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Adalékok az önkéntes munkavégzésről, az önkéntesség lehetőségeiről a könyvtárakban

Mit is tehet úgy általában a kultúrát támogató egyén, amikor a helyi könyvtárat bezárás, létszámleépítés vagy
költségvetés-csökkentése fenyegeti? Támogathat. Szóba jöhet könyvek, audiovizuális anyagok, sőt, pénz
adományozása is. Ha nem telik nagyobb pénzadományra, akkor hozzájárulhatunk önkéntes munkával is
könyvtárunk mindennapjaihoz. Állományrend biztosítása, részvétel könyvkiárusításban és hasonló pénzszerző
akciókban, oktatás, mint például hogy kell használni a különféle számítógépes programokat, előadás vagy
tanfolyam tartása saját szakterületünkről, stb.
Az önkéntesség könyvtári alkalmazását, az önkéntesekkel való jó együttműködést a képzés is elősegíti, amely
speciális tanfolyamok keretében valósul meg. Az önkéntes munkával kapcsolatos tájékoztató kiadványok segítik
az elfogadtatást. Könyvtári alkalmazásuk nem azt szolgálja, hogy a fizetett dolgozók helyett ingyenes
szolgálattal önkéntesek lássák el a feladatokat! Fennáll a veszély, hogy a képzett hivatásos könyvtárosokat
speciális végzettség nélküli laikusokkal helyettesítik.
Az önkéntesek jutalmazása szóbeli dicsérettel, közös programokkal, pl. kirándulásokba, karácsonyi
ünnepségekbe való bevonásukkal valósulhat meg. Az önkéntesek ingyenes könyvtári szolgáltatásokat biztosító
belépővel is rendelkezhetnek.
Élő könyvtár – kikölcsönözhetsz személyeket (foglalkozásokat, élethelyzeteket) Ez is egy önkéntességen alapuló
forma!
Mesefelolvasás – Salgótarján (Edit néni könyvespolca), Battonya, stb. Ehhez önkénteseket kerestünk.
Meghirdettük a programot a kábel tv-n, helyi sajtóban. Jöttek a gyerekek mesét hallgatni, anyukák, nyugdíjas
pedagógusok és bölcsődei gondozók, nagymamák felolvasni! Mindig az jött, aki ráért, telefonon egyeztettünk.
A meséket általában mi, könyvtárosok választjuk ki. Néhány vélemény: (kislány) amikor először megérkeztem,
attól a perctől megkedveltem a könyvtárat, a barátom lett, (kisfiú) szerintem még 10-20, maximum 60 évig ide
szeretnék járni mesét hallgatni és mondani.
A LibriVox önkéntesek által épített nemzetközi hangoskönyvtár, a szabadon terjeszthető hangoskönyvek
létrehozását tűzte ki célul. Állományában jelenleg közel 4.500 hangoskönyv található, amelyek MP3 vagy OGG
formátumban letölthetőek, de az archive.org honlapján közvetlenül meg is hallgathatóak.
Az önkéntesség népszerűsítése. A kormánynak nem az a célja, hogy olcsón megússza a közszolgáltatások
finanszírozását. Az önkéntes munka jelentős hasznot hozhat azoknak is, akik a képességeik fejlesztésére, az új
barátságok és kapcsolatok kialakítására, valamint a saját egészségük megőrzésére fordítják az idejüket!
Dilemma, hogy ki a valódi önkéntes? Az MKE tagja az MKE-n belül önkéntesen tevékenykedik, de jogilag nem
önkéntes, mert nincs önkéntes foglalkoztatási viszonyban a saját szervezetével. Az egyén nem a saját
családjában, a saját szervezetében önkénteskedik, hanem más szervezetekben, intézményekben, mások
számára nyújt segítő szolgáltatást. Ekkor jöhet létre önkéntes jogviszony.

Mi az önkéntesség?
Az önkéntesség…
.…olyan tevékenység, melyet egyénileg vagy csoportosan, rendszeresen vagy alkalmanként, belföldön vagy
külföldön a közös jó érdekében személyes akaratból végeznek anyagi ellenszolgáltatás nélkül. Az önkéntes
tevékenység közvetlen anyagi haszonnal nem jár annak végzője számára, továbbá az önkéntes nem helyettesíti
a fizetett munkaerőt. Az önkéntes nem elsősorban saját családjának segít, munkálkodása hozzáadott értékként
jelenik meg a fogadó szervezet életében. A tevékenység megvalósulhat non-profit, civil szervezet, vagy állami
intézmény-, ritkább esetben for-profit szervezet (cégek , vállalkozások) keretein belül. Előnye, hogy elősegíti a
társadalmi beilleszkedést, hozzájárul a szegénység, a kirekesztődés csökkentéséhez és a teljes
foglalkoztatottsághoz. Az önkéntesség segít környezetünk és közösségünk jobbá tételében.
Mire jó?
Sokan hiszik, hogy az önkéntesség a középkorú, unatkozó középosztályi háziasszonyok tevékenysége. Az
önkéntesség a kutatások és a nemzetközi tapasztalatok szerint azonban sokkal szélesebb korosztályokat és
társadalmi rétegeket érinthet. A gyerekek szocializációja, oktatása, nevelése során például fontos cél, hogy
később közösségük aktív tagjaivá legyenek. A fiatalok, pályakezdők szempontjából előnyös, ha első munkahelyi
gyakorlatukat segítő környezetben végzik, ahol a felelősséget még mások viselik helyettük. A fiatalok körében
növekvő tartós munkanélküliség tendenciáit figyelembe véve még nagyobb a társadalmi felelősség: sokan
karrierjük első állomásaként passzivitásba kényszerülnek. Különösen fontos a nők munkaerőpiacra való visszaés bekerülésének elősegítése. A nyugdíjas önkéntesek számára a magány, a passzivitás, a betegségekbe
menekülés és az elszegényedés elkerülésének lehetősége jelenthet vonzást. Emellett egyre több piaci szervezet
figyel fel arra, hogy szakembereinek önkéntes munkára való ösztönzése elősegíti az alkalmazottak
kreativitásának, munkakedvének növekedését, felfogható az alkalmazottak sokoldalúvá tételének egyik
állomásaként, javítja a cég közösségen belüli reputációját, növeli a vállalaton belüli munkamorált.*
Számokban
A „Lakossági adományok és önkéntes tevékenységek” című, 2004 folyamán készült felmérés eredményei
alapján elmondható, hogy önkéntes tevékenységek végzésébe 2004-ben a 14 éven felüli lakosság 40 %-a
(mintegy 3,5 millió fő) kapcsolódott be. Az önkéntes tevékenységeket az állampolgárok családjukon és baráti
kapcsolatukon kívül, magánszemélyek és intézmények javára végezték. Az önkéntesek által elvégzett munka
mennyisége 10 év alatt több mint harmadával növekedett. A legtöbb önkéntes tevékenységet a lakóhelyi,
települési segítségnyújtás (68 %), a hivatalos ügy elintézése (41 %), illetve a szociális, egészségügyi, művelődési
területen tevékenykedő szervezetek segítése (21 %) területeken végezték. Az adatok szerint az önkéntesek
legszívesebben a gyermekek számára nyújtanak támogatást (22 %). Magas a fogyatékosokat támogatók száma,
illetve az idős emberek számára végzett önkéntes tevékenység (12–12 %) is. Az önkéntesek életkora egyre
alacsonyabb, ma már a középiskolások is vállalnak önkéntességet, csak az idős (különösen a nagyon idős)
emberek körében válik ritkává a tevékenység. A legaktívabbak a 31–40 éves korosztályba tartozók.
Az önkéntesség mindenképpen sokszínű tevékenység, amelyet éppen színessége okán nehéz kategóriákba
sorolni. Két csoport azonban mégis elkülöníthető egymástól: az új típusú önkéntesség elsősorban tudás
megszerzésére, a szabadidő hasznos eltöltésére, az önismeret fejlesztésére szolgáló tevékenység, míg a régi
típusba azokat a tevékenységeket soroljuk, amelyek a hagyományos polgári értékekhez, szolidaritáshoz, családi
indíttatáshoz, esetleg vallásos háttérhez köthetők.
Nemzetközi kutatások adatai szerint a fiatalok tudásszerzésre törekvő önkéntessége növekszik, míg a
hagyományos önkéntesek száma csökken.
A KSH felméréséből** tudni lehet, hogy az önkéntesek által nyújtott munkának a bevételnövelő aránya a kisebb
méretű szervezeteknél a legnagyobb. Az ágazatok között az alábbiakban dolgozó szervezetek foglalkoztatták a

legtöbb önkéntest: szabadidő, hobbi (18,5%), sport (12%), szociális ellátás (10,6%), kultúra (10,4),
közbiztonságvédelme (8,5%).
Érdemes megjegyezni, hogy érezhető elmozdulás van az önkénteskedésre való hajlandóság terén. Ezt
támasztják alá a fogadószervezettől kapott visszajelzések és nem utolsó sorban a www.önkéntes.hu honlapon
működtetetett önkéntes közvetítő adatbázis látogatottsági adatai.
Jogi háttér
A törvénynek (2005. évi LXXXVIII. Törvény a Közérdekű önkéntes tevékenységről (Köt)) köszönhetően
megkerülhetetlen témává vált az önkéntesség. A törvény a mellett, hogy jogi értelemben vett státuszt adott az
önkénteseknek, számos anomáliát megszüntetett (pl. az önkénteseknek nyújtott költségtérítés adó és
járulékmentessége) és általa széles körben vált ismertté és elfogadottá az önkéntes tevékenység haszna a
társadalom és az egyének szintjén.
Miért fontos az Önkéntes Tevékenység?
Az önkéntes tevékenység a társadalmi beilleszkedés és integráció egyik eszköze. Hozzájárul egy összetartó
társadalom kialakulásához, a bizalom és szolidaritás kialakításával, illetve a társadalmi tőke megteremtésével.
Az önkéntes tevékenység egy lehetőség arra, hogy bármilyen nemzetiségű, vallású, társadalmi-gazdasági
hatterű és korú ember hozzájárulhasson a pozitív változáshoz.
Az önkéntesek hozzájárulnak az EU politikák, mint például a társadalmi beilleszkedési politika vagy a fejlesztési
támogatás, megvalósításához.
Az önkéntes tevékenység hathatos eszköze lehet az aktív és felelősségteljes európai állampolgárság
megteremtésének, ami az európai ideák és értékek - mint a demokrácia, szolidaritás és részvétel – központi
eleme.
A megosztott társadalmak kibékítésének és kapcsolatuk helyreállításának forrása.
Az önkéntes tevékenységnek köszönhetően az emberek gyakorlatot szereznek a vezetés, kommunikáció és
szervezés területén, kiszélesítik ismeretségi körüket, és gyakran ennek köszönhetően jutnak később fizetett
munkahelyhez. Az önkéntes munka informális és non-formális tanulási lehetőséget nyújt és ezért az Európai
Unió által hirdetett életen át tartó tanulás fontos eszköze.
Az önkéntes tevékenység GDP-hez való hozzájárulása a gazdasági érteket és a gazdasági tevékenység egészéből
való részesedését tekintve igen jelentős, ezért fontos, hogy megjelenjen a nemzeti statisztikai hivatalok által
publikált kimutatásokban.
Az önkéntes tevékenység valamint az üzleti világ, a közhivatalok és az önkéntes központok között létrejövő
innovatív partnerség egyik módja a vállalatok társadalmi felelősség vállalásának kialakításának.
Az önkéntesség fontos szerepet játszik a társadalmi kérdésekre adott válaszok megtalálásában. Az önkéntesek
hozzájárulnak a szolgáltatások mennyiségi és minőségi javulásához, és további szolgáltatásokat és ezen az úton
továbbhaladva új munkalehetőségeket hoznak létre.
Az önkéntes akciók ezért fontos alkotóelemei az Európai Unió azon stratégiai céljának, hogy a „…világ
legversenyképesebb, legdinamikusabb, tudásalapú gazdasága legyen…” , ahogyan ezt 2000 márciusában az
Európai Unió Tanácsának Lisszaboni ülésen a tagállamok elhatároztak.

Tájékozódás: http://onkentes.lap.hu/

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről
– részletek –
Szolidaritáson alapuló, öntevékenységet kifejező, a személyeknek és közösségeiknek más vagy mások javára
ellenszolgáltatás nélkül végzett önkéntes tevékenysége.
1. § (1) A törvény hatálya
(2) A törvény hatálya nem terjed ki
a) az önkéntes véradásra,
b) az önkéntes, illetve létesítményi tűzoltóként végzett tevékenységre,
c) a polgári természetőrként végzett tevékenységre.
2. § (1) Közérdekű önkéntes tevékenység a fogadó szervezetnél a 3. §-ban meghatározott tevékenységi
körben ellenszolgáltatás nélkül végzett munka, kivéve, ha
a) a személy a tevékenységet maga vagy a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója javára
végzi,
b) a tevékenység jogszabályi kötelezésen, jogerős 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, illetve egyház tagjaként, alapítvány, közalapítvány kezelő szervének
tagjaként vagy egyházi személyként.
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 székhelyű közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet a közhasznú és a
működésével összefüggő tevékenysége körében;
e) a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével összefüggő
tevékenysége körében;
f) a jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a
közszolgáltatásait igénybevevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében a magyarországi székhelyű,
illetve magyar hatóság által kiadott működési engedéllyel rendelkező, jogképes
fa) szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény,
fb) egészségügyi szolgáltató,
fc) közoktatási intézmény,
fd) felsőoktatási intézmény,
fe) muzeális intézmény,
ff) nyilvános könyvtár,
fg) közlevéltár,
fh) nyilvános magánlevéltár,
fi) közművelődési 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
igénybevevőknek 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 előírt
létszámfeltételek önkéntes foglalkoztatásával nem teljesíthetőek.
(4) Az a fogadó szervezet, amely jogszabály alapján köteles az általa nyújtott szolgáltatás során okozott
kár megtérítésére felelősségbiztosítási szerződést kötni, önkéntest akkor foglalkoztathat, ha a
felelősségbiztosítási szerződés kiterjed az önkéntes által okozott kár megtérítésére is.
4. § (1) Önkéntes az lehet, aki tizedik életévét betöltötte.
(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 történő ellátását
jogszabály nem zárja ki.
5. § (1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú
személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi és
erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és
tankötelezettségének teljesítését.
6. § (1) A közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony keretében végezhető, amely a fogadó szervezet
és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel jön létre. Az önkéntes szerződésben meg kell határozni
a) a közérdekű önkéntes tevékenység tartalmát,
b) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helyét,
c) a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó időt és a pihenőidőt,
d) azokat a 2. § (3) bekezdésének a)–h) pontja szerinti juttatásokat, amelyeket az önkéntesnek
biztosítanak, és rendelkezni kell azokról az önkéntes szerződés megszűnésének esetére.
7. § (1) Az önkéntes szerződés megszűnik
a) az önkéntes halálával vagy cselekvőképtelenné válásával,
b) a fogadó szervezet jogutód nélküli megszűnésével, természetes személy esetén halálával,
c) a vállalt közérdekű önkéntes tevékenység teljesítésével,
d) a szerződésben meghatározott idő lejártával, feltétel bekövetkeztével,
e) közös megegyezéssel történő megszüntetéssel,
f) felmondással,
g) az önkéntesek foglalkoztatásának – a 13. § (3) bekezdése szerinti – megtiltásáról rendelkező határozat
jogerőre emelkedésével.
(2) Az önkéntes szerződést – ha jogszabály vagy az önkéntes szerződés másként nem rendelkezik – bármelyik
fél azonnali hatállyal felmondhatja.
(3) A korlátozottan cselekvőképes önkéntes az önkéntes szerződést a törvényes képviselője hozzájárulása
nélkül is felmondhatja.
(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú önkéntes,
illetve törvényes képviselője azonnali hatályú felmondáshoz való joga az önkéntes szerződésben nem
korlátozható.
8. § (1) A fogadó szervezet köteles biztosítani

a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit,
b) a szükséges pihenőidőt,
c) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek
megszerzését,
d) tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú
önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét.
(2) Ha az önkéntes szerződés másként nem rendelkezik, a fogadó szervezet gondoskodik
a) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásról, szállásról és étkezésről, ha
a közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön végzik, vagy az önkéntes Magyarországon lakóhellyel
nem rendelkező nem magyar állampolgár,
b) a 4. § (6) bekezdésének c) pontja szerinti biztosítási szerződés megkötéséről és a biztosítási díj
megfizetéséről.
9. § (1) Az önkéntes köteles
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 szerződés
eltérő rendelkezése hiányában – a fogadó szervezet az önkéntestől követelheti kárának megtérítését.
11. § (1) A fogadó szervezet a társadalmi esélyegyenlőség előmozdításáért felelős miniszter által vezetett
minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium) a melléklet szerinti Bejelentési lapon köteles előzetesen
bejelenteni
a) az önkéntesek foglalkoztatását,
b) a Bejelentési lapon feltüntetett adatokban bekövetkező változásokat.
(2) Ha az önkéntes szükséghelyzetben történő alkalmi foglalkoztatásának előzetes bejelentésére nincs
lehetőség, a bejelentési kötelezettségnek a közérdekű önkéntes tevékenység megkezdésétől számított
tizenöt napon belül kell eleget tenni. A melléklet 1. pontja szerinti adatokban bekövetkező változást az
azt követő tizenöt napon belül kell bejelenteni.
(3) A bejelentéshez mellékelni kell
a) helyi önkormányzatok társulása esetén a társulási megállapodás 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 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 jogszerűen működik, továbbá, ha a fogadó intézmény, illetve annak fenntartója
a) társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, egyházi jogi személy, gazdasági társaság vagy egyéni
cég, a szervezet nyilvántartásba vételére illetékes bíróság harminc napnál nem régebbi igazolását a
szervezet adatairól,
b) egyéni vállalkozó, az egyéni vállalkozói tevékenység bejelentéséről az egyéni vállalkozóról szóló
törvényben meghatározott igazolást.
(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
képviselőjének erre vonatkozó nyilatkozatát.

(6) Közhasznú szervezet esetén az adatváltozás bejelentésekor a létesítő 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.
13. § (1) Ha a munkaügyi hatóság vagy a munkavédelmi hatóság, az adóhatóság, a fogadó szervezet szakmai
vagy törvényességi ellenőrzését, illetve felügyeletét ellátó szerv észleli, hogy a fogadó szervezet a bejelentési
kötelezettségének nem tett eleget, erről a fogadó szervezet nevének, székhelyének és adószámának
megjelölésével értesíti a Minisztériumot.
14. § (1) A fogadó szervezet – az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jogok és kötelezettségek gyakorlása,
valamint a jogviszonnyal kapcsolatos hatósági ellenőrzés érdekében – az általa foglalkoztatott önkéntesekről
nyilvántartást vezet, amely tartalmazza
a) az önkéntes természetes személyazonosító adatait, valamint, ha az önkéntes nem magyar
állampolgár, az állampolgárságát,
b) az önkéntes lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási, illetve szálláshelyét,
c) korlátozottan cselekvőképes és kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén a törvényes
képviselő természetes személyazonosító adatait és lakóhelyét, ennek hiányában tartózkodási helyét,
d) a 6. § (1) bekezdésének a)–c) pontjában meghatározottakat,
e) a közérdekű önkéntes tevékenység megkezdésének időpontját,
f) határozott időre kötött önkéntes szerződés esetén azt az időpontot, amikor a szerződés hatálya
megszűnik,
g) tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenységre fordított
idővel kapcsolatos adatokat,
h) az önkéntesnek a 2. § (3) bekezdése szerint nyújtott juttatásokat.
(2) A fogadó szervezet a nyilvántartást az önkéntes jogviszony megszűnését követően öt évig köteles megőrizni.
A fogadó szervezet megszűnése, illetve halála esetén a nyilvántartást a jogutódja, örököse, jogutód nélküli
megszűnése esetén az iratok megőrzésére jogszabály vagy határozat alapján kötelezett őrzi.
15. § (1) Ha e törvény másként nem rendelkezik, az önkéntes szerződés megkötésére, érvénytelenségére,
módosítására, teljesítésére, megszűnésére, a szerződésszegésre, a törvényes képviselő közreműködésére, az
önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jogok gyakorlására és a kötelezettségek teljesítésére, valamint a
kárviselésre és a kártérítésre a Polgári Törvénykönyv szabályait kell alkalmazni.
(2) E törvénynek az önkéntes jogviszonyra vonatkozó szabályaitól – ha e törvény vagy nemzetközi szerződés
kivételt nem tesz – az önkéntes szerződésben érvényesen eltérni nem lehet.
16–25. §
26. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő harmadik hónap első napján lép hatályba.
(2) Ez a törvény a harmadik országok állampolgárai tanulmányok folytatása, diákcsere, javadalmazás nélküli
gyakorlat, illetve önkéntes szolgálat céljából történő beutazásának feltételeiről szóló, 2004. december 13-i
2004/114/EK tanácsi irányelv önkéntes szolgálatra vonatkozó rendelkezéseinek való megfelelést szolgálja.
Melléklet a 2005. évi LXXXVIII. törvényhez
BEJELENTÉSI LAP közérdekű önkéntes tevékenység bejelentésére
1. A fogadó szervezet
a) neve:

b) székhelye:
c) adószáma:
d) költségvetési szerv törzskönyvi nyilvántartási száma:
e) típusa:*
c helyi önkormányzat, azok társulása c közoktatási intézmény
c kisebbségi önkormányzat c felsőoktatási intézmény
c költségvetési szerv c muzeális intézmény
c közhasznú szervezet c nyilvános könyvtár
c egyházi jogi személy c közlevéltár
c szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, c nyilvános magánlevéltár
intézmény c közművelődési intézmény
c egészségügyi szolgáltató
2. Az önkéntesek közreműködésével ellátni kívánt tevékenységi körök:
3. Kíván-e építésiengedély-köteles munkában való részvételre önkéntest foglalkoztatni?
c igen c nem
Az építési tevékenység helye:
4. Kíván-e tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntest, illetve korlátozottan cselekvőképes nagykorú
önkéntest foglalkoztatni?
c igen c 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?
c igen c nem
6. Kíván-e külföldön végzendő közérdekű önkéntes tevékenységre önkéntest foglalkoztatni?
c igen c nem
Nyilatkozom, hogy a 2. pontban megatározott tevékenységi körök megfelelnek a közérdekű önkéntes
tevékenységről szóló törvény 3. §-ában meghatározottaknak.
Kelt: ....................................................................
........................................................................................
a fogadó szervezet képviselőjének aláírása
___________
* A fogadó intézmény fenntartóját a fogadó intézmény típusánál kell jelezni.

