JOGI SEGÉDLET AZ ÖNKÉNTES SZERZŐDÉSHEZ
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1. Mikor kell önkéntes szerződést kötni?
Az önkéntes jogviszony az önkéntes és a fogadó szervezet megállapodásával jön létre. E
megállapodást nevezzük önkéntes szerződésnek. A szerződés lehet szóbeli és írásbeli. Ha
szóbeli szerződés jön létre, akkor szóban; ha írásbeli szerződés jön létre, akkor pedig írásban
kell megállapodnia a fogadó szervezetnek és az önkéntesnek az alábbi kérdésekben – ez az
önkéntes szerződés törvény szerinti kötelező tartalma:
a) a közérdekű önkéntes tevékenység lényeges elemei – az a tevékenység,
amelyre a szerződést kötik;
b) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának, folytatásának,
gyakorlásának helye;
c) a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítandó idő és a biztosított
pihenőidő;
d) azok a törvény szerinti juttatások, amelyeket az önkéntesnek biztosítanak,
és rendelkezni kell azokról az önkéntes szerződés megszűnésének esetére is.
A fogadó szervezet intézménynél, illetve annak fenntartójánál végzett
közérdekű önkéntes tevékenység esetén jogszabály meghatározhatja az önkéntes
szerződés további kötelező tartalmi elemeit is.

2. Mikor kell írásba foglalni az önkéntes szerződést?
Az önkéntes jogviszonyt létrehozó megállapodás (szerződés) lehet szóbeli és lehet írásbeli.
Az önkéntes szerződést írásba kell foglalni az alábbi esetekben:
(Az ide nem tartozó esetekben is lehet a szóbeli helyett írásban szerződni, de
nem kötelező.)
a) az önkéntes szerződést határozatlan időre vagy legalább tíz napra tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan cselekvőképes
nagykorú önkéntes esetén legalább két napra - kötik,
b) az önkéntes a 6.pont b)-k) pontja szerinti valamely juttatásban részesül,
c) az önkéntest engedélyköteles építési munkában való részvételre foglalkoztatják,
d) a közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön végzik,
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e) az önkéntes az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes
állam állampolgára, ide nem értve a menekültként vagy menedékesként elismert,
bevándorolt, illetve letelepedett személyt, illetőleg az Európai Gazdasági Térségről
szóló megállapodásban részes állam állampolgárának egyeneságbeli rokonát és
házastársát,
f) bármelyik fél azonnali hatályú felmondáshoz való jogát korlátozzák,
g) az önkéntes kéri az írásba foglalást,
h) valamely jogszabály rendeli el az írásba foglalást.

3. Mi legyen az önkéntes szerződésben? Vázlat az önkéntes szerződés
összeállításához. Melyek a kötelező és melyek a választható tartalmak?
VÁZLAT
önkéntes szerződés összeállításához

Vastag betűvel szedve a szerződésnek a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi
LXXXVIII. törvény által elrendelt kötelező elemei (amelyeket tehát tartalmaznia kell a
szerződésnek, ha van olyan vonatkozása), s dőlt betűvel szedve az esetleges elemek (amelyeket
vagy másik jogszabály rendel az önkéntes jogviszonyhoz vagy választhatóak, s a Felek
megállapodása alapján kerülnek az önkéntes szerződésbe).

- tehát a szerződés a vastaggal szedett pontok, szakaszok meghatározása nélkül
érvénytelen!

1. A jelen szerződés alapján a ………………………………………….. fogadó szervezet
és ………………………………… önkéntes között önkéntes jogviszony jön létre,
amely alapján közérdekű önkéntes tevékenységet végez a 2005. évi LXXXVIII.
törvény szerint.
- a fogadó szervezet nevét, címét, az önkéntes nevét, személyi adatait

(születési idő, anyja neve, címe) valamint azt kell meghatározni, hogy
a szerződés létre jön
2. A közérdekű önkéntes tevékenység tartalma:
- formai megkötés nélkül kell leírni a tevékenység lényeges jellemzőit.

Ha ezt teljesítették, a szerződés megszűnik! Tehát nem lehet a
szerződés alapján az itt leírtaktól eltérő, azt meghaladó tevékenységet
végezni – arra új szerződést kell készíteni.
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3. A közérdekű önkéntes tevékenység ellátásának helye:
- olyan pontossággal kell meghatározni, amennyire előre

látható/tervezhető – lehetőleg minél pontosabban (pl. város,
intézmény, pontos cím)
4. A közérdekű önkéntes tevékenység időtartama:

- erre az időre fog szólni a szerződés – ennek letelte után megszűnik!
(Ha tovább kell végezni a tevékenységet, új szerződést kell írni.) Nincs
szabály arra, milyen időegységben kell kifejezni – szabadon
meghatározható. Figyeljünk a fiatalkorúakra vonatkozó szabályokra
(5. §)!
5. Kapcsolódó pihenőidő:
- megállapodás kérdése - nincs törvényileg meghatározva sem a

tartalma, sem a beosztása, sem az időegység, amiben fel kell tüntetni.
Figyeljünk a fiatalkorúakra vonatkozó korlátokra (5.§)!
6. A fogadó szervezet által az önkéntesnek biztosítandó juttatások:

- az önkéntesnek biztosítandó juttatásokat a szerződésbe kell foglalni!
Csak a szerződésben szereplő juttatásokat kaphatja törvényesen az
önkéntes. A törvény felsorolja azokat, amiket egyáltalán biztosíthat a
fogadó szervezet. Ezek közül választható akár az összes, akár egy sem
(akkor azt kell beleírni, hogy nincs biztosítandó juttatás) – nincs
megkötés. A törvény szerint nyújtható juttatások a következők:
- a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges munkaruházat,
védőfelszerelés és –anyag biztosítása
- a közérdekű önkéntes tevékenység ellátása érdekében szükséges utazás,
szállás, étkezés biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének az önkéntes
részére történő megtérítése
- az önkéntes saját személygépkocsijának a fogadó szervezet érdekében történő
használatára tekintettel kifizetett költségtérítés a Tv. 2.§ (3) bekezdés b) pontjában írt
kereteken belül
- az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenység biztonságos ellátása érdekében
biztosított védőoltás, szűrővizsgálat és más betegségmegelőző szolgáltatás
- az önkéntes részére biztosított - a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához
szükséges - iskolarendszeren kívüli képzés költsége
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- az önkéntes tulajdonában álló, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához
szükséges állat élelmezésének, ellátásának, képzésének biztosítása, illetve ezek
bizonylattal igazolt költségének az önkéntes részére történő megtérítése
- az önkéntes tulajdonában vagy használatában álló eszköz - közérdekű önkéntes
tevékenység ellátása érdekében történő - működtetéséhez szükséges feltételeknek az
önkéntes részére történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének
megtérítése
- az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenység során bekövetkező halála, testi
sérülése, egészségkárosodása esetére kötött élet-, egészség- és baleset-biztosítás,
illetve annak díja
- az önkéntes által okozott kár megtérítésére kötött felelősségbiztosítás, illetve annak
díja
- napidíj külföldön végzett közérdekű önkéntes tevékenység esetén
- napidíj a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező nem magyar állampolgár
által végzett közérdekű tevékenység esetén

Ezen juttatásokat a szerződésben úgy kell megfogalmazni, hogy
egyértelműen azonosítható legyen, hogy valamelyik törvényi kategória
alapján került a szerződésbe. Tehát nem feltétlenül a szó szerinti
törvényszöveg mintájára. A törvény nem kötelez a juttatás összegszerű
megállapítására.
A szerződésben rendelkezni kell a biztosított juttatások sorsáról a
szerződés megszűnésének esetére!
7. Az önkéntes tevékenység folytatásával kapcsolatos külön feltételek:
-Jogszabály által elrendelt feltételek, vagy a fogadó szervezet illetve az önkéntes által
kívánt feltételek. Ilyen lehet például a biztosítás, az előképzésen illetve felkészítésen
részvétel, információs kötelezettségek, eljárási rutinok vagy szakmai protokollok
alkalmazása, más magatartási szabályok, helyettesítésről gondoskodás, eszközök,
körülmények.

8. A törvény tartalmaz olyan szabályokat a szerződéssel kapcsolatban, amelyeket a
szerződést kötő felek (a fogadó szervezet és az önkéntes) közös megegyezéssel
megváltoztathatnak. Ha nem kívánják megváltoztatni, akkor a törvény rendelkezése érvényes.
Ha el kívánnak térni a törvény rendelkezéseitől, azt a szerződésbe kell foglalni. A
következő szabályok tekintetében engedi ezt a törvény:
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- az önkéntes szerződést bármelyik fél azonnali hatállyal felmondhatja
(KIVÉVE a tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes
nagykorú önkéntes, illetve törvényes képviselője azonnali hatályú felmondáshoz való joga,
amely az önkéntes szerződésben NEM KORLÁTOZHATÓ.)
- a felmondás közlésének módja
- a fogadó szervezet gondoskodik 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.
- ha az önkéntes egészségügyi szolgáltatásra jogosult, vagy rendelkezik az egészségügyi
szolgáltatások költségét fedező biztosítással, a fogadó szervezet gondoskodik a biztosítási
szerződés megkötéséről és a biztosítási díj megfizetéséről.
- az önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek
okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt az önkéntes felróható
magatartása okozta, a fogadó szervezet az önkéntestől követelheti kárának megtérítését.

9. Egyéb rendelkezések
- a szerződő felek (a fogadó szervezet és az önkéntes) megállapodásától függően
kerülhetnek a szerződésbe. Sokféle rendelkezés lehet, például:
-

az időszakonkénti értékelés, minősítés, elismerés;
az önkéntes igazolás;
az értesítési kötelezettség az elvégzett önkéntes tevékenységről;
az önkéntes tevékenység mérésének és adminisztrációjának kérdései;
a szerződés meghosszabbításának és módosulásának eljárási kérdései,
a szerződés nemteljesítésének vagy hibás teljesítésének jogkövetkezményei és azok
érvényesítésének eljárási szabályai;
a fogadó szervezetnek azok a kötelezettségei, amelyeket az önkéntes tevékenység
helyszínéül szolgáló intézmény biztosít.

……………………., (hol? - város) 2006. ………………….(mikor? - év, hónap, nap)

………………………………

Önkéntes

……………………………………

Fogadó szervezet
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- a keltezés és a fenti két szerződő fél aláírása kötelező (fogadó szervezetnél az
aláírási joggal rendelkező személy ír alá)!
- nem elég csak az előbbi két aláírás a következő két esetben:
1. Korlátozottan cselekvőképes személy önkéntes szerződése esetén:
+ a törvényes képviselő beleegyezése
………………..……………………….
az önkéntes törvényes képviselője

2. Kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén:
+ a törvényes képviselő szerződést létrehozó jognyilatkozata
………………………………………………………
az önkéntes törvényes képviselője
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