
1 

 

Önkéntesség 

Európa nagy részén, évek óta erősödik az a jelenség, hogy azokat a 

munkavállalókat sokkal jobban előnyben részesítik, akik önkéntes múlttal 

rendelkeznek. 

Miért jó önkéntesnek lenni? 

Néhány jó tanács, ha önkéntesnek jelentkeznél: 

Önkéntesség 

Fontos, hogy hazánkban is középpontba kerülhessen. az amikor az önkéntesek a 
társadalom számára hasznos tevékenységet folytatnak. 

Nagyfokú  kulturális, integrációs lehetőségeket hordoz magában ez a tevékenység, 
emellett lehetőség nyílik arra, hogy tanulási, munkavállalási kompetenciákat sajátítsanak 
el az önkéntesek. Ez elősegíti, hogy az egy célért tevékenykedő emberek igazi 
közösséggé alakuljanak, elvégzett munkájukat értékesnek érezzék. 

Európa nagy részén, évek óta erősödik az a tendencia, hogy azokat a munkavállalókat 
sokkal jobban előnyben részesítik, akik önkéntes múlttal rendelkeznek.  

Önkéntes az, aki szabad akaratából, tudatosan, mások javára történő 
tevékenységet anyagi ellenszolgáltatás, fizetség nélkül lát el.  

Miért jó önkéntesnek lenni? 

1. Hasznos, másokat segítő szolgálatot láthatsz el több területen is. 

2. Egy olyan közösség tagja lehetsz, ahol önkéntes munkádat megbecsülés övezi. 

3. Akár kiléphetsz a komfort zónádból is, és az új kihívások által meghaladhatod 

önmagadat. 

4. Új barátokra, kapcsolatokra tehetsz szert. alaposan gondold végig, hogy milyen 

típusú önkéntes munkát végeznél szívesen 

5. Az önkéntes munka álláskereséskor jó referencia lehet. 

Néhány jó tanács, ha önkéntesnek jelentkeznél: 

mielőtt döntenél alaposan tájékozódj a szervezet tevékenységeinkről 

csak olyan önkéntes munkát vállalj, amivel maximálisan tudsz azonosulni 

mérlegeld, hogy mennyire tudsz elköteleződni egy-egy ügy, tevékenység mellett 

döntsd el, hogy egyénileg vagy csapatban dolgozol szívesebben 

gondold át, hogy rendszeresen vagy csak alkalmanként végeznél-e önkéntes munkát 
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Az önkéntes munka álláskereséskor jó referencia lehet. 

 Helyi önkéntes programok támogatójaként az emberek összefogásán alapuló 

közösségi, civil kezdeményezések támogatása, önkéntes programok 

népszerűsítése 

 Diákok iskolai közösségi szolgálatának (IKSZ) segítése 

 Az önkéntes munkavégzéshez és az önkéntesek fogadásához szükséges 

felkészítések 

 

 

Közérdekű önkéntes tevékenység a Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 

törvény (2005. évi LXXXVIII. törvény, továbbiakban: Köt.) keretében szabályozott 

jogviszony. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának Fiatalokért Felelős Főosztálya hatósági 

feladatként vezeti és tartja karban a közérdekű önkéntes tevékenységgel 

kapcsolatos fogadó szervezeteket tartalmazó hatósági nyilvántartást. 

Kiemelt feladatának tekinti, hogy a nyilvántartás naprakész adatokat 

tartalmazzon, hogy a fogadó szervezetek és az önkéntes tevékenységet végezni 

kívánó állampolgárok a lehető legkönnyebben egymásra találjanak. 

Ennek érdekében működteti a Közérdekű Önkéntes Szervezeti Regisztert, amely 

biztosítja a fogadó szervezetek számára adataik, elérhetőségük és 

tevékenységük közzétételét. 

Célja, hogy a portálon összesítve legyenek elérhetők ezek a szervezetek által 

megadott és az Interneten közzétett nyilvános információk. 

  

2020. július 1-től a Közérdekű Önkéntes Szervezeti Regisztert az alábbi 

linken érhetik el : 

Közérdekű önkéntesség - Közérdekű Önkéntes Szervezeti Regiszter (gov.hu) 

 

 

 

 

http://kot.emmi.gov.hu/onkentesseg
http://kot.emmi.gov.hu/onkentesseg
http://kot.emmi.gov.hu/onkentesseg
http://kot.emmi.gov.hu/onkentesseg
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 Közérdekű önkéntes tevékenység 

2013. július 1-jei hatállyal módosult a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 

2005. évi LXXXVIII. törvény (továbbiakban: Köt.). Közérdekű önkéntes 

tevékenység továbbra is a Köt.-ben szabályozott önkéntes jogviszony keretében 

végezhető; ahol a fogadó szervezet a társadalmi esélyegyenlőség 

előmozdításáért felelős miniszternek köteles bejelenteni az önkéntesek 

foglalkoztatását, és a bejelentett adatokban bekövetkező változásokat. A 

bejelentést a miniszter által e célra rendszeresített, megváltozott adattartalmú 

adatlapon, a törvényben meghatározott iratok csatolásával kell teljesíteni  

(Emberi Erőforrások Minisztériuma, Fiatalokért Felelős Főosztály, 1055 Budapest, 

Szalay u. 10-14.). A törvény mellékletét képző korábbi bejelentési lap 2013. július 

1-jével hatályát vesztette, bejelentés azzal már nem teljesíthető. Felhívjuk szíves 

figyelmét, hogy a 2005. évi LXXXVIII. tv. a közérdekű önkéntes tevékenységről 

(Köt) 14. § szerint az önkéntes jogviszonnyal kapcsolatos jogok és 

kötelezettségek hatósági ellenőrizhetősége érdekében az egyes önkéntesek 

nyilvántartását a fogadó szervezet vezeti, és köteles azt a jogviszony 

megszűnését követően öt évig megőrizni.  

Az önkéntesre vonatkozó tényt harmadik személynek csak annak 

beleegyezésével, vagy törvényben meghatározott esetben közölhet. Ennek 

értelmében az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Minisztérium) felé nincs az 

egyes önkéntesekkel, önkéntes szerződésekkel kapcsolatban bejelentési 

kötelezettsége, utóbbi csak a fogadó intézményekre vonatkozik. A közérdekű 

önkéntessel kapcsolatos egyedi személyazonosításra alkalmas iratokat a fogadó 

szervezet őrzi, a Minisztérium nyilvántartása csak a fogadó szervezetek adatait 

tartalmazza.  

Az új adatlap letölthető innen: 

http://kot.emmi.gov.hu/documents/10179/511952fa-0065-43b2-a341-

6cefbb339645  

Kitöltési útmutató letölthető innen: 

http://kot.emmi.gov.hu/documents/10179/16295/Kit%C3%B6lt%C3%A9si+%C3%

BAtmutat%C3%B3_2020.pdf/36482977-1d69-4210-b298-2ffd5030264c forrás: 

http://kot.emmi.gov.hu/bejelenteshez-szukseges-urlap 

http://www.recic.hu/csongrad/fontos-inform%C3%A1ci%C3%B3k/%C3%B6nk%C3%A9ntess%C3%A9g/%7Bsrc:%20'/csongrad/media/1600/civil-szervezetek-2-785x532.jpg',%20crops:%20%5b%5d%7D
http://kot.emmi.gov.hu/documents/10179/511952fa-0065-43b2-a341-6cefbb339645
http://kot.emmi.gov.hu/documents/10179/511952fa-0065-43b2-a341-6cefbb339645
http://kot.emmi.gov.hu/documents/10179/16295/Kit%C3%B6lt%C3%A9si+%C3%BAtmutat%C3%B3_2020.pdf/36482977-1d69-4210-b298-2ffd5030264c%20forrás:%20http:/kot.emmi.gov.hu/bejelenteshez-szukseges-urlap
http://kot.emmi.gov.hu/documents/10179/16295/Kit%C3%B6lt%C3%A9si+%C3%BAtmutat%C3%B3_2020.pdf/36482977-1d69-4210-b298-2ffd5030264c%20forrás:%20http:/kot.emmi.gov.hu/bejelenteshez-szukseges-urlap
http://kot.emmi.gov.hu/documents/10179/16295/Kit%C3%B6lt%C3%A9si+%C3%BAtmutat%C3%B3_2020.pdf/36482977-1d69-4210-b298-2ffd5030264c%20forrás:%20http:/kot.emmi.gov.hu/bejelenteshez-szukseges-urlap
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 Önkéntes foglalkoztatás 

Önkéntes foglalkoztatás A közérdekű önkéntes tevékenységről (Köt.) szóló 2005. 

évi LXXXVIII. törvény alapján szabályozott önkéntes jogviszony keretében 

végezhető közérdekű önkéntes tevékenység. A törvény linkje: 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a0500088.tv A törvény szerint önkéntes 

tevékenység az úgynevezett fogadó szervezeteknél, a törvény által 

meghatározott tevékenységi körben, ellenszolgáltatás nélkül végzett munka. A 

törvény meghatározza a Köt. szerinti fogadó szervezetek körét az ott végezhető 

tevékenységet a közérdekű önkéntes tevékenység alapvető szabályait és 

kedvezmények és garanciák biztosításával ösztönözni kívánja az állampolgárok 

és szervezetek részvételét a közérdekű feladatok elvégzésében A törvényben 

megadott kedvezmények – járulék és adómentes juttatások – csak abban az 

esetben adhatóak, ha a szervezet bejelentkezett a közérdekű önkénteseket 

fogadó szervezetek nyilvántartásába. 

 Hogyan legyek önkéntes? 

Az önkéntes segítő tevékenységet kínálók és keresők számára indított honlapot 

az Emberi Erőforrások Minisztériuma az onkentes.gov.hu címen. Önkénteskedni 

szeretne vagy éppen lelkes önkéntest keres szervezete számára? Csatlakozzon 

közösségünkhöz! 

 Az Önkéntesség Magyarországi Éve 2021; "VEDD KI A RÉSZED!" 

ÖMÉ 2021 Miért jött létre az Önkéntesség Magyarországi Éve? 

 Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) 

50 óra közösségi szolgálat# Jogszabályi háttér#Közösségi szolgálat fogalma#A 

közösségi szolgálat hogyan hat a fiatalokra?#Ki lehet fogadó szervezet?#IKSZ 

keretén belül végezhető tevékenységek (felsorolás)#Amit nem lehet#Mikor, 

milyen feltételekkel kell elvégezni az 50 órás közösségi szolgálatot?#Sajátos 

nevelési igényű tanulóknál #Hogyan dokumentáljuk a közösségi 

http://www.recic.hu/csongrad/fontos-inform%C3%A1ci%C3%B3k/%C3%B6nk%C3%A9ntess%C3%A9g/%7Bsrc:%20'/csongrad/media/1766/sz%C3%BCrke-h%C3%A1tlap2.jpg',%20crops:%20%5b%5d%7D
http://www.recic.hu/csongrad/media/1783/hogyan-legyek-%C3%B6nk%C3%A9ntes.pdf
onkentes.gov.hu
http://www.recic.hu/csongrad/media/1782/%C3%B6m%C3%A92021.pdf
http://www.recic.hu/csongrad/media/1781/50-%C3%B3ra-k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi-szolg%C3%A1lat.pdf
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szolgálatot?#Dokumentumminták a közösségi szolgálat megszervezéséhez# 

Számos további kérdésre talál választ ebben a témában 

 BEJELENTÉSI LAP közérdekű önkéntes tevékenység bejelentésére, Melléklet 

a 2005. évi LXXXVIII. törvényhez 

BEJELENTÉSI LAP közérdekű önkéntes tevékenység bejelentésére 

 Önkéntes munkát szervező szervezeteknek, szervezőknek: 

Van kizáró ok, ami miatt nem regisztrálhatom a szervezetet? Regisztráld a 

szervezetedet és nézzük, hogyan működik! Folyamat Miért kell önkéntes 

szerződéseket kötnöd és miért kell KÖT számmal rendelkeznie az általad 

képviselt szervezetnek? Kitől tudsz segítséget kérni az oldal kezeléséhez? 

http://www.recic.hu/csongrad/media/1784/mell%C3%A9klet-a-2005-%C3%A9vi-lxxxviii-t%C3%B6rv%C3%A9nyhez.pdf
http://www.recic.hu/csongrad/media/1784/mell%C3%A9klet-a-2005-%C3%A9vi-lxxxviii-t%C3%B6rv%C3%A9nyhez.pdf
http://www.recic.hu/csongrad/media/1792/%C3%B6nk%C3%A9ntes-munk%C3%A1t-szervez%C5%91-szervezeteknek-szervez%C5%91knek.pdf

