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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 :

1 .

Bizottsági módosító javaslat

A törvényjavaslat 2 . §-ának (3) bekezdése a következőJ) ponttal egészül ki, egyidejűleg
a jelenlegifi-h) pontok jelölése g)-i) pontra változik :

/(3) Nem minősül ellenszolgáltatásnak a fogadó szervezet által/

„0az önkéntes tulaidonában vagy használatában álló eszköz- közérdekű önkéntes
tevékenység ellátása érdekében történő -működtetéséhez szükséges feltételeknek az önkéntes
részére történő biztosítása, illetve ezek bizonylattal igazolt költségének megtérítése,

[n] g~ az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenység során bekövetkező halála, testi
sérülése, egészségkárosodása esetére kötött élet-, egészség- és balesetbiztosítás, illetve annak
díja, valamint az önkéntes által okozott kár megtérítésére kötött felelősségbiztosítás, illetve
annak díja,

[g)] hj az önkéntesnek külföldön végzett közérdekű önkéntes tevékenység esetén, illetve
a Magyarországon lakóhellyel nem rendelkező nem magyar állampolgár által végzett
közérdekű tevékenység esetén adott napidíj, ha annak egy hónapra számított összege nem
haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi összegének húsz százalékát,

[h)] 1 az önkéntesnek a közérdekű önkéntes tevékenységéért nyújtott jutalom, feltéve,
hogy annak éves összege nem haladja meg a kötelező legkisebb munkabér mindenkori havi
összegének tíz százalékát."
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II .

A törvényjavaslat 6 . §-a (1) bekezdésének d) pontja az alábbiak szerint módosul :

6.§

/(1)A közérdekű önkéntes tevékenység önkéntes jogviszony keretében végezhető, amely
a fogadó szervezet és az önkéntes között megkötött önkéntes szerződéssel jön létre . Az
önkéntes szerződésben meg kell határozni/

„d) azokat a 2 . § (3) bekezdésének a)-[g] J pontja szerinti juttatásokat, amelyeket az
önkéntesnek biztosítanak, és rendelkezni kell azokról az önkéntes szerződés megszűnésének
esetére."

A törvényjavaslat 6 . §-a (5) bekezdésének b) pontja az alábbiak szerint módosul :

/(5)Az önkéntes szerződést írásba kell foglalni, hal

„b) az önkéntes a 2 . § (3) bekezdésének b)-[g] J pontja szerint juttatásban részesül,"

Indokolás :

A módosítás az ellenszolgáltatásnak nem minősülő juttatások körébe emeli az eszközök
működtetési költségeit is . Ide tartozik pl. az önkéntes tevékenység során használt gépek
üzemanyagának biztosítása, illetve ezek költségeinek megtérítése is .

Budapest, 2005 . június 14 .

Szászfalvi Lasz ó
a bizottság eln*
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