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- 2 Szociális bizottság), megvitatta a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló, T/16303.
számon beterjesztett törvényjavaslatot, továbbá az ahhoz benyújtott T/16303/10-12, 14-35.
számú módosító javaslatokat.
Béki Gabriella képviselő a T/16303/27. sz. módosító javaslatát a Társadalmi
szervezetek bizottságának 2005. június 8-i ülésén visszavonta.
Megjegyzés: A törvényjavaslat szövegéből elhagyni javasolt szöveget [ ] zárójel közé téve, az új
szövegrészeket pedig aláhúzással jelöljük. Ha a módosító javaslatban ettől eltérő jelölési mód szerepel - az
egységes elbírálás megkönnyítése érdekében - az ajánlásban a javaslatot ehhez a jelölési módhoz igazítottuk
annak szó szerinti tartalmára figyelemmel.
Ahol az ajánlás a bizottságok állásfoglalásaként a "nem támogatja" megjegyzést használja, ott a
módosító javaslat a jelenlévő képviselők egyharmadának támogatását megkapta.
Ahol az ajánlás a bizottság nevét nem tartalmazza, ott az adott bizottság a módosító javaslatról nem
foglalt állást.
Amennyiben a módosító javaslat a törvényjavaslat §-ainak, illetve a §-ok bekezdéseinek számozására,
vagy a pontok jelölésére is vonatkozik, a javaslat elfogadása esetén ezek értelemszerűen megváltoznak a
törvényjavaslat minden érintett rendelkezésében, hivatkozásában, az erre történő külön utalás nélkül is.
A Házszabály 145. § (1) bekezdés b/ pontja szerinti, a módosító javaslatokra vonatkozó észrevételeket
az ajánlás érintett pontjaihoz fűzött keretes megjegyzések tartalmazzák.
Módosításra irányuló törvényjavaslat esetén az ajánlás-tervezet akkor tartalmaz utalást a HSZ. 94. § (3)
bekezdésére, ha a benyújtott módosító javaslat a módosítandó törvény törvényjavaslattal nem érintett §-ára
vonatkozik, és ezért a módosító javaslat házszabályszerűségéről bizottsági döntés szükséges.
Az ajánlás abban az esetben tartalmazza a fenti joghelyre történő utalást, ha az első helyen kijelölt
bizottság megállapítja, hogy a módosító javaslat ellentétes a HSZ. 94. § (3) bekezdésében foglaltakkal.
A módosító javaslatok közötti összefüggésekre akkor utalunk, ha ugyanazon képviselő által benyújtott
módosító javaslatokról vagy több képviselő által közösen benyújtott módosító javaslatokról egyszerre célszerű
dönteni.
Azokat a módosító javaslatokat, amelyek egy gépelt oldalnál hosszabb szövegrész elhagyására tesznek
javaslatot, terjedelmi okokból csak a jogszabályhelyre történő hivatkozással tesszük közzé.

1. Halász János képviselő a törvényjavaslat 1. § (2) bekezdését a következő új d)
ponttal javasolja kiegészíteni:
/(2) A törvény hatálya nem terjed ki/
"d) a 3. §-ának (1) bekezdésében nem említett személynél, szervezetnél, illetve
tevékenységi körben, illetőleg más jogviszony alapján más vagy mások javára
ingyenesen végzett tevékenységre ."
Indokolás: Lásd a T/16303/30. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.
- az Emberi jogi biz.
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Kulturális biz.
- a Szociális biz.
- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja
- Az Előterjesztő képviselője egyetért
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2. Béki Gabriella, és Halász János képviselők a törvényjavaslat 1. §-át új (3)
bekezdéssel javasolják kiegészíteni:
"(3) E törvény hatálya alá nem tartozó természetes személy, ezek közösségei, illetve
jogi személy által más vagy mások javára kényszer és ellenszolgáltatás nélkül végzett
önkéntes tevékenység nem minősül jogellenesnek."
Indokolás: Lásd a T/16303/25, 29. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.
- az Emberi jogi biz.
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz.
- a Szociális biz.
- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

3. Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 2. §-át új (1) bekezdéssel javasolja
kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen
változik):
"2. § (1) Önkéntes tevékenység a természetes személy által saját elhatározásból,
kényszer vagy anyagi érdekeltség, illetve ellenszolgáltatás nélkül más vagy mások javára
végzett tevékenység. Az önkéntes tevékenység önmagában nem hoz létre megbízási
jogviszonyt vagy munkaviszonyt. Nem minősül önkéntesnek a munkaviszony vagy
munkavégzésre irányuló más jogviszony alapjául szolgáló tevékenység, valamint az olyan
tevékenység, amely jogszabályban vagy jogerős bírósági határozatban foglalt, illetőleg
hatósági kötelezésen vagy az önkéntes jogviszonyon kívüli egyéb szerződéses
kötelezettségvállaláson alapul. Ellenszolgáltatásnak minősül minden olyan vagyoni előny,
amelyhez az önkéntes vagy közeli hozzátartozója az önkéntes tevékenységhez kapcsolódóan
jut. Ellenszolgáltatás az is, ha egy másik jogviszonyból eredő kötelezettséget önkéntes
tevékenységgel teljesítenek."
Indokolás: Lásd a T/16303/28. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.
- az Emberi jogi biz.
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz.
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- a Szociális biz.
- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

4. Lezsák Sándor képviselő a törvényjavaslat 2. § (3) bekezdését új i) ponttal
javasolja kiegészíteni:
/(3) Nem minősül ellenszolgáltatásnak a fogadó szervezet által/
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feltéve, hogy annak éves összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér hat hónapi
összege után kifizetett munkaadói és munkavállalói járulékkötelezettséget."
Indokolás: Lásd a T/16303/10. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.
- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz.
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Kulturális biz.
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Szociális biz.
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

5. Horváthné Stukics Erzsébet és Steinerné Vasvári Éva képviselők a
törvényjavaslat 2. § (4) bekezdésének a következő módosítását javasolják:
"(4) Több fogadó szervezettel önkéntes jogviszonyban álló személy ugyanarra az
időszakra csak egy fogadó szervezettől kaphat napidíjat, [és erről köteles értesíteni a többi
fogadó szervezetet.] melyről a többi fogadó szervezetet az a fogadó köteles értesíteni, akitől
az önkéntes jogviszonyban álló személy a napidíjat kapta."
Indokolás: Lásd a T/16303/18. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.
- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz.
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Kulturális biz.
- a Szociális biz.
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

6. Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdése c) pontjának a
következő módosítását javasolja:
/(1) Fogadó szervezet lehet /
"c) a költségvetési szerv [az alap]tevékenysége körében;"
Indokolás: Lásd a T/16303/11. számú módosító javaslat
indokolását.
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- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz.
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz.
- a Szociális biz.
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

7. Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdése f) és g) pontjának a
következő módosítását javasolja:
/3. § (1) Fogadó szervezet lehet/

"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)] közfeladatokat ellátó vagy azok ellátásában közreműködő,
illetve e közfeladatokhoz kapcsolódóan a szolgáltatások igénybe vevőinek
többletszolgáltatásokat nyújtó jogképes intézmény, szolgáltató vagy szervezet;
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] az f) pontban írt szolgáltatást nyújtó nem jogképes
intézmény, szolgáltatás vagy szervezet fenntartója;"
Indokolás: Lásd a T/16303/23. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.
- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz.
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz.
- az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- a Szociális biz.
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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8. Halász János képviselő a törvényjavaslat 3. § (1) bekezdése f) és g) pontjának a
következő módosítását javasolja:
/3. § (1) Fogadó szervezet lehet /

"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)] közfeladatok ellátását vagy ellátásában közreműködést, vagy e
közfeladatokhoz
kapcsolódóan
a
szolgáltatások
igénybe
vevőinek
nyújtott
többletszolgáltatások körében az intézmény, szolgáltató, szervezet – ha jogképes;
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.] az f) pontban írt szolgáltatást nyújtó nem jogképes
intézmény, szolgáltatás, szervezet fenntartója;"
Indokolás: Lásd a T/16303/32. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.
- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz.
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz.
- az Oktatási biz. nem támogatja
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Szociális biz.
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

9. Horváthné Stukics Erzsébet és Steinerné Vasvári Éva képviselők a
törvényjavaslat 3. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják:
"(3) A fogadó szervezet feladatainak ellátásához jogszabályban, illetve hatósági
határozatban előírt létszámfeltételek önkéntes foglalkoztatásával nem teljesíthetőek, illetve
nem válthatóak ki."
Indokolás: Lásd a T/16303/17. számú módosító javaslat
indokolását.
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- az Emberi jogi biz.
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz.
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- a Szociális biz.
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

10. Horváthné Stukics Erzsébet és Steinerné Vasvári Éva képviselők a
törvényjavaslat 4. § (3) bekezdésének a következő módosítását javasolják:
"(3) Aki a fogadó szervezettel fennálló más jogviszony keretében ellenszolgáltatás
fejében munkát végez, [a munkakörébe tartozó feladatokat a fogadó szervezetnél
önkéntes jogviszonyban nem végezheti] az ennél a szervezetnél önkéntes jogviszony
keretében munkát nem végezhet."
Indokolás: Lásd a T/16303/16. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.
- az Emberi jogi biz.
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz.
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- a Szociális biz.
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

11. Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 5. § (1) bekezdésének a következő
módosítását javasolja:
"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. A
tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes
nagykorú személy által végezhető közérdekű önkéntes tevékenységek körét rendeletben
szabályozza."
Indokolás: Lásd a T/16303/20. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.
- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz.
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz.
- az Oktatási biz. nem támogatja
- a Szociális biz.
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
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12. Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 5. § (3) bekezdésének a következő
módosítását javasolja:
"(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes
tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet. A tizenkettedik életévét be nem töltött
önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 16 óra és 8 óra között, a tizennegyedik életévét
be nem töltött 18 óra és 8 óra között nem végezhet."
Indokolás: Lásd a T/16303/21. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.
- az Egészségügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz.
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz.
- az Oktatási biz. nem támogatja
- a Szociális biz.
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

13. Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 5. §-át új (4) bekezdéssel javasolja
kiegészíteni (a javaslat elfogadása esetén a § bekezdéseinek számozása értelemszerűen
változik):
"(4) A tizenkettedik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes
tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg
a) tanítási szünet ideje alatt a napi két órát és a heti tizenkét órát,
b) tanítási időben a heti hat órát és
ba) tanítási napon a napi egy órát,
bb) tanítási napon kívül a napi három órát. "
Indokolás: Lásd a T/16303/22. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.
- az Egészségügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz.
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz.
- az Oktatási biz. nem támogatja
- a Szociális biz.
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet
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14. Horváthné Stukics Erzsébet és Steinerné Vasvári Éva képviselők a
törvényjavaslat 6. § (4) bekezdése felvezető szövegének a következő módosítását javasolják:
"(4) [Kiskorúsága miatt c]Cselekvőképtelen önkéntes esetén az önkéntes
jogviszonnyal kapcsolatos jognyilatkozatokat a törvényes képviselő teszi meg[, de az
önkéntes szerződés megkötéséhez és módosításához az önkéntes beleegyezése szükséges].
Az önkéntes szerződés megkötésének és módosításának érvényességéhez az elsőfokú
gyámhivatal hozzájárulása is szükséges, ha
a) az önkéntes szerződést határozatlan időre, vagy legalább harminc napra kötik, és
b) a közérdekű önkéntes tevékenységet hetente legalább egyszer végzik. "
Indokolás: Lásd a T/16303/15. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.
- az Egészségügyi biz. nem támogatja
- az Emberi jogi biz.
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz.
- az Oktatási biz. nem támogatja
- a Szociális biz.
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

15. Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 6. § (4) bekezdésének a következő
módosítását javasolja:

"(4) Kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén az önkéntes jogviszonnyal
kapcsolatos jognyilatkozatokat a törvényes képviselő teszi meg, de az önkéntes szerződés
megkötéséhez és módosításához az önkéntes beleegyezése szükséges. [Az önkéntes
szerződés megkötésének és módosításának érvényességéhez az elsőfokú gyámhivatal
hozzájárulása is szükséges, ha
a) az önkéntes szerződést határozatlan időre, vagy legalább harminc napra kötik,
és
b) a közérdekű önkéntes tevékenységet hetente legalább egyszer végzik.]"
Indokolás: Lásd a T/16303/26. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.
- az Egészségügyi biz. egyharmada sem támogatja
- az Emberi jogi biz.
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz.
- az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Szociális biz.
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

- 10 -

16. Halász János képviselő a törvényjavaslat 6. § (4) bekezdésének a következő
módosítását javasolja:
"(4) Kiskorúsága miatt cselekvőképtelen önkéntes esetén az önkéntes jogviszonnyal
kapcsolatos jognyilatkozatokat a törvényes képviselő teszi meg, de az önkéntes szerződés
megkötéséhez és módosításához az önkéntes beleegyezése szükséges. Az önkéntes szerződés
megkötésének és módosításának érvényességéhez az elsőfokú gyámhivatal hozzájárulása is
szükséges, ha
a) az önkéntes szerződést határozatlan időre, vagy legalább [harminc] hatvan napra
kötik, és
b) a közérdekű önkéntes tevékenység[et hetente legalább egyszer végzik]re fordított
idő eléri a heti 5 órát."
Indokolás: Lásd a T/16303/31. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.
- az Egészségügyi biz. támogatja
- az Emberi jogi biz.
- a Foglalkoztatási biz. támogatja
- a Kulturális biz.
- az Oktatási biz. támogatja
- a Szociális biz.
- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja
- Az Előterjesztő képviselője egyetért

17. Horváthné Stukics Erzsébet és Steinerné Vasvári Éva képviselők a
törvényjavaslat 7. § (1) bekezdés a) pontjának a következő módosítását javasolják:
/7. § (1)Az önkéntes szerződés megszűnik/
"a) az önkéntes halálával [vagy cselekvőképtelenné válásával],"
Indokolás: Lásd a T/16303/14. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.
- az Emberi jogi biz.
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz.
- a Szociális biz.
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

18. Stolár Mihály képviselő a törvényjavaslat 8. § (1) bekezdését új e) ponttal
javasolja kiegészíteni:
/8. § (1) A fogadó szervezet köteles biztosítani/

- 11 "e) a külföldön végzett közérdekű önkéntes tevékenységről való hazautazás
megszervezését a felek megállapodása alapján, de ha ez nem jön létre, kiskorú esetén
legkésőbb az önkéntes szerződés felmondását követő egy héten belül. "
Indokolás: Lásd a T/16303/19. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.
- az Emberi jogi biz.
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz.
- az Oktatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Szociális biz.
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

19. Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 10. § (2) bekezdésének a következő
módosítását javasolja:

"(2) Ha az önkéntes bizonyítja, hogy
a) a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő kára,
b) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges, az önkéntes tulajdonában
vagy használatában álló dologban [dolgában] a közérdekű önkéntes tevékenység végzésének
helyén keletkező kára
az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben következett be, a fogadó szervezet akkor mentesül
a felelősség alól, [amennyiben] ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső
elháríthatatlan ok vagy kizárólag az önkéntes elháríthatatlan magatartása okozta. A fogadó
szervezetnek nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét, amely az önkéntes felróható
magatartásából származott."
Indokolás: Lásd a T/16303/24. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.
- az Emberi jogi biz.
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz.
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- a Szociális biz.
- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja
-

Az Előterjesztő képviselője
- az Önkormányzati biz., és a Foglalkoztatási biz.
ülésén: nem ért egyet
- a Társadalmi szervezetek biz. ülésén: egyetért

20. Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 18. §-ában az Szja. 7. § (1) bekezdés
y) pontjának a következő módosítását javasolja:
/18. § (1) Az Szja. tv. 7. §-ának (1) bekezdése a következő y) ponttal egészül ki:
[A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket:]/

- 12 "y) a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény alapján az önkéntesnek
nyújtott, ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatást, valamint az önkéntes számára az
önkéntes tevékenységgel kapcsolatosan felmerült, igazolt költségeinek megtérítését."
Indokolás: Lásd a T/16303/33. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.
- az Emberi jogi biz.
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz.
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- a Szociális biz.
- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

21. Pettkó András képviselő a törvényjavaslat 18. §-ában az Szja. 7. § (1)
bekezdését új z) ponttal kiegészíteni javasolja:
" (1) Az Szja. tv. 7. §-ának (1) bekezdése a következő y) és z) ponttal egészül ki:
[A jövedelem kiszámításánál nem kell figyelembe venni a következő bevételeket:]
…
z) 100 órányi önkéntes munka után a magánszemély az éves adóbevallása
benyújtásakor 3% adókedvezményt érvényesíthet, melynek összege maximum 50.000 Ft
lehet."
Indokolás: Lásd a T/16303/12. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.
- az Emberi jogi biz.
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. nem támogatja
- a Kulturális biz.
- az Önkormányzati biz. nem támogatja
- a Szociális biz.
- a Társadalmi szervezetek biz. nem támogatja
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

22. Béki Gabriella képviselő a törvényjavaslat 23. §-ban a Tao. 3. számú melléklet
B) fejezete 7. pontjának a következő módosítását javasolja:
/23. § A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a
továbbiakban: Tao.) 3. számú mellékletének B) fejezete a következő 7. ponttal egészül ki:
[A 8. § (1) bekezdés d) pontjának alkalmazásában a vállalkozási tevékenység
érdekében felmerült költségnek, ráfordításnak minősül különösen:]/

- 13 "7. az adózó által a vele önkéntes jogviszonyban álló magánszemély részére személyi
jellegű egyéb kifizetésként elszámolt összeg, valamint a társadalmi szervezet és az alapítvány
által az önkéntes számára nyújtott, az önkéntes tevékenységgel kapcsolatosan felmerült
igazolt költségek megtérítése [ha az önkéntest az adózó gazdasági-vállalkozási
tevékenysége érdekében foglalkoztatta];"
Indokolás: Lásd a T/16303/34. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.
- az Emberi jogi biz.
- a Foglalkoztatási biz. egyharmada sem támogatja
- a Költségvetési biz. egyharmada sem támogatja
- a Kulturális biz.
- az Önkormányzati biz. egyharmada sem támogatja
- a Szociális biz.
- a Társadalmi szervezetek biz. támogatja
- Az Előterjesztő képviselője nem ért egyet

23. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 28. § (1) bekezdésének a
következő módosítását javasolja:
"28. § (1) Ez a törvény – az (5) bekezdésben foglaltak kivételével – a kihirdetését
követő harmadik hónap első napján lép hatályba."
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 24. pontjában ismertetett
javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/16303/35/1. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.
- az Egészségügyi biz.
- az Emberi jogi biz.
- a Költségvetési biz.
- a Kulturális biz.
- az Oktatási biz.
- az Önkormányzati biz.
- a Szociális biz.
- a Társadalmi szervezetek biz.
-

Az Előterjesztő nevében a Foglalkoztatási biz. ülésén
- a Pénzügyminisztérium képviselője egyetért
- az ICSSZEM képviselője nem ért egyet

24. A Foglalkoztatási bizottság a törvényjavaslat 28. §-át a következő új (5)
bekezdéssel javasolja kiegészíteni:
"(5) E törvény kihirdetését követő 45. napon hatályát veszti a Tao. 22/B. § (1)
bekezdésének e) pontja, azzal, hogy a kihirdetést követő 45. napot megelőző napig benyújtott
kérelem alapján engedélyezett, illetve az említett időpontig bejelentett fejlesztési program

- 14 tekintetében a kihirdetést követő 45. napot megelőző napon hatályos jogszabályi
rendelkezések alkalmazandóak."
Megjegyzés: Ez a módosító indítvány tartalmilag összefügg az ajánlás 23. pontjában ismertetett
javaslattal.

Indokolás: Lásd a T/16303/35/2. számú módosító javaslat
indokolását.
A módosító javaslatot(tal): - az Alkotmányügyi biz.
- az Egészségügyi biz.
- az Emberi jogi biz.
- a Költségvetési biz.
- a Kulturális biz.
- az Oktatási biz.
- az Önkormányzati biz.
- a Szociális biz.
- a Társadalmi szervezetek biz.
-

Az Előterjesztő nevében a Foglalkoztatási biz. ülésén
- a Pénzügyminisztérium képviselője egyetért
- az ICSSZEM képviselője nem ért egyet

Összeállította: az Országgyűlés Jogi Főosztálya
Budapest, 2005. június 9.
Dr. Vastagh Pál s.k.,
az Alkotmányügyi
bizottság elnöke

Dr. Schvarcz Tibor s.k.,
az Egészségügyi
bizottság elnöke

Szászfalvi László s.k.,
az Emberi jogi
bizottság elnöke

Dr. Balsai István s.k.,
a Foglalkoztatási
bizottság elnöke

Varga Mihály s.k.,
a Költségvetési
bizottság elnöke

Dr. Pető Iván s.k.,
a Kulturális
bizottság elnöke

Dr. Jánosi György s.k.,
az Oktatási bizottság elnöke

Dr. Kovács Zoltán s.k.,
az Önkormányzati
bizottság elnöke

Dr. Mátrai Márta s.k.,
a Szociális és családügyi
bizottság elnöke

Fogarasiné Deák Valéria s.k.,
a Társadalmi szervezetek
bizottság elnöke
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