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Az Országgyűlés Emberi jogi, kisebbségi és vallásügyi bizottsága a Házszabály 94 . § (1)
bekezdése, valamint a 102 . § (1) bekezdése alapján a közérdekű önkéntes tevékenységről
szóló T/16303 . számú törvényjavaslathoz az alábbi

bizottsági módosító javaslatot
terjeszti elő :

I .

A törvényjavaslat 12 . §-ának (4) bekezdése az alábbiak szerint módosul :

„(4) A Minisztérium a nyilvántartásban szereplő adatokat átadja
[a)] a munkabiztonsági és munkaügyi ellenőrzés szerveinek az önkéntesek

jogszabályszerű foglalkoztatásának ellenőrzése céljából[,
b) az állami adóhatóság szerveinek az adó- és járulékfizetési kötelezettség

teljesítésének ellenőrzése céljából] .

II .

Bizottsági módosító javaslat

A törvényjavaslat 26-27 . §-a elmarad, értelemszerűen a 28 . § számozása 26 . §-ra
változik.

„[26. §

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIL törvény (a továbbiakban : Art.) 52. §-
ának (3) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki :

[A (2) bekezdés alkalmazásában felhasználható nyilvántartások:]

„c) adó- és járulékfizetési kötelezettség megállapítására a közérdekű önkéntes
tevékenységről külön törvény alapján vezetett nyilvántartás ."



2

27. §

Az Art. 3. számú mellékletének G) fejezete a következő 5 . ponttal egészül ki :

„5. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényben meghatározottak
szerint nyilvántartást vezető minisztérium minden hónap 15 . napjáig az előző hónap
utolsó napja szerinti állapotnak megfelelően adatokat szolgáltat a nyilvántartásba
újonnan bejelentkező fogadó szervezetekről. Az adatszolgáltatás tartalmazza a fogadó
szervezet nevét, székhelyét és adószámát ."j

[28 .] 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.

(3) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti
•

	

a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban Kszt.) 6 .
§-ának (2) bekezdése,

b) az Ett. 17. §-ának (6) bekezdése .

(4) E törvény hatálybalépésével egyidejűleg
•

	

az Flt . 58 . §-a (5) bekezdésének e) pontjában az „1-2 . pontban" szövegrész helyébe
az „1-3 . pontban" szövegrész ;

b) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992 . évi XX1II. törvény 21 . §-ának (2)
bekezdésében a „szellemi tevékenység" szövegrész helyébe a „szellemi tevékenység, továbbá
a közérdekű önkéntes tevékenység" szövegrész ;

• az Szt. 4. §-a (1) bekezdése a) pontjának második mondatában a „fogyatékossági
támogatás" szövegrész helyébe a „fogyatékossági támogatás, továbbá a fogadó szervezet által
az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás" szövegrész ;

d) a munkavédelemről szóló 1993 . évi XCIII. törvény 87. §-a 9. pontjának első
mondatában a ,polgári szolgálatban" szövegrész helyébe a ,polgári szolgálatban, az önkéntes
jogviszonyban" szövegrész ;

•

	

a Met. 6. §-a (1) bekezdésének c) pontjában a „k) pontok" szövegrész helyébe a „k),
q) pontok" szövegrész ;

fi a Tao . 3. számú melléklete B) fejezetének 8. pontjában a „munkaviszonyban álló"
szövegrész helyébe a ,munkaviszonyban vagy önkéntes jogviszonyban álló" szövegrész ;

g) a Tbj . 5. §-a (1) bekezdésének g) pontjában a „munkát végző személy" szövegrész
helyébe a „munkát végző személy - a külön törvényben meghatározott közérdekű önkéntes
tevékenységet végző személy kivételével -" szövegrész,

h) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997 . évi XXXI . törvény
ha) 15 . §-a (8) bekezdésének első mondatában a „munkakörben" szövegrész helyébe

a „munkakörben, valamint önkéntes jogviszonyban" szövegrész,
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hb) 92 . §-a (4) bekezdésében az „önkéntes segítők" szövegrész helyébe az
„önkéntesek" szövegrész ;

i) a Kszt. 14. §-ának (4) bekezdésében a „támogatót" szövegrész helyébe a „támogatót,
az önkéntest" szövegrész;

j) az Ett .
ja) 17 . §-ának (3) bekezdésében az „önkéntes segítőként" szövegrész helyébe az

„önkéntesként" szövegrész,
jb) 17 . §-ának (4) és (5) bekezdésében az „önkéntes segítő" szövegrész helyébe az

„önkéntes" szövegrész

ép . 95

1ndoko1ás :

Az adóhatóság külön értesítése a fogadó szervezetek köréről indokolatlan, hiszen az
önkéntesek foglalkoztatását adó és járulék nem terheli, így a kötelezettség felesleges
adminisztrációs teher volna . A módosítás az ellenőrzési tevékenységet nem érinti . Mivel a
nyilvántartásban szereplő adatok nyilvánosak, azokhoz az adóhatóság külön törvényi
rendelkezés nélkül is hozzáférhet .

Budapest, 2005 . június 14 .

Szászfalvi LászV
a bizottság elnöke
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