II. Fejezet – A regisztráció
Köt. 3.§ , 1113.§

Azok a szervezetek és intézmények, amelyek úgy döntenek, hogy a Köt. által létrehozott
közérdekû önkéntes jogviszony keretein belül kívánnak önkénteseket foglalkoztatni, kötelesek
bejelentkezni a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által vezetett nyilvántartásba.

1. Hogyan kell bejelentkeznünk a nyilvántartásba?
A Minisztérium a nyilvántartásba vételi eljárást, a közigazgatási hatósági eljárás és
szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény [továbbiakban Ket.] 12. §
alapján végzi, mely szerint közigazgatási hatósági ügynek minôsül minden olyan ügy,
amelyben a hatóság hatósági nyilvántartást vezet. A Ket. 86. §-a alapján a Minisztérium a
jogszabályban – ebben az esetben a Köt.-ben – meghatározott adatokat nyilvántartja.
A nyilvántartásba történô bejelentkezéshez a szervezeteknek a Köt. mellékletében
található „Bejelentési lapot” kell kitölteniük, és csatolniuk kell a törvény 11. §-ában
meghatározott – a fogadó szervezet típusától függôen különbözô – mellékleteket.
A már nyilvántartásba vett szervezeteknek, a „Bejelentési lapon” feltüntetett adatokban
bekövetkezô változásokat is jelezniük kell a Minisztérium felé. Ebben az esetben ismét
ki kell tölteni a „Bejelentési lapot”, és csatolni kell a szükséges mellékleteket is. A törvény
azonban annyi engedményt tesz, hogy a közhasznú szervezeteknek adatváltozás esetén
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a létesítô okirat (alapító okirat, alapszabály) másolatát csak akkor kell mellékelniük, ha a
szervezet abban meg-jelölt célja vagy tevékenységi köre is megváltozott.
A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló
2004. évi CXL. törvény:
A törvény hatálya
12. § (1) A közigazgatási hatóság eljárása során az e törvény hatálya alá tartozó
közigazgatási hatósági ügyekben e törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.
(2) Közigazgatási hatósági ügy (a továbbiakban: hatósági ügy):
a) minden olyan ügy, amelyben a közigazgatási hatóság az ügyfelet érintô jogot
vagy kötelességet állapít meg, adatot, tényt vagy jogosultságot igazol, hatósági
nyilvántartást vezet vagy hatósági ellenôrzést végez,
b) a tevékenység gyakorlásához szükséges nyilvántartásba vétel és a nyilvántartásból való
törlés – a fegyelmi és etikai ügyek kivételével – ha törvény valamely tevékenység végzését
vagy valame-ly foglalkozás gyakorlását köztestületi vagy más szervezeti tagsághoz köti.

Hatósági nyilvántartás
86. § (1) A hatóság a jogszabályban meghatározott adatokat nyilvántartja. A
személyes adatok nyilvántartását csak törvény vagy a törvény felhatalmazása
alapján, az abban meghatározott körben helyi önkormányzati rendelet írhatja elô.
(2) A hatóság az általa kezelt nyilvántartásban szereplô hibás adatot a hiba
észlelése esetén hivatalból köteles javítani, és errôl az érintettet értesíteni kell.
(3) Ha jogszabály másként nem rendelkezik, az ügyfél illeték vagy igazgatási szolgáltatási
díj lerovása mellett a nyilvántartásból hitelesített másolatot vagy kivonatot kérhet
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2. Mikor kell bejelentkezni?

lapon”, amely a bírósági kivonaton is megjelenik. Amennyiben a szervezet székhelye
külön-bözik a levelezési címétôl, ez utóbbit is célszerû feltüntetni az adatlapon.

A Köt. alapján a szervezeteknek az önkéntesek foglalkoztatásának megkezdése elôtt be
kell jelentkezniük a nyilvántartásba. Ez azt jelenti, hogy amint egy szervezet mûködése
során felmerül az önkéntesek fogadásának igénye, és tisztázódnak az általuk ellátandó
feladatkörök, a bejelentést meg kell tenni a Minisztérium felé. Ezt az év során bármikor
megteheti, a bejelent-kezés nincsen határidôkhöz kötve.

Törzskönyvi nyilvántartási száma csak a költségvetési szerveknek van, ezt a civil
szervezeteknek nem kell kitölteniük. Ide tehát nem a szervezet bírósági nyilvántartásba
vételérôl döntô bírósági végzés számát kell beírni.

Elôállhat azonban olyan helyzet, amikor nincs lehetôség az önkéntesek elôzetes
bejelentésére, ilyenkor a törvény tizenöt napos haladékot enged a bejelentkezésre.

A szervezetek a „Bejelentési lapon” minden esetben csak egy kategóriát jelölhetnek
meg a fogadó szervezet típusaként, függetlenül attól, hogy az egyes csoportok között
lehetnek átfedések.

Példa: Ha árvízi veszélyhelyzet áll elô és egy önkormányzat önkéntesek segítségével kívánja a
település védelmét biztosítani, nem elvárható, hogy bárki a bejelentkezéssel kapcsolatos adminisztrációs terhekkel foglalkozzon. Ekkor áll rendelkezésre a törvény 11. § (2) bekezdésében biztosított 15 napos határidô. Azon önkormányzatok számára viszont, amelyek rendszeresen
kénytelenek szembenézni természeti katasztrófákkal, ésszerû elôre bejelenteni, mely helyzetekben, milyen tevékenységi körökben számítanak önkéntesek segítségére.

Példa: A közérdekû önkénteseket foglalkoztató szervezetek nyilvántartásába egy önkormányza-ti
fenntartású szociális intézmény kíván bejelentkezni. Ebben az esetben elôfordulhat, hogy a
bejelentési lapon a fenntartó jogán az önkormányzatot jelöli meg az intézmény mint a fogadó
szervezet típusát, illetve megjelöli a szociális intézmény kategóriát is. Az intézmény mind-eközben
költségvetési szerv is. Ilyenkor, mivel a bejelentési lapon csak egy típust lehet megjelölni, az
intézménynek a költségvetési szerv kategóriát kell választania.

Közérdekû önkéntes tevékenység bejelentésekor nem kell valamennyi önkéntest
egyenként bejelenteni, csak magát a tevékenységet és az ellenôrzéshez szükséges
legfontosabb adatokat. Az önkéntesek adatai így nem kerülnek be a központi
nyilvántartásba, az ô személyük csak az ôket foglalkoztató szervezet számára ismert.

Az 3. § (1) a)-e) pontban említett csoport esetében a fogadó szervezet típusa a döntô. Annak
a fogadószervezetnek, amelyik az a)-e) pontok alatt felsorolt kategóriák közül valamelyiknek
megfelel, ezek közül a pontok közül kell egyet megjelölnie. Ebbe a csoportba tartoznak (a) a
lakosság közszolgáltatásokkal történô ellátásáért felelôs helyi önkormányzatok és társulásaik,

Az önkénteseket foglalkoztató szervezet csak egy alkalommal köteles a Minisztérium
nyilván-tartásába bejelenteni az önkéntesek foglalkoztatását. Ezt követôen csak a
bejelentési lapon feltüntetett adatokban bekövetkezett változásokat kell bejelenteni.

szervek, (d) a közhasznú, kiemelkedôen közhasznú szervezetek és (e) az egyházi jogi személyek.

3. Milyen iratokat kell beadni és csatolni a bejelentkezéshez?
Az eddigi tapasztalatok alapján, a nyilvántartásba vétel során a szervezetek számára sokszor
komoly nehézséget okozott a szervezet típusának meghatározása, és ebbôl következôen
annak eldöntése, hogy a „Bejelentési laphoz” milyen mellékleteket kell csatolniuk.

A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvény 3. § (1) bekezdése határozza meg,
mely szervezetek, milyen tevékenységi körben fogadhatnak önkénteseket. A Köt. 11. §-a
pedig azt szabályozza, hogy az egyes szervezeteknek milyen dokumentumokat kell
elküldeniük a be-jelentkezéshez.

(b) a kisebbségi önkormányzatok, (c) az állami, önkormányzati feladatokat ellátó költségvetési

A fogadó szervezetek másik csoportjába [3. § (1) bekezdés f) pont] olyan, – jogszabályban
pon-tosan definiált – intézmények, illetve szolgáltatók tartoznak, amelyek a társadalom
szem-pontjából kiemelkedô szolgáltatásokat nyújtanak, mûködtetésük engedélyhez,
regisztrációhoz, illetve ellátási szerzôdéshez kötött, s a mûködtetésükhöz szükséges személyi
és tárgyi mini-mumfeltételek is többnyire jogszabályban vannak meghatározva.A 3. § (1)
bekezdés g) pont alapján, amennyiben az intézmény nem jogképes, annak fenntartója lehet a
fogadó szervezet, amely egyébként is gyakorolja az intézménnyel kapcsolatos jogokat és
kötelezettségeket. A fenntartó bármely természetes, vagy jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkezô gazdasági társaság lehet, az ágazati jogszabályoknak
megfelelôen. Tehát, ha az intézmény nem jogképes, de a fenntartója a 3. § (1) bekezdés a)-e)
pontjába tartozik a fenntartó intézmény típusát kell csak megjelölni. Az f) pont alatt felsorolt
intézménytípusok közül akkor kell megjelölni egyet, ha az intézmény nem önálló jogi
személy, de a fenntartó szervezet például egy gazdasági társaság, amely külön,
tevékenysége alapján nem lenne jogosult önkénteseket foglalkoztatni.

a. Bejelentési lap
A bejelentési lapot, a szükséges mellékletekkel együtt a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium, Társadalmi Párbeszéd és Civil Kapcsolatok Fôosztálya számra kell elküldeni:

1373 Budapest, Pf. 609.
A Bejelentési lap 1. pontjának a)-d) alpontjai a szervezet adatait tartalmazzák. A szervezet
nevének meghatározásakor lényeges, hogy pontosan az a név szerepeljen a „Bejelentési
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Fontos megszorítás azonban, hogy a fogadó intézmény, illetve fenntartója csak a
jogszabályban
meghatározott
közszolgáltatásai,
vagy e
közszolgáltatásokhoz
kapcsolódóan a közszol-gáltatásait igénybevevôknek nyújtott többletszolgáltatások
körében jogosult közérdekû önkéntes foglalkoztatására. E körbe olyan tevékenységek
tartozhatnak, mint a hospice, a betegek, ellátottak megfürdetése, vagy önkéntes részvétel
régészeti kutatásokban. Nincs arra lehetôség, hogy a fenntartó más, nyereségérdekelt
tevékenysége érdekében használja az önkéntes munkáját. (Lásd I. fejezet 2. cím, 9. oldal)
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A bejelentési lap 2. pontjában az önkéntesek közremûködésével ellátni kívánt
tevékenységi köröket konkrétan, minél részletesebben kell meghatározni. A fogadó
szervezetnek itt nem azt kell megjelölnie, hogy milyen foglalkozású emberekre van
szüksége, hanem azt, hogy milyen feladatokat kíván velük ellátni (pl. adatrögzítô
helyett adatrögzítés). Tevékenységi körnek ebben az esetben túl tág a szociális,
kulturális, egészségügyi stb. tevékenység meghatározás. Ugyanezért nem megfelelô a
létesítô okiratban szereplô tevékenységekre, vagy jogszabályokra utalás. A „Bejelentési
lapon” „munkakör” részletességgel kell a tevékenységi köröket körülírni, mint például:
adminisztrációs tevékenység, rendezvény-szervezés, kiadvány-szerkesztés stb.
A Bejelentési lap 3-6. pontjai az önkéntesek foglalkoztatásának olyan jellemzôire
kérdeznek rá, melyeknek a Köt. speciális feltételeket szab.
A törvény alapján engedélyköteles építési munkában csak a 3. § (1) bekezdés a)-e)
pontja alatt felsorolt fogadó szervezetek jogosultak önkéntest foglalkoztatni (tehát az
ágazati szabályo-zás alá esô speciális intézmény már nem). Természetesen,
amennyiben pl. egy kistelepülés lakóinak bevonásával kíván iskolát építeni, a helyi
önkormányzat fogadó szervezetként foglalkoztathat önkénteseket, ugyanígy a hívek
önkéntesként részt vehetnek a templom építésében, de egy nyereségérdekelt fenntartó a
beruházásaihoz nem lesz jogosult a közérdekû önkéntes munka igénybevételére.
Amennyiben a fogadó szervezet építésiengedély-köteles munkában kíván önkéntest
foglalkoz-tatni, a cím pontos megjelölésével kell az építési tevékenység helyét
meghatározni. Abban az esetben, ha utcanév vagy házszám kijelölésére nem került még
sor, úgy a helyrajzi-szám jelzése is megfelelô. Engedélyköteles építési tevékenység
esetén minden helyszínt be kell jelenteni, minden egyes alkalommal külön-külön.
b. Mellékletek
A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló törvény 11. § (3) bekezdése szerint a
bejelentkezô szervezeteknek e következô dokumentumokat kell csatolniuk:

• Egyházi személy – annak alapszabályában jogi személynek
nyilvánított, bírósági nyilvántartásba
nem vett – szervezeti egysége

Ha a Köt. 3. § (1) bekezdés f) pontja alatt felsorolt ágazati szabályozású intézmény, illetve
annak fenntartója kíván önkénteseket foglalkoztató szervezetként bejelentkezni, akkor a
bejelentéshez mellékelni kell annak igazolását, hogy a fogadó intézmény jogszerûen
mûködik. Ez az igazolás beszerezhetô a mûködését engedélyezô szervtôl.
A fogadó intézmények egyes típusainál az ágazati törvények meghatározzák, hogy mely
szervek jogosultak mûködésüket engedélyezni.
Szervezet típusa
• Szociális szolgáltató
• Nappali ellátást nyújtó szociális
intézmény
• Bentlakásos szociális intézmény
• Gyermekjóléti szolgáltatás és a
gyermekek napközbeni ellátása esetén
• Helyettes szülôi hálózat, nevelôszülôi
hálózat, külsô férôhelyen biztosított
utógondozói ellátás

Mûködés igazolására szolgáló irat
• Városi jegyzô engedélye
• Városi jegyzô engedélye

• Egyéb, a fenti két pont alá nem
tartozó gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgáltató tevékenység
• Egészségügyi szolgáltató

• Az illetékes megyei gyámhivatal engedélye

• Közoktatási intézmény
Szervezet típusa
• Helyi önkormányzatok társulása
• Közhasznú, kiemelkedôen közhasznú
szervezetek. (Alapítványok,
egyesületek, közhasznú társaságok)

• Egyházi személyek
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Csatolandó dokumentumok
• Társulási megállapodás másolata
• Hatályos létesítô okirat (alapító okirat,
alapszabály) másolata. A másolatokon
nincs szükség semmilyen hitelesítô
záradékra, vagy aláírásra.
• A szervezet nyilvántartásba vételére
illetékes bíróság 30 napnál nem régebbi
igazolása a szervezet adatairól (hatályos
kivonat, cégkivonat), amelyet minden
esetben eredeti példányban kell csatolni.
• Nyilvántartásba vételre illetékes bíróság
harminc napnál nem régebbi igazolása az
egyházi jogi személy adatairól.

• Nyilvántartásba vételre illetékes bíróság
harminc napnál nem régebbi igazolása az
egyházi jogi személy adatairól.
• Az egyházi jogi személy képviselôjének
nyilatkozata a szervezeti egység
státuszáról.

• Felsôoktatási intézmény
• Muzeális intézmény
• Nyilvános könyvtár

• Közlevéltár
• Nyilvános magánlevéltár
• Közmûvelôdési intézmény

• A megyei szociális és gyámhivatal engedélye
• Az önkormányzat jegyzôjének engedélye
• Az illetékes megyei gyámhivatal engedélye

• Egészségügyi hatóság által kiadott
mûködési engedély
• Ha a nevelési-oktatási intézményt nem
helyi önkormányzat alapítja, mûködésének
megkezdéséhez az illetékes jegyzô engedélye
szükséges
• A Felsôoktatási Regisztrációs Központ
engedélye
• Az oktatási és kulturális miniszter engedélye
• Annak igazolása, hogy a könyvtár szerepel
az Oktatási és Kulturális Minisztérium által
a nyilvános könyvtárakról vezetett jegyzékben
• Fenntartó igazolása a jogszerû mûködésrôl
• Az oktatási és kulturális miniszter engedélye
• Az önkormányzattal, mint az intézmény
fenntartójával kötött közmûvelôdési
megállapodás
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A jogszerû mûködés igazolása mellett a törvény megkívánja, hogy amennyiben a fogadó
intézmény, illetve annak fenntartója, az alábbi szervezetek valamelyike, úgy a következô
doku-mentumokat csatolják:
Intézmény/fenntartó típusa
• Társadalmi szervezet, alapítvány,
közalapítvány, egyházi jogi személy,
közhasznú társaság vagy gazdasági
társaság
• Egyéni vállalkozó

Csatolandó dokumentum
• Szervezet nyilvántartásba vételére illetékes
bíróság harminc napnál nem régebbi
igazolását a szervezet adatairól (hatályos
kivonat, cégkivonat)
• Vállalkozói engedély másolata.

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
nyil-vánított, bírósági nyilvántartásba nem vett – szervezeti egysége, a kérelemhez
mellékelni kell az egyházi jogi személy képviselôjének erre vonatkozó nyilatkozatát.
(6) Közhasznú szervezet esetén az adatváltozás bejelentésekor a létesítô okirat másolatát
csak akkor kell mellékelni, ha az abban megjelölt cél, illetve tevékenységi kör megváltozott.

4. Mibôl áll a minisztériumi nyilvántartás? Mit ellenôrizhetnek?
Általános szabályként elmondható, hogy a közérdekû önkénteseket foglalkoztató szervezetek
nyilvántartásába történô bejelentkezéskor elegendô a létesítô okiratok másolatát csatolni. A
másolatokon nincs szükség semmilyen hitelesítô záradékra, vagy aláírásra.
A csatolandó kivonatoknak azonban mindenképpen eredetinek és harminc napnál nem
régebbinek kell lenniük. Fontos kiemelni, hogy a bírósági nyilvántartásba vételt elrendelô
végzés nem azonos a kivonattal és a végzés csatolása nem helyettesítheti az utóbbit.

A minisztérium által az önkénteseket fogadó szervezetekrôl vezetett nyilvántartás tartalmazza:

•
•
•
•
•

a szervezetek nevét,
székhelyét,
adószámát illetve törzskönyvi nyilvántartási számát,
a fogadó szervezet típusát,
az önkéntesek közremûködésével ellátni kívánt tevékenységi köröket.

Köt. 3. § (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 elôírt létszámfeltételek önkéntes foglalkoztatásával nem teljesíthetôek.

Tartalmazza továbbá azt is, hogy kíván-e a szervezet építésiengedély-köteles
tevékenységet végezni és ha igen, az építési tevékenység pontos helyét. A Minisztérium,
önkéntesek fogadására jogosult szervezeteket tartalmazó nyilvántartása megtalálható a
www.civil.info.hu honlapon, és mint ilyen teljesen nyilvános.

(4) Az a fogadó szervezet, amely jogszabály alapján köteles az általa nyújtott szolgáltatás során
okozott kár megtérítésére felelôsségbiztosítási szerzôdést kötni, önkéntest akkor foglalkoztathat,
ha a felelôsségbiztosítási szerzôdés kiterjed az önkéntes által okozott kár megtérítésére is.

a. Ellenôrzés

11. § (1) A fogadó szervezet a kormányzati társadalmi és civil kapcsolatok fejlesztéséért
felelôs minisztériumnak (a továbbiakban: Minisztérium) a melléklet szerinti
Bejelentési
lapon
köteles
elôzetesen
bejelenteni a) az önkéntesek foglalkoztatását,

b) a Bejelentési lapon feltüntetett adatokban bekövetkezô változásokat.
(2) Ha az önkéntes szükséghelyzetben történô alkalmi foglalkoztatásának elôzetes bejelentésére
nincs lehetôség, a bejelentési kötelezettségnek a közérdekû önkéntes tevékenység
megkezdésétôl számított tizenöt napon belül kell eleget tenni. A melléklet 1. pontja szerinti
adatokban bekövetkezô változást az azt követô tizenöt napon belül kell bejelenteni.

Amennyiben a munkabiztonsági és munkaügyi ellenôrzés szerve, az adóhatóság, a fogadó
szervezet szakmai vagy törvényességi ellenôrzését végzô szerv észleli, hogy a fogadó szervezet a
bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, errôl értesíti a Minisztériumot. [Köt. 13. § (1)]
Ha a Minisztérium tudomására jut, hogy egy nyilvántartásba nem vett szervezet önkénteseket
foglalkoztat (és jogosulatlanul vett igénybe adókedvezményeket), elôször felhívja a szervezetet,
hogy bejelentkezési kötelezettségének tegyen eleget. Ha a szervezet a felhívás kézhezvételét
követô harminc napon belül nem tesz eleget a felhívásnak, a Minisztérium megtiltja a fogadó
szervezetnek önkéntes foglalkoztatását, legfeljebb 1 év idôtartamra. [Köt. 13. § (3)]

(3) A bejelentéshez mellékelni kell
a) helyi önkormányzatok társulása esetén a társulási megállapodás
másolatát; b) közhasznú, kiemelkedôen közhasznú szervezet esetében

b. Hiánypótlás, új bejelentkezés

ba) a hatályos létesítô 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 iga-zolását, hogy a fogadó intézmény jogszerûen mûködik, továbbá, ha
a fogadó intézmény, illetve annak fenntartója

Ha egy szervezet nem megfelelôen tölti ki a bejelentési lapot, vagy nem csatolja a szükséges mellékleteket, a Minisztérium nyolc napos határidô megjelölésével hiánypótlásra
hívja fel. Ha a szervezet nyolc napon belül postára adja a javított bejelentési lapot és a
szükséges mel-lékleteket, a Minisztérium határozatot hoz a nyilvántartásba vételrôl. A
hiánypótlást ugyanarra a címre kell elküldeni, ahova a bejelentési lapot küldték.

a) társadalmi szervezet, alapítvány, közalapítvány, egyházi jogi személy, közhasznú társaság
18

Amennyiben egy szerv a hiánypótlási felhívás kézhezvételét követô nyolc napon túl adja postára a
hiánypótlást, illetve ha a hiánypótlás ellenére a bejelentés továbbra is hiányos, a Minisztérium a
nyilvántartásba vételi eljárást megszünteti, és a szervezetet nem veszi nyilvántartásba.
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II. Fejezet – A regisztráció
A döntés ellen jogorvoslatnak nincs helye, de ez nem akadályozza, hogy a szervezet egy újabb
bejelentési lap és a szükséges mellékletek megküldésével új eljárást kezdeményezzen. Azok a
szervezetek, akiket nem vettek nyilvántartásba, akár azonnal beküldhetnek egy új bejelentési lapot
a szükséges mellékletekkel. Ez esetben új eljárás indul, amire semmilyen kihatással nincs az, hogy
a szervezetet az elôzô eljárás során nem vették nyilvántartásba.

Köt. 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 vételrôl a Minisztérium kizárólag az iratok alapján dönt. A
Minisztérium megtagadja a bejelentô, illetve a bejelentésben meghatározott
tevékenységi kör nyilvántartásba vételét, illetôleg törli a nyilvántartásból a fogadó
szervezetet, illetve tevékenysé-gi kört, ha
a) a bejelentô nem a 3. § (1) bekezdése szerinti fogadó szervezet,
b) kétséget kizáró módon megállapítható, hogy a bejelentésben megjelölt
tevékenységi körben önkéntes nem foglalkoztatható.

II. Fejezet – A regisztráció
Nem. A törvény célja az, hogy az önkéntes tevékenység végzésekor a korábbinál fokozottabb
védelemben részesítse, mind az önkéntest, mind az ôt fogadó szervezetet. Ennek elôfeltétele,
hogy nyilvánvaló legyen, a szervezet által foglalkoztatottak közül kik az önkéntesek és milyen
tevékenységet végeznek. Nem megfelelô tehát, ha egy szervezet átmásolja a létesítô
okiratában szereplô összes tevékenységi kört a bejelentési lapra, hiszen nem valószínû, hogy
a szervezet valamennyi feladatát önkéntesek végeznék, ráadásul a létesítô okiratok
megfogalmazása nem is elég konkrét. Ugyanez a helyzet a jogszabályokra, vagy TEÁOR
számokra utalás esetében, amelyek megfogalmazása túl tág a törvény céljaihoz mérve.

Csak akkor jelentkezzünk be a minisztériumi nyilvántartásba, ha biztosan szeretnénk
önkénte-seket fogadni és azt is tudjuk, hogy körülbelül milyen feladatkörük lesz. Enélkül
nincs értelme, csak felesleges adminisztrációt vállalunk fel.
Van-e valamilyen következménye annak, ha egy szervezet bejelentkezik a
nyilvántartás-ba, de végül mégsem foglalkoztat önkéntest?

(3) A nyilvántartásban szereplô adatokat a Minisztérium az internetes honlapján közzéteszi.

(4) A Minisztérium a nyilvántartásban szereplô adatokat átadja a munkabiztonsági
és munkaügyi ellenôrzés szerveinek az önkéntesek jogszabályszerû
foglalkoztatásának ellenôrzése céljából.
13. § (1) Ha a munkabiztonsági és munkaügyi ellenôrzés szerve, az adóhatóság, a fogadó
szervezet szakmai vagy törvényességi ellenôrzését, illetve felügyeletét ellátó szerv észleli,
hogy a fogadó szervezet a bejelentési kötelezettségének nem tett eleget, errôl 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
követô harminc napon belül nem tesz eleget, a Minisztérium határozatban – a jogsértés
súlyának figyelem-bevételével – 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 megszûnésének idôpontját.

Nincs. A Minisztérium által az önkénteseket foglalkoztató szervezetekrôl vezetett nyilvántartás
célja az, hogy minden önkénteseket fogadó szervezet megjelenjen benne. Úgy is mondhatjuk,
hogy a regisztráció jogosultságot keletkeztet az önkéntesek fogadására, nem pedig
kötelezettséget. A Köt. 11. § (1) bekezdése úgy fogalmaz, hogy a fogadó szervezet az
önkénte-sek foglalkoztatását elôzetesen köteles bejelenteni, tehát amikor tevékenységük még
nem kezdôdött el. E követelmény folytán szükségképpen elôállhatnak olyan helyzetek, amikor
a jövôbeli fogadó szervezet már tudja milyen tevékenységi körökben fog önkénteseket
foglalkoz-tatni, az önkéntesek azonban még nem kezdték meg a munkát.

Ugyanez a helyzet akkor, amikor a fogadó szervezetnél valamilyen okból szünetel az
önkénte-sek foglalkoztatása. Ezt sem kell bejelenteni a Minisztériumnak, hiszen könnyen
elképzelhetô, hogy a szervezet késôbb ismét igénybe veszi önkéntesek segítségét a már
nyilvántartásba vett tevékenységi körökben.
Milyen elônye származik egy szervezetnek, szociális intézménynek, vagy például
egy-házközségnek, amennyiben regisztrálja magát a minisztériumban?

Gyakran Ismételt Kérdések

A törvény hatálya alatti önkéntes foglalkoztatás biztonságot jelent mind a szervezetnek, mind
az önkéntesnek, fôleg abban az esetben fontos ez, ha hosszú távú önkéntességrôl van szó.

Bejelentkezhet-e a közérdekû önkénteseket foglalkoztató szervezetek nyilvántartásába
nem közhasznú, vagy kiemelkedôen közhasznú jogállású civil szervezet?

A fogadó szervezet és az önkéntes közötti szerzôdést írásba kell foglalni, ha az
határozatlan idôre szól, vagy legalább 10 napra kötik, amiben pontosan meg kell
határozni az önkéntes tevékenység tartalmát, a közérdekû önkéntes tevékenység
ellátásának helyét, a közérdekû önkéntes tevékenységre fordítandó idôt és a pihenôidôt,
a költségtérítéseket és jutalmat (ha ilyet biztosít a szervezet).
Emellett a Köt. hatálya alatt foglalkoztatott önkéntes esetében, lehetôség van arra, hogy
telje-sen tisztán (a fekete munka gyanúját elkerülve) biztosítson a szervezet az önkéntes
számára adó és járulékmentesen költségtérítést, illetve adhat jutalmat és külföldön
végzett önkéntes munka esetében napidíjat.

Nem. A Köt. 3. § (1) bekezdés meghatározza, mely szervezetek fogadhatnak közérdekû
önkéntes jogviszony keretében önkénteseket. A felsorolás d) pontja alapján civil szervezet
csak akkor foglalkoztathat önkénteseket e törvény hatálya alatt, ha közhasznú, vagy
kiemelkedôen közhasznú jogállású. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy a nem közhasznú
szervezeteknél nem dolgozhatnak önkéntesek más jogviszony keretei között (lsd. 1. fejezet).

Megfelel-e a tevékenységi kör meghatározásakor a szervezet létesítô okiratára, jogszabályra, esetleg TEÁOR számokra történô utalás?
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II. Fejezet – A regisztráció
Ki kell-e jelentkeznie a nyilvántartásból annak a szervezetnek, amely nem akar tovább
önkénteseket foglalkoztatni, vagy ez nem áll módjában?
A nyilvántartásból nem kötelezô kijelentkezni. Nem jár semmilyen jogkövetkezménnyel az, ha egy
szervezet, amely már nem foglalkoztat önkénteseket továbbra is szerepel a nyilvántartás-ban. A
nyilvántartásba való felvétel csak az önkéntesek foglalkoztatásának jogosultságát teremti meg, nem jár
azzal a kötelezettséggel, hogy valóban foglalkoztassák ôket.

Ettôl függetlenül azonban minden nyilvántartásba vett szervezetnek jogában áll kérnie a nyilvántartásból való törlését, egy a nyilvántartást vezetô minisztériumhoz intézett kérelemmel. A
kérelmen szerepelnie kell a képviselô eredeti aláírásának, illetve csatolni kell a szervezet nyilvántartásba vételére illetékes bíróság harminc napnál nem régebbi igazolását a szervezet adatairól
(hatályos kivonat).
A helyi/területi szervezetekkel is rendelkezô országos hatókörû szervezetek esetében, az
anyaszervezetnek vagy a területi szerveknek kell bejelenteniük az önkéntesek foglalkoztatását?
Amennyiben a központi szervezet és a területi szervek is jogképesek, úgy el kell dönteniük, hogy
milyen szinten kívánják az önkénteseket foglalkoztatni, és eszerint kell a bejelentést megtenni. Ha
például inkább az országos hatókörû szervezet fogadja az önkénteseket és közvetíti ôket a
tagszervezeteihez, akkor ésszerûbb, ha a központ jelentkezik be. Ellenben, ha az önkéntesek
kizárólag a területi szervnél tevékenykednek, akkor ez utóbbiak kerüljenek nyil-vántartásba vételre.
Más a helyzet akkor, amikor csak az anyaszervezet rendelkezik jogképességgel, ebben az eset-ben a
területi szervek nem, csak az anyaszervezet szerepelhet önkénteseket fogadó szerve-zetként.
Ha egy szervezet nem szeretné magát regisztrálni, fogadhat-e továbbra is önkéntest?

A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló 2005. évi LXXXVIII. Törvény (Köt.) egy lehetôség arra,
hogy a törvényben meghatározott feltételek teljesítése esetén, a fogadó szervezetek a törvény hatálya
alatt fogadjanak önkénteseket.
Ez nem teremt kizárólagosságot, önkéntest a jövôben is lehet fogadni az eddigi formákban, mint például az
ingyenes megbízás, vagy az egyesületi tagság keretében. Ezért nem kötelezô a regisztráció sem, viszont, ha egy
szervezet nem regisztráltatja magát a minisztériumnál, akkor a törvényben meghatározott kedvezményeket
(költségtérítés, jutalom) sem veheti igénybe.

Hol érhetô el a bejelentkezési lap?
A www.civil.info.hu honlapon megtalálható A közérdekû önkéntes tevékenységrôl szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvény teljes szövege, mellékletében a bejelentési lappal. Emellett e kiadvány
mellékletében is megtalálható, mely elektronikus formában a www.onkentes.hu honlapról tölt-hetô le.

Melléklet a 2005. évi LXXXVIII. törvényhez
BEJELENTÉSI LAP
közérdekû 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
• felsôoktatási intézmény
• muzeális intézmény
• nyilvános könyvtár
• közlevéltár
• nyilvános magánlevéltár
• közmûvelôdési intézmény
2. Az önkéntesek közremûködésével 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
cselekvôképes
nagykorú önkéntest foglalkoztatni?
• igen• nem
5. Kíván-e olyan önkéntest foglalkoztatni, aki az Európai Gazdasági Térségrôl szóló
megállapodásban nem részes állam állampolgára, ide nem értve a menekültként vagy
menedékesként
elismert, bevándorolt, illetve letelepedett személyt, illetôleg az Európai Gazdasági Térségrôl
szóló megállapodásban részes állam állampolgárának egyeneságbeli rokonát és
házastársát?
• igen• nem
6. Kíván-e külföldön végzendô közérdekû önkéntes tevékenységre önkéntest foglalkoztatni?
• igen• nem
Nyilatkozom, hogy a 2. pontban meghatározott tevékenységi körök megfelelnek a közérdekû
önkéntes tevékenységrôl szóló törvény 3. §-ában meghatározottaknak.
Kelt:.........................................................

