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Az Országgyűlés elismeri a tár-
sadalom tagjainak szolidaritásán 
alapuló, az állampolgárok önte-
vékenységét kifejező, a szemé-
lyeknek és közösségeiknek más 
vagy mások javára ellenszolgál-
tatás nélkül végze#  önkéntes te-
vékenységét. Annak érdekében, 
hogy e jelentős társadalmi erőfor-
rás a közcélok elérése érdekében 
is mind hatékonyabban mozgó-
síthatóvá váljon, az Országgyűlés 
a jelen törvény megalkotásával 
meghatározza a közérdekű ön-
kéntes tevékenység alapvető sza-
bályait, továbbá kedvezmények 
és garanciák biztosításával ösz-
tönözni kívánja az állampolgárok 
és szervezeteik részvételét a tár-
sadalom elő#  álló feladatok meg-
oldásában, a közcélok elérésében. 
A kitűzö#  célok elérése és a köz-
érdekű önkéntes tevékenységben 
való társadalmi részvétel jogi fel-
tételeinek megteremtése érdeké-
ben az Országgyűlés a következő 
törvényt alkotja:

1. §

(1) A törvény hatálya
a) a 3. § (1) bekezdése szerinti 

természetes személynél, jogi sze-
mélynél, illetve jogi személyiség-
gel nem rendelkező gazdasági 
társaságnál (a továbbiakban: fo-
gadó szervezet) Magyarországon 
végze# ,

b) a magyar állampolgár által 
a 3. § (1) bekezdésének a)-e) pont-
ja szerinti fogadó szervezetnél 
a Magyar Köztársaság területén 

kívül (a továbbiakban: külföld) 
végze#  közérdekű önkéntes tevé-
kenységre terjed ki.

(2) A törvény hatálya nem terjed 
ki

a) az önkéntes véradásra,
b) az önkéntes, illetve létesít-

ményi tűzoltóként végze#  tevé-
kenységre,

c) a polgári természetőrként 
végze#  tevékenységre.

(3) E törvény nem érinti a 3. § (1) 
bekezdésén kívüli személynél, 
szervezetnél, illetve tevékenységi 
körben más vagy mások javára, 
ellenszolgáltatás nélkül végze#  
önkéntes tevékenységet.

2. §

(1) Közérdekű önkéntes tevékeny-
ség a fogadó szervezetnél a 3. §-
ban meghatározo#  tevékenységi 
körben ellenszolgáltatás nélkül 
végze#  munka, kivéve, ha

a) a személy a tevékenységet 
maga vagy közeli hozzátartozója 
[a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény (a továbbiak-
ban: Ptk.) 685. §-ának b) pontja] 
javára végzi,

b) a tevékenység jogszabályi 
kötelezésen, jogerős bírósági ha-
tározaton, illetve hatósági kötele-
zésen alapul,

c) a felek úgy állapodnak meg, 
hogy azt más jogviszony kereté-
ben végzik, így különösen polgá-
ri jogi jogviszonyban, társadalmi 
szervezet, közhasznú társaság, 

illetve egyház tagjaként, alapít-
vány, közalapítvány kezelő szer-
vének tagjaként vagy egyházi 
személyként.

(2) Ellenszolgáltatásnak minő-
sül minden olyan vagyoni előny, 
amelyhez az önkéntes vagy kö-
zeli hozzátartozója a közérdekű 
önkéntes tevékenységhez kapcso-
lódóan jut.

(3) Nem minősül ellenszolgálta-
tásnak a fogadó szervezet által

a) az önkéntesnek ado# , a köz-
érdekű önkéntes tevékenység el-
látásához szükséges munkaruhá-
zat, védőfelszerelés és -anyag,

b) a közérdekű önkéntes te-
vékenység ellátása érdekében 
szükséges utazásnak, szállásnak, 
étkezésnek az önkéntes részére 
történő biztosítása, illetve ezek 
bizonyla# al igazolt költségének 
az önkéntes részére történő meg-
térítése, valamint – a személyi 
jövedelemadóról szóló 1995. évi 
CXVII. törvény (a továbbiakban 
Szja. tv.) kiküldetési rendelvényre 
vonatkozó szabályai megfelelő al-
kalmazásával – az önkéntes részé-
re kiküldetési rendelvény alapján 
a saját személygépkocsi fogadó 
szervezet érdekében történő hasz-
nálatára tekinte# el kifi zete#  azon 
összeg, amely nem haladja meg 
a saját személygépkocsi munkál-
tató érdekében történő használa-
tára tekinte# el bizonylat nélkül 
elszámolható költségtérítésként 
kifi zethető összegének [Szja. tv. 3. 
számú melléklet II. Igazolás nélkül 
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elszámolható költségek fejezete 6. 
pont] nagyságát,

c) az önkéntesnek a közérdekű 
önkéntes tevékenység biztonsá-
gos ellátása érdekében biztosíto#  
védőoltás, szűrővizsgálat és más 
betegségmegelőző szolgáltatás,

d) az önkéntes részére bizto-
síto#  – a közérdekű önkéntes te-
vékenység ellátásához szükséges 
– iskolarendszeren kívüli képzés 
költségei,

e) az önkéntes tulajdonában 
álló, a közérdekű önkéntes tevé-
kenység ellátásához szükséges 
állat élelmezésének, ellátásának, 
képzésének biztosítása, illetve 
ezek bizonyla# al igazolt költsé-
gének az önkéntes részére történő 
megtérítése,

f) az önkéntes tulajdonában 
vagy használatában álló eszköz 
– közérdekű önkéntes tevékeny-
ség ellátása érdekében történő 
– működtetéséhez szükséges fel-
tételeknek az önkéntes részére 
történő biztosítása, illetve ezek 
bizonyla# al igazolt költségének 
megtérítése,

g) az önkéntesnek a közérde-
kű önkéntes tevékenység során 
bekövetkező halála, testi sérülé-
se, egészségkárosodása esetére 
kötö#  élet-, egészség- és baleset-
biztosítás, illetve annak díja, va-
lamint az önkéntes által okozo#  
kár megtérítésére kötö#  felelős-
ségbiztosítás, illetve annak díja,

h) az önkéntesnek külföldön 
végze#  közérdekű önkéntes tevé-
kenység esetén, illetve a Magyar-
országon lakóhellyel nem rendel-
kező nem magyar állampolgár 
által végze#  közérdekű tevékeny-
ség esetén ado#  napidíj, ha annak 
egy hónapra számíto#  összege 
nem haladja meg a kötelező legki-
sebb munkabér mindenkori havi 
összegének húsz százalékát,

i) az önkéntesnek a közérdekű 
önkéntes tevékenységéért nyúj-
to#  jutalom, feltéve, hogy annak 
éves összege nem haladja meg 
a kötelező legkisebb munkabér 
mindenkori havi összegének húsz 
százalékát.

(4) Több fogadó szerveze# el ön-
kéntes jogviszonyban álló sze-
mély ugyanarra az időszakra csak 

egy fogadó szerveze# ől kaphat 
napidíjat, és erről köteles értesíte-
ni a többi fogadó szervezetet.

(5) A külföldön végze#  közérde-
kű önkéntes tevékenység, illetve a 
Magyarországon lakóhellyel nem 
rendelkező nem magyar állampol-
gár által végze#  közérdekű önkén-
tes tevékenység esetén nem ma-
gyarországi székhelyű szervezet 
a (3) bekezdés szerinti ju# atások 
biztosítását a fogadó szerveze# el 
megkötö#  szerződésben átvállal-
hatja. Ebben az esetben a fogadó 
szervezet és a nem magyarországi 
székhelyű szervezet a (3) bekez-
dés szerinti ju# atások biztosításá-
ért egyetemlegesen felel.

3. §

(1) Fogadó szervezet lehet
a) a helyi önkormányzat, a he-

lyi önkormányzatok társulása 
és a települési önkormányzatok 
többcélú kistérségi társulása az 
általa biztosíto#  közszolgáltatás-
ok és katasztrófavédelmi felada-
tai körében;

b) a kisebbségi önkormányzat 
a jogszabályban meghatározo#  
közfeladatai körében;

c) a költségvetési szerv az alap-
tevékenysége körében;

d) a magyarországi székhelyű 
közhasznú, kiemelkedően köz-
hasznú szervezet a közhasznú és 
a működésével összefüggő tevé-
kenysége körében;

e) a magyarországi székhelyű 
egyházi jogi személy a hitéleti, a 
közcélú és a működésével össze-
függő tevékenysége körében;

f) a jogszabályban meghatáro-
zo#  közszolgáltatásai, vagy e köz-
szolgáltatásokhoz kapcsolódóan a 
közszolgáltatásait igénybevevők-
nek nyújto#  többletszolgáltatások 
körében a magyarországi szék-
helyű, illetve magyar hatóság ál-
tal kiado#  működési engedéllyel 
rendelkező, jogképes

fa) szociális, gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi szolgáltató, il-
letve intézmény,

! ) egészségügyi szolgáltató,
fc) közoktatási intézmény,
fd) felsőoktatási intézmény,
fe) muzeális intézmény,

ff ) nyilvános könyvtár,
fg) közlevéltár,
# ) nyilvános magánlevéltár,
fi ) közművelődési intézmény 

(az fa)-fi ) alpontokban foglaltak a 
továbbiakban együ# : fogadó in-
tézmény);

g) a nem jogképes fogadó intéz-
mény fenntartója a fogadó intéz-
mény jogszabályban meghatáro-
zo#  közszolgáltatásai, vagy e köz-
szolgáltatásokhoz kapcsolódóan 
a fogadó intézmény közszolgál-
tatásait igénybevevőknek nyújto#  
többletszolgáltatások körében.

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

(3) A fogadó szervezet feladatai-
nak ellátásához jogszabályban, il-
letve hatósági határozatban előírt 
létszámfeltételek önkéntes foglal-
koztatásával nem teljesíthetőek.

(4) Az a fogadó szervezet, amely 
jogszabály alapján köteles az álta-
la nyújto#  szolgáltatás során oko-
zo#  kár megtérítésére felelősség-
biztosítási szerződést kötni, ön-
kéntest akkor foglalkoztathat, ha 
a felelősségbiztosítási szerződés 
kiterjed az önkéntes által okozo#  
kár megtérítésére is.

4. §

(1) Önkéntes lehet
a) a cselekvőképes személy,
b) a korlátozo# an cselekvőké-

pes személy,
c) a tizedik életévét betöltö# , 

kiskorúsága mia#  cselekvőképte-
len személy.
(2) Az önkéntes elláthat minden 
olyan tevékenységet,

a) amelyre vonatkozóan meg-
felel a jogszabályokban megha-
tározo#  képesítési, egészségügyi, 
nyilvántartásba vételi és egyéb 
feltételeknek, valamint

b) amelynek ellátását törvény, 
kormányrendelet vagy miniszteri 
rendelet (a továbbiakban együ# : 
jogszabály) nem köti meghatáro-
zo#  jogviszonyhoz, illetve amely-
nek önkéntessel történő ellátását 
jogszabály nem zárja ki.
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(3) Aki a fogadó szerveze# el fenn-
álló más jogviszony keretében el-
lenszolgáltatás fejében munkát 
végez, a munkakörébe tartozó 
feladatokat a fogadó szervezetnél 
önkéntes jogviszonyban nem vé-
gezheti.

(4) Aki a fogadó szervezetnél jog-
szabályi kötelezésen, jogerős bíró-
sági határozaton, illetve hatósági 
kötelezésen alapuló tevékenységet 
végez, az e körbe tartozó feladato-
kat a fogadó szervezetnél önkén-
tes jogviszonyban nem végezheti.

(5) A tanuló nem létesíthet önkén-
tes jogviszonyt azzal a közoktatá-
si intézménnyel, amellyel tanulói 
jogviszonyban, kollégiumi tagsá-
gi viszonyban áll. Ez a korlátozás 
nem vonatkozik a közoktatási in-
tézmény által szerveze#  és a ta-
nulói jogviszonnyal, kollégiumi 
tagsági viszonnyal összefüggő 
köteleze# séget nem érintő tábo-
roztatási tevékenységre és egyéb 
közösségi programokra.

(6) Az Európai Gazdasági Térség-
ről szóló megállapodásban nem 
részes állam állampolgára – ide 
nem értve a menekültként vagy 
menedékesként elismert, beván-
dorolt, illetve letelepede#  sze-
mélyt, illetőleg az Európai Gaz-
dasági Térségről szóló megálla-
podásban részes állam állampol-
gárának egyeneságbeli rokonát és 
házastársát – közérdekű önkéntes 
tevékenységet akkor végezhet, ha

a) a fogadó szervezet az önkén-
tes által okozo#  kár megtérítésére 
felelősségbiztosítási szerződést 
kötö# ,

b) az önkéntes szállása, ellátása 
és visszautazása biztosíto# ,

c) az önkéntes egészségügyi 
szolgáltatásra jogosult, vagy ren-
delkezik az egészségügyi szolgál-
tatások költségét fedező biztosí-
tással.

5. §

(1) A tizennyolcadik életévét be 
nem töltö#  személy, illetve a kor-
látozo# an cselekvőképes nagyko-
rú személy olyan közérdekű ön-

kéntes tevékenységet folytathat, 
amely megfelel életkorának, testi, 
értelmi és erkölcsi fejle# ségének, 
illetve képességeinek, valamint 
amely nem veszélyezteti egészsé-
gét, fejlődését és tanköteleze# sé-
gének teljesítését.

(2) A tizenhatodik életévét be nem 
töltö#  önkéntes és a korlátozo# an 
cselekvőképes nagykorú önkén-
tes közérdekű önkéntes tevékeny-
séget külföldön nem végezhet.
(3) A tizennyolcadik életévét be 
nem töltö#  önkéntes közérdekű 
önkéntes tevékenységet 20 óra és 
6 óra közö#  nem végezhet.

(4) A tizenhatodik életévét be nem 
töltö#  önkéntes által a közérdekű 
önkéntes tevékenységre fordítha-
tó idő nem haladhatja meg

a) tanítási szünet ideje ala#  a 
napi három órát és a heti tizenkét 
órát,

b) tanítási időben a heti hat órát 
és

ba) tanítási napon a napi két 
órát,

bb) tanítási napon kívül a napi 
három órát.
(5) A tizenhatodik életévét betöl-
tö# , de tizennyolcadik életévét be 
nem töltö#  önkéntes által a közér-
dekű önkéntes tevékenységre for-
dítható idő nem haladhatja meg a 
napi négy és fél órát és a heti ti-
zennyolc órát.

(6) A tizennyolcadik életévét be 
nem töltö#  önkéntes részére a 
közérdekű önkéntes tevékenység 
befejezése és másnapi megkezdé-
se közö#  legalább tizennégy óra 
pihenőidőt kell biztosítani.

6. §

(1) A közérdekű önkéntes tevé-
kenység önkéntes jogviszony ke-
retében végezhető, amely a foga-
dó szervezet és az önkéntes közö#  
megkötö#  önkéntes szerződéssel 
jön létre. Az önkéntes szerződés-
ben meg kell határozni

a) a közérdekű önkéntes tevé-
kenység tartalmát,

b) a közérdekű önkéntes tevé-
kenység ellátásának helyét,

c) a közérdekű önkéntes tevé-
kenységre fordítandó időt és a pi-
henőidőt,

d) azokat a 2. § (3) bekezdésé-
nek a)-h) pontja szerinti ju# atá-
sokat, amelyeket az önkéntesnek 
biztosítanak, és rendelkezni kell 
azokról az önkéntes szerződés 
megszűnésének esetére.

(2) A fogadó intézménynél, illet-
ve annak fenntartójánál végze#  
közérdekű önkéntes tevékenység 
esetén jogszabály meghatározhat-
ja az önkéntes szerződés további 
kötelező tartalmi elemeit is.

(3) Korlátozo# an cselekvőképes 
személy önkéntes szerződést csak 
a törvényes képviselő beleegyezé-
sével köthet.

(4) Kiskorúsága mia#  cselekvő-
képtelen önkéntes esetén az ön-
kéntes jogviszonnyal kapcsolatos 
jognyilatkozatokat a törvényes 
képviselő teszi meg, de az önkén-
tes szerződés megkötéséhez és 
módosításához az önkéntes bele-
egyezése szükséges.

(5) Az önkéntes szerződést írásba 
kell foglalni, ha

a) az önkéntes szerződést hatá-
rozatlan időre vagy legalább tíz 
napra – tizennyolcadik életévét be 
nem töltö#  önkéntes, illetve a kor-
látozo# an cselekvőképes nagyko-
rú önkéntes esetén legalább két 
napra – kötik,

b) az önkéntes a 2. § (3) bekez-
désének b)-h) pontja szerint ju# a-
tásban részesül,

c) az önkéntest engedélyköteles 
építési munkában való részvétel-
re foglalkoztatják,

d) a közérdekű önkéntes tevé-
kenységet külföldön végzik,

e) az önkéntes az Európai 
Gazdasági Térségről szóló meg-
állapodásban nem részes állam 
állampolgára, ide nem értve a 
menekültként vagy menedékes-
ként elismert, bevándorolt, illetve 
letelepede#  személyt, illetőleg az 
Európai Gazdasági Térségről szó-
ló megállapodásban részes állam 
állampolgárának egyeneságbeli 
rokonát és házastársát,
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f) bármelyik fél azonnali hatá-
lyú felmondáshoz való jogát kor-
látozzák,

g) az önkéntes kéri,
h) ezt jogszabály elrendeli.

7. §

(1) Az önkéntes szerződés meg-
szűnik

a) az önkéntes halálával vagy 
cselekvőképtelenné válásával,

b) a fogadó szervezet jogutód 
nélküli megszűnésével, természe-
tes személy esetén halálával,

c) a vállalt közérdekű önkéntes 
tevékenység teljesítésével,

d) a szerződésben meghatáro-
zo#  idő lejártával, feltétel bekö-
vetkeztével,

e) közös megegyezéssel történő 
megszüntetéssel,

f) felmondással,
g) az önkéntesek foglalkoztatá-

sának – a 13. § (3) bekezdése sze-
rinti – megtiltásáról rendelkező 
határozat jogerőre emelkedésével.

(2) Az önkéntes szerződést – ha 
jogszabály vagy az önkéntes szer-
ződés másként nem rendelkezik 
– bármelyik fél azonnali hatállyal 
felmondhatja.

(3) A korlátozo# an cselekvőképes 
önkéntes az önkéntes szerződést 
a törvényes képviselője hozzájá-
rulása nélkül is felmondhatja.

(4) A tizenhatodik életévét be nem 
töltö#  önkéntes és a korlátozo# an 
cselekvőképes nagykorú önkén-
tes, illetve törvényes képviselője 
azonnali hatályú felmondáshoz 
való joga az önkéntes szerződés-
ben nem korlátozható.

8. §

(1) A fogadó szervezet köteles biz-
tosítani

a) az egészséget nem veszélyez-
tető és biztonságos munkavégzés 
feltételeit,

b) a szükséges pihenőidőt,
c) a közérdekű önkéntes tevé-

kenység ellátásához szükséges 
tájékoztatást és irányítást, az is-
meretek megszerzését,

d) tizennyolcadik életévét be 
nem töltö#  önkéntes, illetve a kor-
látozo# an cselekvőképes nagyko-
rú önkéntes esetén a közérdekű 
önkéntes tevékenység folyamatos, 
szakszerű felügyeletét.

(2) Ha az önkéntes szerződés más-
ként nem rendelkezik, a fogadó 
szervezet gondoskodik

a) a közérdekű önkéntes tevé-
kenység ellátása érdekében szük-
séges utazásról, szállásról és étke-
zésről, ha a közérdekű önkéntes 
tevékenységet külföldön végzik, 
vagy az önkéntes Magyarorszá-
gon lakóhellyel nem rendelkező 
nem magyar állampolgár,

b) a 4. § (6) bekezdésének c) 
pontja szerinti biztosítási szerző-
dés megkötéséről és a biztosítási 
díj megfi zetéséről.

9. §

(1) Az önkéntes köteles
a) a közérdekű önkéntes tevé-

kenységet a vonatkozó jogsza-
bályok, szakmai és etikai előírá-
sok, valamint a fogadó szervezet 
utasításai szerint személyesen 
végezni,

b) a közérdekű önkéntes tevé-
kenység során tudomására juto#  
személyes adatot, üzleti és egyéb 
titkot megőrizni.

(2) Az önkéntes köteles megta-
gadni az utasítás teljesítését, ha 
annak végrehajtása más személy 
életét, testi épségét vagy egészsé-
gét közvetlenül veszélyeztetné.

(3) Az önkéntes nem köteles a fo-
gadó szervezet utasításait teljesí-
teni, ha annak végrehajtása

a) az önkéntes életét, testi épsé-
gét vagy egészségét közvetlenül 
veszélyeztetné,

b) jogszabályba vagy az önkén-
tes szerződésbe ütközik.

(4) Ha az utasítás végrehajtása 
kárt idézhet elő, az önkéntes köte-
les erre az utasítást adó fi gyelmét 
felhívni. Az önkéntes nem felel az 
általa okozo#  kárért, amennyiben 
fi gyelemfelhívási köteleze# ségé-
nek eleget te# .

10. §

(1) Az önkéntes által az önkéntes 
jogviszonnyal összefüggésben 
harmadik személynek okozo#  
kárért a fogadó szervezet felel. 
Amennyiben a kárt az önkéntes 
felróható magatartása okozta, – az 
önkéntes szerződés eltérő rendel-
kezése hiányában – a fogadó szer-
vezet az önkéntestől követelheti 
kárának megtérítését.

(2) Amennyiben az önkéntes bi-
zonyítja, hogy

a) a testi sérüléséből, illetve 
egészségkárosodásából eredő 
kára,

b) a tulajdonában vagy hasz-
nálatában álló, a közérdekű ön-
kéntes tevékenység ellátásához 
szükséges dologban a közérdekű 
önkéntes tevékenység végzésének 
helyén keletkező kára az önkén-
tes jogviszonnyal összefüggésben 
következe#  be, a fogadó szervezet 
akkor mentesül a felelősség alól, 
ha bizonyítja, hogy a kárt műkö-
dési körén kívül eső elháríthatat-
lan ok vagy kizárólag az önkéntes 
elháríthatatlan magatartása okoz-
ta. A fogadó szervezetnek nem 
kell megtérítenie a kárnak azt a 
részét, amely az önkéntes felróha-
tó magatartásából származo# .

(3) Az önkéntes közeli hozzátarto-
zója az önkéntes halálából eredő 
kárát a (2) bekezdésben foglaltak 
szerint érvényesítheti.

11. §

(1) A fogadó szervezet a kor-
mányzati társadalmi és civil kap-
csolatok fejlesztéséért felelős mi-
nisztériumnak (a továbbiakban: 
Minisztérium) a melléklet szerinti 
Bejelentési lapon köteles előzete-
sen bejelenteni

a) az önkéntesek foglalkoztatá-
sát,

b) a Bejelentési lapon feltünte-
te#  adatokban bekövetkező válto-
zásokat.

(2) Ha az önkéntes szükséghely-
zetben történő alkalmi foglalkoz-
tatásának előzetes bejelentésére 
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nincs lehetőség, a bejelentési köte-
leze# ségnek a közérdekű önkén-
tes tevékenység megkezdésétől 
számíto#  tizenöt napon belül kell 
eleget tenni. A melléklet 1. pontja 
szerinti adatokban bekövetkező 
változást az azt követő tizenöt na-
pon belül kell bejelenteni.

(3) A bejelentéshez mellékelni 
kell

a) helyi önkormányzatok társu-
lása esetén a társulási megállapo-
dás másolatát;

b) közhasznú, kiemelkedően 
közhasznú szervezet esetében

ba) a hatályos létesítő okirat 
másolatát és

bb) a szervezet nyilvántartásba 
vételére illetékes bíróság harminc 
napnál nem régebbi igazolását a 
szervezet adatairól (hatályos ki-
vonat, cégkivonat);

c) egyházi jogi személy esetén 
a nyilvántartásba vételére illeté-
kes bíróság harminc napnál nem 
régebbi igazolását az egyházi jogi 
személy adatairól.

(4) Fogadó intézmény, illetve an-
nak fenntartója esetén a bejelen-
téshez mellékelni kell annak iga-
zolását, hogy a fogadó intézmény 
jogszerűen működik, továbbá, ha 
a fogadó intézmény, illetve annak 
fenntartója

a) társadalmi szervezet, ala-
pítvány, közalapítvány, egyházi 
jogi személy, közhasznú társaság 
vagy gazdasági társaság, a szer-
vezet nyilvántartásba vételére 
illetékes bíróság harminc napnál 
nem régebbi igazolását a szerve-
zet adatairól,

b) egyéni vállalkozó, a vállalko-
zói engedély másolatát.

(5) Ha a fogadó szervezet egyházi 
jogi személy – annak alapszabá-
lyában jogi személynek nyilvání-
to# , bírósági nyilvántartásba nem 
ve#  – szervezeti egysége, a kére-
lemhez mellékelni kell az egyházi 
jogi személy képviselőjének erre 
vonatkozó nyilatkozatát.

(6) Közhasznú szervezet esetén az 
adatváltozás bejelentésekor a lé-
tesítő okirat másolatát csak akkor 
kell mellékelni, ha az abban meg-

jelölt cél, illetve tevékenységi kör 
megváltozo# .

12. §

(1) A 11. §-ban foglaltak szerint 
bejelente#  adatokról a Miniszté-
rium a fogadó szervezetek nyil-
vánossága és az önkéntesek vé-
delme érdekében nyilvántartást 
vezet.

(2) A nyilvántartásba vételről a 
Minisztérium kizárólag az ira-
tok alapján dönt. A Minisztérium 
megtagadja a bejelentő, illetve a 
bejelentésben meghatározo#  te-
vékenységi kör nyilvántartásba 
vételét, illetőleg törli a nyilvántar-
tásból a fogadó szervezetet, illet-
ve tevékenységi kört, ha

a) a bejelentő nem a 3. § (1) be-
kezdése szerinti fogadó szerve-
zet,

b) kétséget kizáró módon meg-
állapítható, hogy a bejelentésben 
megjelölt tevékenységi körben 
önkéntes nem foglalkoztatható.

(3) A nyilvántartásban szereplő 
adatokat a Minisztérium az inter-
netes honlapján közzéteszi.

(4) A Minisztérium a nyilvántar-
tásban szereplő adatokat átadja a 
munkabiztonsági és munkaügyi 
ellenőrzés szerveinek az önkénte-
sek jogszabályszerű foglalkozta-
tásának ellenőrzése céljából.

13. §

(1) Ha a munkabiztonsági és mun-
kaügyi ellenőrzés szerve, az adó-
hatóság, a fogadó szervezet szak-
mai vagy törvényességi ellenőr-
zését, illetve felügyeletét ellátó 
szerv észleli, hogy a fogadó szer-
vezet a bejelentési köteleze# ségé-
nek nem te#  eleget, erről a fogadó 
szervezet nevének, székhelyének 
és adószámának megjelölésével 
értesíti a Minisztériumot.

(2) Ha a Minisztérium tudomá-
sára jut, hogy a fogadó szervezet 
a bejelentési köteleze# ségének 
nem te#  eleget, felhívja a fogadó 
szervezetet a köteleze# ség teljesí-
tésére.

(3) Ha a bejelentési köteleze# ségé-
nek a fogadó szervezet a felhívás 
kézhezvételét követő harminc na-
pon belül nem tesz eleget, a Mi-
nisztérium határozatban – a jog-
sértés súlyának fi gyelembevételé-
vel – legfeljebb egy évre megtiltja 
a fogadó szervezetnek önkéntes 
foglalkoztatását, és az általa veze-
te#  nyilvántartásban feltünteti

a) a fogadó szervezet nevét, 
székhelyét és adószámát,

b) a tilalom kezdetének és meg-
szűnésének időpontját.

14. §

(1) A fogadó szervezet – az ön-
kéntes jogviszonnyal kapcsolatos 
jogok és köteleze# ségek gyakor-
lása, valamint a jogviszonnyal 
kapcsolatos hatósági ellenőrzés 
érdekében – az általa foglalkozta-
to#  önkéntesekről nyilvántartást 
vezet, amely tartalmazza

a) az önkéntes nevét, születé-
si helyét és idejét, anyja nevét (a 
továbbiakban: személyazonosító 
adat), valamint, ha az önkéntes 
nem magyar állampolgár, az ál-
lampolgárságát,

b) az önkéntes lakóhelyét, en-
nek hiányában tartózkodási, illet-
ve szálláshelyét,

c) korlátozo# an cselekvőképes 
és kiskorúsága mia#  cselekvőkép-
telen önkéntes esetén a törvényes 
képviselő személyazonosító ada-
tait és lakóhelyét, ennek hiányá-
ban tartózkodási helyét,

d) a 6. § (1) bekezdésének a)-c) 
pontjában meghatározo# akat,

e) a közérdekű önkéntes tevé-
kenység megkezdésének időpont-
ját,

f) határozo#  időre kötö#  ön-
kéntes szerződés esetén azt az 
időpontot, amikor a szerződés ha-
tálya megszűnik,

g) tizennyolcadik életévét be 
nem töltö#  önkéntes esetén a köz-
érdekű önkéntes tevékenységre 
fordíto#  idővel kapcsolatos ada-
tokat,

h) az önkéntesnek a 2. § (3) be-
kezdése szerint nyújto#  ju# atáso-
kat.

(2) A fogadó szervezet a nyilván-
tartást az önkéntes jogviszony 
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megszűnését követően öt évig 
köteles megőrizni. A fogadó szer-
vezet megszűnése, illetve halála 
esetén a nyilvántartást a jogutód-
ja, örököse, jogutód nélküli meg-
szűnése esetén az iratok megőr-
zésére jogszabály vagy határozat 
alapján köteleze#  őrzi.

(3) A fogadó szervezet az önkén-
tesre vonatkozó tényt, adatot, 
véleményt harmadik személlyel 
csak törvényben meghatározo#  
esetben vagy az önkéntes hoz-
zájárulásával közölhet. Az ön-
kéntesre vonatkozó adatok sta-
tisztikai célra felhasználhatók és 
statisztikai célú felhasználásra 
– személyazonosításra alkalmat-
lan módon – átadhatóak.

15. §

(1) Ha e törvény másként nem ren-
delkezik, az önkéntes szerződés 
megkötésére, érvénytelenségére, 
módosítására, teljesítésére, meg-
szűnésére, a szerződésszegésre, a 
törvényes képviselő közreműkö-
désére, az önkéntes jogviszony-
nyal kapcsolatos jogok gyakorlá-
sára és a köteleze# ségek teljesíté-
sére, valamint a kárviselésre és a 
kártérítésre a Ptk. szabályait kell 
alkalmazni.

(2) E törvénynek az önkéntes jog-
viszonyra vonatkozó szabályaitól 
– ha e törvény vagy nemzetközi 
szerződés kivételt nem tesz – az 
önkéntes szerződésben érvénye-
sen eltérni nem lehet.

16. §

A foglalkoztatás elősegítéséről 
és a munkanélküliek ellátásáról 
szóló 1991. évi IV. törvény (a to-
vábbiakban: Flt.) 58. §-a (5) bekez-
désének e) pontja a következő 3. 
alpon# al egészül ki:

„3. A külön törvény alapján 
végze#  közérdekű önkéntes tevé-
kenység nem minősül keresőtevé-
kenységnek,”

17. §

A szociális igazgatásról és szociá-
lis ellátásokról szóló 1993. évi III. 

törvény (a továbbiakban: Szt.) 4. §-
a (1) bekezdésének j) pontja helyé-
be a következő rendelkezés lép:

[E törvény alkalmazásában]
„j) keresőtevékenység, ha e tör-

vény másként nem rendelkezik: min-
den olyan munkavégzéssel járó 
tevékenység, amelyért ellenérték 
jár, kivéve a tiszteletdíj alapján 
végze#  tevékenységet, ha a havi 
tiszteletdíj mértéke a kötelező 
legkisebb munkabér 30 százalé-
kát nem haladja meg, valamint 
mezőgazdasági őstermelői igazol-
vánnyal folytato#  tevékenységet, 
ha az abból származó bevételt a 
személyi jövedelemadóról szóló 
szabályok szerint a jövedelem ki-
számításánál nem kell fi gyelembe 
venni; nem minősül ellenértéknek 
a fogadó szervezet által az önkén-
tesnek külön törvény alapján biz-
tosíto#  ju# atás;”

18. §

Az Szja. tv. 7. §-ának (1) bekezdése 
a következő y) pon# al egészül ki:

[A jövedelem kiszámításánál nem 
kell fi gyelembe venni a következő be-
vételeket:]

„y) a közérdekű önkéntes tevé-
kenységről szóló törvény alapján 
az önkéntesnek nyújto# , ellen-
szolgáltatásnak nem minősülő 
ju# atást.”

19. §

Az Szja. tv. 11. számú mellékletének 
I. Jellemzően előforduló költségek 
fejezete a következő 29. pon# al 
egészül ki:

[Költségként elszámolható kiadá-
sok különösen a következők]

„29. az önkéntest foglalkoztató 
egyéni vállalkozó által az önkén-
tesnek nyújto# , a közérdekű ön-
kéntes tevékenységről szóló tör-
vény alapján ellenszolgáltatásnak 
nem minősülő ju# atás, ha az ön-
kéntest az egyéni vállalkozó gaz-
dasági-vállalkozási tevékenysége 
érdekében foglalkozta# a.”

20. §

A munkaügyi ellenőrzésről szó-
ló 1996. évi LXXV. törvény (a to-
vábbiakban: Met.) 1. §-ának (4) 

bekezdése a következő c) pon# al 
egészül ki:

[Nem foglalkoztatásra irányuló 
jogviszony keretében történik]

„c) a közérdekű önkéntes te-
vékenységről szóló 2005. évi … 
törvényben (a továbbiakban: Köt.) 
szabályozo#  önkéntes szerződés 
alapján végze#  közérdekű önkén-
tes tevékenység.”

21. §

A Met. 3. §-ának (1) bekezdése a 
következő q) pon# al egészül ki:

[A munkaügyi ellenőrzés kiterjed:]
„q) a Köt. 5. §-ának (3)-(6) be-

kezdésében foglalt rendelkezések 
fogadó szervezetek általi megtar-
tására.”

22. §

A Met. 9. §-ának (3) bekezdése a 
következő c) pon# al egészül ki: 

[E törvény alkalmazásában]
„c) fi atal munkavállalón a Köt. 

alapján közérdekű önkéntes tevé-
kenységet végző, tizennyolcadik 
életévét be nem töltö#  személyt is 
érteni kell.”

23. §

A társasági adóról és az oszta-
lékadóról szóló 1996. évi LXXXI. 
törvény (a továbbiakban: Tao.) 3. 
számú mellékletének B) fejezete a 
következő 7. pon# al egészül ki:

[A 8. § (1) bekezdés d) pontjának al-
kalmazásában a vállalkozási tevékeny-
ség érdekében felmerült költségnek, 
ráfordításnak minősül különösen:]

„7. az adózó által a vele önkén-
tes jogviszonyban álló magán-
személy részére személyi jellegű 
egyéb kifi zetésként elszámolt 
összeg, ha az önkéntest az adózó 
gazdasági-vállalkozási tevékeny-
sége érdekében foglalkozta# a;”

24. §

A társadalombiztosítás ellátása-
ira és a magánnyugdíjra jogosul-
takról, valamint e szolgáltatások 
fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. 
törvény (a továbbiakban: Tbj.) 15. 
§-ának (2) bekezdése a következő 
f) pon# al egészül ki:
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[Baleseti egészségügyi szolgálta-
tásra jogosult, aki]

„f) külön törvény alapján köz-
érdekű önkéntes tevékenységet 
végez.”

25. §

(1) Az egészségügyi tevékenység 
végzésének egyes kérdéseiről 
szóló 2003. évi LXXXIV. törvény 
(a továbbiakban: E# .) 17. §-át meg-
előző alcím helyébe a következő 
alcím lép:

„Önkéntes jogviszony”

(2) Az E# . 17. §-a (1) bekezdésének 
bevezető szövegrésze helyébe a 
következő rendelkezés lép:

„(1) Az egészségügyi szolgál-
tatók feladatainak ellátásában – a 
közérdekű önkéntes tevékenység-
ről szóló törvény rendelkezései 
szerint – önkéntesként”

(3) Az E# . 17. §-ának (2) bekezdése 
helyébe a következő rendelkezés 
lép:

„(2) Az (1) bekezdés a) pontjában 
meghatározo#  személy önkéntes-
ként működhet közre a szolgál-
tató által nyújto#  egészségügyi 
szolgáltatásokban. Az egészség-
ügyi dolgozóval kötö#  önkéntes 
szerződésnek tartalmaznia kell a 
9. §-ban meghatározo# akat.”

26. §

(1) Ez a törvény a kihirdetését kö-
vető harmadik hónap első napján 
lép hatályba.

(2) Ez a törvény a harmadik or-
szágok állampolgárai tanulmá-

nyok folytatása, diákcsere, ja-
vadalmazás nélküli gyakorlat, 
illetve önkéntes szolgálat cél-
jából történő beutazásának fel-
tételeiről szóló, 2004. december 
13-i 2004/114/EK tanácsi irányelv 
önkéntes szolgálatra vonatkozó 
rendelkezéseinek való megfele-
lést szolgálja.

(3) E törvény hatálybalépésével 
egyidejűleg hatályát veszti

a) a közhasznú szervezetekről 
szóló 1997. évi CLVI. törvény (a 
továbbiakban Kszt.) 6. §-ának (2) 
bekezdése,

b) az E# . 17. §-ának (6) bekez-
dése.

(4) E törvény hatálybalépésével 
egyidejűleg

a) az Flt. 58. §-a (5) bekezdésé-
nek e) pontjában az „1-2. pontban” 
szövegrész helyébe az „1-3. pont-
ban” szövegrész;

b) a köztisztviselők jogállásáról 
szóló 1992. évi XXIII. törvény 21. 
§-ának (2) bekezdésében a „szel-
lemi tevékenység” szövegrész 
helyébe a „szellemi tevékenység, 
továbbá a közérdekű önkéntes te-
vékenység” szövegrész;

c) az Szt. 4. §-a (1) bekezdése a) 
pontjának második mondatában 
a „fogyatékossági támogatás” 
szövegrész helyébe a „fogyatékos-
sági támogatás, továbbá a fogadó 
szervezet által az önkéntesnek 
külön törvény alapján biztosíto#  
ju# atás” szövegrész;

d) a munkavédelemről szóló 
1993. évi XCIII. törvény 87. §-a 
9. pontjának első mondatában a 
„polgári szolgálatban” szöveg-
rész helyébe a „polgári szolgálat-

ban, az önkéntes jogviszonyban” 
szövegrész;

e) a Met. 6. §-a (1) bekezdésének 
c) pontjában a „k) pontok” szö-
vegrész helyébe a „k), q) pontok” 
szövegrész;

f) a Tao. 3. számú melléklete B) fe-
jezetének 8. pontjában a „munka-
viszonyban álló” szövegrész he-
lyébe a „munkaviszonyban vagy 
önkéntes jogviszonyban álló” 
szövegrész;

g) a Tbj. 5. §-a (1) bekezdésének 
g) pontjában a „munkát végző 
személy” szövegrész helyébe a 
„munkát végző személy – a külön 
törvényben meghatározo#  köz-
érdekű önkéntes tevékenységet 
végző személy kivételével –” szö-
vegrész;

h) a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi igazgatásról szóló 1997. 
évi XXXI. törvény

ha) 15. §-a (8) bekezdésének első 
mondatában a „munkakörben” 
szövegrész helyébe a „munka-
körben, valamint önkéntes jogvi-
szonyban” szövegrész;

hb) 92. §-a (4) bekezdésében az 
„önkéntes segítők” szövegrész 
helyébe az „önkéntesek” szöveg-
rész;

i) a Kszt. 14. §-ának (4) bekezdé-
sében a „támogatót” szövegrész 
helyébe a „támogatót, az önkén-
test” szövegrész;

j) az E# .
ja) 17. §-ának (3) bekezdésében 

az „önkéntes segítőként” szöveg-
rész helyébe az „önkéntesként” 
szövegrész;

jb) 17. §-ának (4) és (5) bekezdé-
sében az „önkéntes segítő” szö-
vegrész helyébe az „önkéntes” 
szövegrész lép.
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