 
önkéntes részére történ� megtérítése, 

f) az önkéntes tulajdonában vagy használatában álló eszköz - közérdek� önkéntes tevékenység 
ellátása érdekében történ� - m�ködtetéséhez szükséges feltételeknek az önkéntes részére történ� 
biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének megtérítése, 

g) az önkéntesnek a közérdek� önkéntes tevékenység során bekövetkez� halála, testi sérülése, 
egészségkárosodása esetére kötött élet-, egészség- és baleset-biztosítás, illetve annak díja, valamint az 
önkéntes által okozott kár megtérítésére kötött felel�sségbiztosítás, illetve annak díja, 

h) az önkéntesnek külföldön végzett közérdek� önkéntes tevékenység esetén, illetve a 
Magyarországon lakóhellyel nem rendelkez� nem magyar állampolgár által végzett közérdek� 
tevékenység esetén adott napidíj, ha annak egy hónapra számított összege nem haladja meg a kötelez� 
legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát, 

i) az önkéntesnek a közérdek� önkéntes tevékenységéért nyújtott jutalom, feltéve, hogy annak éves 
összege nem haladja meg a kötelez� legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát. 

(4) Több fogadó szervezettel önkéntes jogviszonyban álló személy ugyanarra az id�szakra csak egy 
fogadó szervezett�l kaphat napidíjat, és err�l köteles értesíteni a többi fogadó szervezetet. 

(5) A külföldön végzett közérdek� önkéntes tevékenység, illetve a Magyarországon lakóhellyel nem 
rendelkez� nem magyar állampolgár által végzett közérdek� önkéntes tevékenység esetén nem 
magyarországi székhely� szervezet a (3) bekezdés szerinti juttatások biztosítását a fogadó szervezettel 
megkötött szerz�désben átvállalhatja. Ebben az esetben a fogadó szervezet és a nem magyarországi 
székhely� szervezet a (3) bekezdés szerinti juttatások biztosításáért egyetemlegesen felel. 

3. § (1) Fogadó szervezet lehet 
a) a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a települési önkormányzatok többcélú 

kistérségi társulása az általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi feladatai körében; 
b) a kisebbségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében; 
c) a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében; 
d) a magyarországi székhely� közhasznú, kiemelked�en közhasznú szervezet a közhasznú és a 

m�ködésével összefügg� tevékenysége körében; 
e) a magyarországi székhely� egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a m�ködésével 

összefügg� tevékenysége körében; 
f) a jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a 

közszolgáltatásait igénybe vev�knek nyújtott többletszolgáltatások körében a magyarországi székhely�, 
illetve magyar hatóság által kiadott m�ködési engedéllyel rendelkez�, jogképes 

fa) szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény, 
fb) egészségügyi szolgáltató, 
fc) közoktatási intézmény, 
fd) fels�oktatási intézmény, 
fe) muzeális intézmény, 
ff) nyilvános könyvtár, 
fg) közlevéltár, 
fh) nyilvános magánlevéltár, 
fi) közm�vel�dési intézmény [az fa)-fi) alpontokban foglaltak a továbbiakban együtt: fogadó 

intézmény]; 
g) a nem jogképes fogadó intézmény fenntartója a fogadó intézmény jogszabályban meghatározott 

közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a fogadó intézmény közszolgáltatásait 
igénybe vev�knek nyújtott többletszolgáltatások körében. 

(2) Építésiengedély-köteles munkában való részvételre önkéntes az (1) bekezdés a)-e) pontja szerint 
foglalkoztatható. 

(3) A fogadó szervezet feladatainak ellátásához jogszabályban, illetve hatósági határozatban el�írt 
létszámfeltételek önkéntes foglalkoztatásával nem teljesíthet�ek. 

(4) Az a fogadó szervezet, amely jogszabály alapján köteles az általa nyújtott szolgáltatás során 
okozott kár megtérítésére felel�sségbiztosítási szerz�dést kötni, önkéntest akkor foglalkoztathat, ha a 
felel�sségbiztosítási szerz�dés kiterjed az önkéntes által okozott kár megtérítésére is. 

4. § (1) Önkéntes lehet 
a) a cselekv�képes személy, 



b) a korlátozottan cselekv�képes személy, 
c) a tizedik életévét betöltött, kiskorúsága miatt cselekv�képtelen személy. 
(2) Az önkéntes elláthat minden olyan tevékenységet, 
a) amelyre vonatkozóan megfelel a jogszabályokban meghatározott képesítési, egészségügyi, 

nyilvántartásba vételi és egyéb feltételeknek, valamint 
b) amelynek ellátását törvény, kormányrendelet vagy miniszteri rendelet (a továbbiakban együtt: 

jogszabály) nem köti meghatározott jogviszonyhoz, illetve amelynek önkéntessel történ� ellátását 
jogszabály nem zárja ki. 

(3) Aki a fogadó szervezettel fennálló más jogviszony keretében ellenszolgáltatás fejében munkát 
végez, a munkakörébe tartozó feladatokat a fogadó szervezetnél önkéntes jogviszonyban nem 
végezheti. 

(4) Aki a fogadó szervezetnél jogszabályi kötelezésen, joger�s bírósági határozaton, illetve hatósági 
kötelezésen alapuló tevékenységet végez, az e körbe tartozó feladatokat a fogadó szervezetnél önkéntes 
jogviszonyban nem végezheti. 

(5) A tanuló nem létesíthet önkéntes jogviszonyt azzal a közoktatási intézménnyel, amellyel tanulói 
jogviszonyban, kollégiumi tagsági viszonyban áll. Ez a korlátozás nem vonatkozik a közoktatási 
intézmény által szervezett és a tanulói jogviszonnyal, kollégiumi tagsági viszonnyal összefügg� 
kötelezettséget nem érint� táboroztatási tevékenységre és egyéb közösségi programokra. 

(6) A harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya 
alá tartozó személy (a továbbiakban: harmadik országbeli állampolgár) - ide nem értve a menekültként 
vagy menedékesként elismert, bevándorolt, illetve letelepedett személyt - közérdek� önkéntes 
tevékenységet akkor végezhet, ha 

a) a fogadó szervezet az önkéntes által okozott kár megtérítésére felel�sségbiztosítási szerz�dést 
kötött, 

b) az önkéntes szállása, ellátása és visszautazása biztosított, 
c) az önkéntes egészségügyi szolgáltatásra jogosult, vagy rendelkezik az egészségügyi 

szolgáltatások költségét fedez� biztosítással. 
5. § (1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekv�képes 

nagykorú személy olyan közérdek� önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, 
testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti 
egészségét, fejl�dését és tankötelezettségének teljesítését. 

(2) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekv�képes nagykorú 
önkéntes közérdek� önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet. 

(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdek� önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 
óra között nem végezhet. 

(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdek� önkéntes tevékenységre 
fordítható id� nem haladhatja meg 

a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát, 
b) tanítási id�ben a heti hat órát és 
ba) tanítási napon a napi két órát. 
bb) tanítási napon kívül a napi három órát. 
(5) A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a 

közérdek� önkéntes tevékenységre fordítható id� nem haladhatja meg a napi négy és fél órát és a heti 
tizennyolc órát. 

(6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdek� önkéntes tevékenység 
befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihen�id�t kell biztosítani. 

6. § (1) A közérdek� önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony keretében végezhet�, amely a 
fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerz�déssel jön létre. Az önkéntes 
szerz�désben meg kell határozni 

a) a közérdek� önkéntes tevékenység tartalmát, 
b) a közérdek� önkéntes tevékenység ellátásának helyét, 
c) a közérdek� önkéntes tevékenységre fordítandó id�t és a pihen�id�t, 
d) azokat a 2. § (3) bekezdésének a)-h) pontja szerinti juttatásokat, amelyeket az önkéntesnek 

biztosítanak, és rendelkezni kell azokról az önkéntes szerz�dés megsz�nésének esetére. 



(2) A fogadó intézménynél, illetve annak fenntartójánál végzett közérdek� önkéntes tevékenység 
esetén jogszabály meghatározhatja az önkéntes szerz�dés további kötelez� tartalmi elemeit is. 

(3) Korlátozottan cselekv�képes személy önkéntes szerz�dést csak a törvényes képvisel� 
beleegyezésével köthet. 

(4) Kiskorúsága miatt cselekv�képtelen önkéntes esetén az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos 
jognyilatkozatokat a törvényes képvisel� teszi meg, de az önkéntes szerz�dés megkötéséhez és 
módosításához az önkéntes beleegyezése szükséges. 

(5) Az önkéntes szerz�dést írásba kell foglalni, ha 
a) az önkéntes szerz�dést határozatlan id�re vagy legalább tíz napra - tizennyolcadik életévét be nem 

töltött önkéntes, illetve a korlátozottan cselekv�képes nagykorú önkéntes esetén legalább két napra - 
kötik, 

b) az önkéntes a 2. § (3) bekezdésének b)-h) pontja szerint juttatásban részesül, 
c) az önkéntest engedélyköteles építési munkában való részvételre foglalkoztatják, 
d) a közérdek� önkéntes tevékenységet külföldön végzik, 

e) az önkéntes harmadik országbeli állampolgár, ide nem értve a menekültként vagy 
menedékesként elismert, bevándorolt, illetve letelepedett személyt, 

f) bármelyik fél azonnali hatályú felmondáshoz való jogát korlátozzák, 
g) az önkéntes kéri, 
h) ezt jogszabály elrendeli. 
7. § (1) Az önkéntes szerz�dés megsz�nik 
a) az önkéntes halálával vagy cselekv�képtelenné válásával, 
b) a fogadó szervezet jogutód nélküli megsz�nésével, természetes személy esetén halálával, 
c) a vállalt közérdek� önkéntes tevékenység teljesítésével, 
d) a szerz�désben meghatározott id� lejártával, feltétel bekövetkeztével, 
e) közös megegyezéssel történ� megszüntetéssel, 
f) felmondással, 
g) az önkéntesek foglalkoztatásának - a 13. § (3) bekezdése szerinti - megtiltásáról rendelkez� 

határozat joger�re emelkedésével. 
(2) Az önkéntes szerz�dést - ha jogszabály vagy az önkéntes szerz�dés másként nem rendelkezik - 

bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja. 
(3) A korlátozottan cselekv�képes önkéntes az önkéntes szerz�dést a törvényes képvisel�je 

hozzájárulása nélkül is felmondhatja. 
(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekv�képes nagykorú 

önkéntes, illetve törvényes képvisel�je azonnali hatályú felmondáshoz való joga az önkéntes 
szerz�désben nem korlátozható. 

8. § (1) A fogadó szervezet köteles biztosítani 
a) az egészséget nem veszélyeztet� és biztonságos munkavégzés feltételeit, 
b) a szükséges pihen�id�t, 
c) a közérdek� önkéntes tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek 

megszerzését, 
d) tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan cselekv�képes nagykorú 

önkéntes esetén a közérdek� önkéntes tevékenység folyamatos, szakszer� felügyeletét. 
(2) Ha az önkéntes szerz�dés másként nem rendelkezik, a fogadó szervezet gondoskodik 
a) a közérdek� önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásról, szállásról és 

étkezésr�l, ha a közérdek� önkéntes tevékenységet külföldön végzik, vagy az önkéntes 
Magyarországon lakóhellyel nem rendelkez� nem magyar állampolgár, 

b) a 4. § (6) bekezdésének c) pontja szerinti biztosítási szerz�dés megkötésér�l és a biztosítási díj 
megfizetésér�l. 

9. § (1) Az önkéntes köteles 
a) a közérdek� önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai el�írások, 

valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni, 
b) a közérdek� önkéntes tevékenység során tudomására jutott személyes adatot, üzleti és egyéb titkot 

meg�rizni. 
(2) Az önkéntes köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más személy 

életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné. 
(3) Az önkéntes nem köteles a fogadó szervezet utasításait teljesíteni, ha annak végrehajtása 



a) az önkéntes életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné, 
b) jogszabályba vagy az önkéntes szerz�désbe ütközik. 
(4) Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet el�, az önkéntes köteles erre az utasítást adó figyelmét 

felhívni. Az önkéntes nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelemfelhívási 
kötelezettségének eleget tett. 

10. § (1) Az önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek okozott 
kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt az önkéntes felróható magatartása okozta, - az 
önkéntes szerz�dés eltér� rendelkezése hiányában - a fogadó szervezet az önkéntest�l követelheti 
kárának megtérítését. 

(2) Amennyiben az önkéntes bizonyítja, hogy 
a) a testi sérüléséb�l, illetve egészségkárosodásából ered� kára, 
b) a tulajdonában vagy használatában álló, a közérdek� önkéntes tevékenység ellátásához szükséges 

dologban a közérdek� önkéntes tevékenység végzésének helyén keletkez� kára 
az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben következett be, a fogadó szervezet akkor mentesül a 
felel�sség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt m�ködési körén kívül es� elháríthatatlan ok vagy kizárólag az 
önkéntes elháríthatatlan magatartása okozta. A fogadó szervezetnek nem kell megtérítenie a kárnak azt 
a részét, amely az önkéntes felróható magatartásából származott. 

(3) Az önkéntes közeli hozzátartozója az önkéntes halálából ered� kárát a (2) bekezdésben foglaltak 
szerint érvényesítheti. 

11. § (1) A fogadó szervezet a társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért felel�s miniszter által 
vezetett minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium) a melléklet szerinti Bejelentési lapon köteles 
el�zetesen bejelenteni 

a) az önkéntesek foglalkoztatását, 
b) a Bejelentési lapon feltüntetett adatokban bekövetkez� változásokat. 
(2) Ha az önkéntes szükséghelyzetben történ� alkalmi foglalkoztatásának el�zetes bejelentésére 

nincs lehet�ség, a bejelentési kötelezettségnek a közérdek� önkéntes tevékenység megkezdését�l 
számított tizenöt napon belül kell eleget tenni. A melléklet 1. pontja szerinti adatokban bekövetkez� 
változást az azt követ� tizenöt napon belül kell bejelenteni. 

(3) A bejelentéshez mellékelni kell 
a) helyi önkormányzatok társulása esetén a társulási megállapodás másolatát; 
b) közhasznú, kiemelked�en közhasznú szervezet esetében 
ba) a hatályos létesít� okirat másolatát és 
bb) a szervezet nyilvántartásba vételére illetékes bíróság harminc napnál nem régebbi igazolását a 

szervezet adatairól (hatályos kivonat, cégkivonat); 
c) egyházi jogi személy esetén a nyilvántartásba vételére illetékes bíróság harminc napnál nem 

régebbi igazolását az egyházi jogi személy adatairól. 
(4) Fogadó intézmény, illetve annak fenntartója esetén a bejelentéshez mellékelni kell annak 

igazolását, hogy a fogadó intézmény jogszer�en m�ködik, továbbá, ha a fogadó intézmény, illetve 
annak fenntartója 

a) társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, egyházi jogi személy, közhasznú társaság vagy 
gazdasági társaság, a szervezet nyilvántartásba vételére illetékes bíróság harminc napnál nem régebbi 
igazolását a szervezet adatairól, 

b) egyéni vállalkozó, a vállalkozói engedély másolatát. 
(5) Ha a fogadó szervezet egyházi jogi személy - annak alapszabályában jogi személynek 

nyilvánított, bírósági nyilvántartásba nem vett - szervezeti egysége, a kérelemhez mellékelni kell az 
egyházi jogi személy képvisel�jének erre vonatkozó nyilatkozatát. 

(6) Közhasznú szervezet esetén az adatváltozás bejelentésekor a létesít� okirat másolatát csak akkor 
kell mellékelni, ha az abban megjelölt cél, illetve tevékenységi kör megváltozott. 

12. § (1) A 11. §-ban foglaltak szerint bejelentett adatokról a Minisztérium a fogadó szervezetek 
nyilvánossága és az önkéntesek védelme érdekében nyilvántartást vezet. 

(2) A nyilvántartásba vételr�l a Minisztérium kizárólag az iratok alapján dönt. A Minisztérium 
megtagadja a bejelent�, illetve a bejelentésben meghatározott tevékenységi kör nyilvántartásba vételét, 
illet�leg törli a nyilvántartásból a fogadó szervezetet, illetve tevékenységi kört, ha 

a) a bejelent� nem a 3. § (1) bekezdése szerinti fogadó szervezet, 
b) kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a bejelentésben megjelölt tevékenységi körben 

önkéntes nem foglalkoztatható. 



(3) A nyilvántartásban szerepl� adatokat a Minisztérium az internetes honlapján közzéteszi. 
(4) A Minisztérium a nyilvántartásban szerepl� adatokat átadja a munkaügyi hatóságnak és a 

munkavédelmi hatóságnak az önkéntesek jogszabályszer� foglalkoztatásának ellen�rzése céljából. 
13. § (1) Ha a munkaügyi hatóság vagy a munkavédelmi hatóság, az adóhatóság, a fogadó 

szervezet szakmai vagy törvényességi ellen�rzését, illetve felügyeletét ellátó szerv észleli, hogy a 
fogadó szervezet a bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, err�l a fogadó szervezet nevének, 
székhelyének és adószámának megjelölésével értesíti a Minisztériumot. 

(2) Ha a Minisztérium tudomására jut, hogy a fogadó szervezet a bejelentési kötelezettségének nem 
tett eleget, felhívja a fogadó szervezetet a kötelezettség teljesítésére. 

(3) Ha a bejelentési kötelezettségének a fogadó szervezet a felhívás kézhezvételét követ� harminc 
napon belül nem tesz eleget, a Minisztérium határozatban - a jogsértés súlyának figyelembevételével - 
legfeljebb egy évre megtiltja a fogadó szervezetnek önkéntes foglalkoztatását, és az általa vezetett 
nyilvántartásban feltünteti 

a) a fogadó szervezet nevét, székhelyét és adószámát, 
b) a tilalom kezdetének és megsz�nésének id�pontját. 
14. § (1) A fogadó szervezet - az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek 

gyakorlása, valamint a jogviszonnyal kapcsolatos hatósági ellen�rzés érdekében - az általa 
foglalkoztatott önkéntesekr�l nyilvántartást vezet, amely tartalmazza 

a) az önkéntes nevét, születési helyét és idejét, anyja nevét (a továbbiakban: személyazonosító adat), 
valamint, ha az önkéntes nem magyar állampolgár, az állampolgárságát, 

b) az önkéntes lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási, illetve szálláshelyét, 
c) korlátozottan cselekv�képes és kiskorúsága miatt cselekv�képtelen önkéntes esetén a törvényes 

képvisel� személyazonosító adatait és lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét, 
d) a 6. § (1) bekezdésének a)-c) pontjában meghatározottakat, 
e) a közérdek� önkéntes tevékenység megkezdésének id�pontját, 
f) határozott id�re kötött önkéntes szerz�dés esetén azt az id�pontot, amikor a szerz�dés hatálya 

megsz�nik, 
g) tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes esetén a közérdek� önkéntes tevékenységre 

fordított id�vel kapcsolatos adatokat, 
h) az önkéntesnek a 2. § (3) bekezdése szerint nyújtott juttatásokat. 
(2) A fogadó szervezet a nyilvántartást az önkéntes jogviszony megsz�nését követ�en öt évig köteles 

meg�rizni. A fogadó szervezet megsz�nése, illetve halála esetén a nyilvántartást a jogutódja, örököse, 
jogutód nélküli megsz�nése esetén az iratok meg�rzésére jogszabály vagy határozat alapján kötelezett 
�rzi. 

(3) A fogadó szervezet az önkéntesre vonatkozó tényt, adatot, véleményt harmadik személlyel csak 
törvényben meghatározott esetben vagy az önkéntes hozzájárulásával közölhet. Az önkéntesre 
vonatkozó adatok statisztikai célra felhasználhatók és statisztikai célú felhasználásra - 
személyazonosításra alkalmatlan módon - átadhatóak. 

15. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, az önkéntes szerz�dés megkötésére, 
érvénytelenségére, módosítására, teljesítésére, megsz�nésére, a szerz�désszegésre, a törvényes 
képvisel� közrem�ködésére, az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jogok gyakorlására és a 
kötelezettségek teljesítésére, valamint a kárviselésre és a kártérítésre a Ptk. szabályait kell alkalmazni. 

(2) E törvénynek az önkéntes jogviszonyra vonatkozó szabályaitól - ha e törvény vagy nemzetközi 
szerz�dés kivételt nem tesz - az önkéntes szerz�désben érvényesen eltérni nem lehet. 

16-25. § 
26. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követ� harmadik hónap els� napján lép hatályba. 
(2) Ez a törvény a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, 

javadalmazás nélküli gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történ� beutazásának feltételeir�l 
szóló, 2004. december 13-i 2004/114/EK tanácsi irányelv önkéntes szolgálatra vonatkozó 
rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja. 

(3)-(4) 

 



Melléklet a 2005. évi LXXXVIII. törvényhez 

BEJELENTÉSI LAP  
közérdek� önkéntes tevékenység bejelentésére 

1. A fogadó szervezet 
a) neve: ................................................................................................................................. 
b) székhelye: .......................................................................................................................... 
c) adószáma: .......................................................................................................................... 
d) költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma: ..................................................... 
e) típusa: .............................................................................................................................. 
� helyi önkormányzat, azok társulása 
� kisebbségi önkormányzat 
� költségvetési szerv 
� közhasznú szervezet 
� egyházi jogi személy 
� szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, intézmény 
� egészségügyi szolgáltató 
� közoktatási intézmény 
� fels�oktatási intézmény 
� muzeális intézmény 
� nyilvános könyvtár 
� közlevéltár 
� nyilvános magánlevéltár 
� közm�vel�dési intézmény 

2. Az önkéntesek közrem�ködésével ellátni kívánt tevékenységi körök: 
.............................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................. 

3. Kíván-e építésiengedély-köteles munkában való részvételre önkéntest foglalkoztatni? 
� igen - � nem 
Az építési tevékenység helye: ............................................................................................ 

4. Kíván-e tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntest, illetve korlátozottan cselekv�képes 
nagykorú önkéntest foglalkoztatni? 

� igen - � nem 
5. Kíván-e olyan önkéntest foglalkoztatni, aki a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról 

és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozik, ide nem értve a menekültként vagy 
menedékesként elismert, bevándorolt, illetve letelepedett személyt? 

� igen - � nem 
6. Kíván-e külföldön végzend� közérdek� önkéntes tevékenységre önkéntest foglalkoztatni? 
� igen - � nem 

Nyilatkozom, hogy a 2. pontban meghatározott tevékenységi körök megfelelnek a közérdek� 
önkéntes tevékenységr�l szóló törvény 3. §-ában meghatározottaknak. 

Kelt: .................................................................... 

.................................................................. 
a fogadó szervezet képvisel�jének aláírása 

 
 


