Önkéntesség (Forrás: www.civil.info.hu)
2005. évi LXXXVIII. törvény
a közérdekű önkéntes tevékenységről

"...
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 vételről a Minisztérium kizárólag az iratok alapján dönt. A
Minisztérium megtagadja a bejelentő, illetve a bejelentésben meghatározott tevékenységi
kör nyilvántartásba vételét, illetőleg törli a nyilvántartásból a fogadó szervezetet, illetve
tevékenységi kört, ha
a) a bejelentő 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 szereplő adatokat a Minisztérium az internetes honlapján
közzéteszi.
(4) A Minisztérium a nyilvántartásban szereplő adatokat átadja a munkabiztonsági és
munkaügyi ellenőrzés szerveinek az önkéntesek jogszabályszerű foglalkoztatásának
ellenőrzése céljából..."

A törvény teljes szövege
Act LXXXVIII of 2005 on voluntary activities in the public interest (A törvény
szövege angolul, hivatalos fordítás)
A nyilvántartásba vett szervezetek listája (folymatosan frissítve)
Bejelentkezési lap kitöltése vagy letöltése
Önkéntes Törvény Kiadvány 2005
Kapcsolódó segédanyagok a civil.info honlapon
Az önkéntes tevékenység a társadalmi szolidaritás egyik legnemesebb megnyilvánulási
formája, amely szorosan összeforrt az aktív civil társadalom eszméjével. Komoly kohéziós
erőt biztosít az összetartó társadalom kialakításához is.

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény elsődleges célja
az volt, hogy a közérdekű önkéntes tevékenységet – mint jogviszonyt – szabályozza,
intézményesítse. Továbbá kedvezmények, garanciák biztosításával ösztönzi, népszerűsíti
a szervezetek és az állampolgárok részvételét az önkéntes tevékenységben.
Közérdekű önkéntes tevékenységen egy adott fogadó szervezetnél a törvényben
meghatározott tevékenységi körben – ellenszolgáltatás nélkül – végzett munkát értjük.
Egyéb önkéntes tevékenység a törvény hatályán kívül is végezhető, szervezhető, ám a
törvényben meghatározott juttatásokat a fogadó szervezet csak akkor nyújthatja
járulékmentesen – az önkéntes számára pedig adómentes módon –, ha bejelentkezik a
törvény hatálya alá, vagyis a közérdekű önkénteseket fogadó szervezetek
nyilvántartásába.
A közérdekű önkéntes foglalkoztatása révén járó kedvezmények igénybe vételéhez a
fogadó szervezetnek be kell jelentkeznie a Minisztérium nyilvántartásába. Ennek első
lépése a bejelentési lap kitöltése, amely erről az oldalról letölthető, illetve a törvény
mellékleteként is megtalálható. (A fogadó szervezet a későbbiekben azt is köteles jelezni,
ha a bejelentkezési lapon feltüntetett adatok megváltoztak.)
A bejelentkezési laphoz csatolandó kötelező mellékletek felsorolását a törvény 11. §-a
tartalmazza. Ezek a következők:
1. helyi önkormányzatok társulása esetén a társulási megállapodás másolata,
2. közhasznú, kiemelkedően közhasznú civil szervezet esetében
- a hatályos létesítő okirat másolata,
- a nyilvántartásba vétel 30 napnál nem régebbi igazolása, amelyet az illetékes bíróság
állít ki,
3. egyházi jogi személy esetén a nyilvántartásba vétel igazolása az egyházi jogi személy
adatairól, amelyet az illetékes bíróság állít ki. Ha a fogadó szervezet egyházi jogi személy
szervezeti egysége, akkor mellékelni kell az egyházi jogi személy erre vonatkozó
nyilatkozatát,
4. intézmény, illetve annak fenntartója esetén a bejelentéshez mellékelni kell annak
igazolását, hogy az intézmény jogszerűen működik. Ha az intézmény fenntartója
társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, egyházi jogi személy, közhasznú vagy
gazdasági társaság, mellékelni kell a szervezet adatairól szóló, 30 napnál nem régebbi
bírósági igazolást. Ha az intézmény fenntartója egyéni vállalkozó, akkor kötelező a
vállalkozói engedély másolatát mellékelni.
A bejelentkezési lapot és a mellékleteket a következő címre kell beküldeni (VÁLTOZÁS!):
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Esélyegyenlőségi Főosztály
1055 Budapest, Hold u. 1.
A Minisztérium a fogadó szervezetek nyilvántartását a www.civil.info.hu honlapon teszi
közzé. A nyilvántartásban szereplő adatokat átadja a munkabiztonsági és munkaügyi
ellenőrzés szerveinek az önkéntesek jogszabályszerű foglalkoztatásának ellenőrzése
érdekében.
A törvény a következő webcímről tölthető le: www.civil.info.hu.
Válogatás további önkéntességgel kapcsolatos honlapokból:
www.viapacis.ngo.hu

http://youth.cec.eu.int (Európai Önkéntes Szolgálat – EVS)
www.mobilitas.hu
www.onkentes.hu (Önkéntes Központ Alapítvány)
www.onkentes.lap.hu
Kapcsolódó híreink a civil.info honlapon

