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Önkéntes leszek! Mi a jogi felelősségem? 
 
 
A jelenlegi járvány okozta veszélyhelyzet idején igazán fontos a szolidaritás. Mindenkit arra buzdítunk,             
hogy szűkebb-tágabb környezetében lehetőségeihez mérten segítsen azoknak, akik rászorulnak. Mi is           
ezt tesszük. Egy egészen apró segítség, bevásárlás vagy egy egyedülálló, idős ember felé fordított              
fokozott figyelem is sokat jelenthet. Egy közösség vagyunk, segítsünk embertársainknak! 
 
Összegyűjtöttünk néhány jogi kérdést és választ, amelyek felmerülhetnek az önkéntes munkával,           
segítségnyújtással kapcsolatban. Ezek jogi válaszok, de természetesen az önkéntesség és a           
segítségnyújtás a bizalmon és közös megegyezésen alapul. Jelen válaszok kizárólag iránymutatásul           
szolgálnak egyszerűbb tevékenységekhez. Természetesen nagyon sok minden függhet attól, hogy az           
önkéntes munka pontosan milyen tevékenységet jelent, miben egyezik meg, milyen szerződést köt az             
önkéntes és a szervezet vagy intézmény. 
 
 
 
Szervezetnél/intézménynél vagyok önkéntes 
 

1. Kinek kell a védőfelszerelést biztosítania? 
 

A szervezetnek kell biztosítania az önkéntes munkához szükséges védőfelszerelést. 
 
Példa: Maszkot és gumikesztyűt a szervezetnek kell adnia szükség esetén, ha Ön bevásárlásban segít              
idős embereknek.  
 
Viszont az Ön felelőssége az, hogy az önkéntes feladat ellátásával kapcsolatban lényeges            
egészségügyi állapotáról, betegségéről tájékoztassa a szervezetet. 
 
Példa: Ha koronavírus-gyanús, akkor erről szólnia kell a szervezetnek, hogy ne veszélyeztessen            
másokat. Ha Önnek van olyan egészségügyi kockázata, amely alapján veszélyeztetett csoportba           
tartozik (pl. asztmás), és a koronavírussal fertőzött betegeknek kellene segítenie, akkor is szólnia kell              
a szervezetnek, hogy Ön se kerüljön veszélybe. 
 
 

2. Kapok eligazítást mielőtt elkezdek önkénteskedni? 
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A szervezetnek el kell magyarázni az Ön számára minden fontos tudnivalót a feladattal kapcsolatban.              
Célszerű a szervezettel önkéntes szerződést is kötni azért, hogy elkerülhetőek legyenek a későbbi             
félreértések. Ez védi Önt és a szervezetet is.  
 
 

3. Mit tegyek, ha fertőzött embernek kellene/szeretnék segíteni? 
 

Az Ön döntése, hogy milyen típusú önkéntességet vállal. Nem szabad azonban olyan utasítást             
teljesíteni, ami közvetlenül veszélyezteti más ember egészségét, testi épségét. 
Megtagadhatja azt az utasítást, amely az Ön egészségét, testi épségét közvetlenül veszélyezteti. 
Az önkéntes munkát természetesen a jogszabályok szerint kell teljesítenie, tehát a kijárási            
korlátozásokat az önkéntes munka alatt is be kell tartania.  
A kijárási korlátozás megengedi a segítségnyújtást, az önkéntes munka végzését, de nem ad alapot              
arra, hogy valaki a hatóság (például rendőrség) utasítását ne hajtsa végre, kivéve ha az nyilvánvalóan               
jogszerűtlen. 
 
Példa: Ha önkéntes munka alatt gyógyszert vesz valakinek, és nagyon siet, de megállítja a rendőr,               
ugyanúgy igazolnia kell magát, mint máskor. 
 
Példa: Ha kerékpárral önkéntesként ételt szállít, akkor is be kell tartania KRESZ-t . 
 
 

4. Készíthetek fényképet, és megoszthatok történeteket az önkéntes       
tevékenységemről, ha másokat is az önkéntességre szeretnék ösztönözni? 
 

Az önkéntes tevékenysége során készíthet és megoszthat fényképet, történetet, ha kifejezetten           
beleegyezik ebbe az, akinek segített. Vigyázzon azonban arra, hogy tartsa titokban annak az             
embernek a személyes adatait, akinek segített. Fontos, hogy ne legyen azonosítható a fényképen, a              
nyilvánosságra hozott történetben az, akinek segített. 
 
 

5. Fizetnem kell, ha véletlenül valamit elrontok? Ki viseli a felelősséget a károkért? 
 

Ha véletlenül okoz kárt, akkor a szervezet viseli a felelősséget. Ön felelős azonban azért a kárért,                
amelyet szándékosan okoz. Akkor is Ön felel a kárért, ha nem az elvárható figyelemmel végezte az                
önkéntességet, gondatlan volt. 
 
Példa: Ha Ön kutyát sétáltat az önkéntes munka alatt, be kell tartania a kutyasétáltatás szabályait               
(póráz, szájkosár) és a KRESZ-t. Figyelnie kell a kutya ismert egészségügyi állapotára (például             
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allergiás vagy nem lépcsőzhet a kutya). Ha a szabályokat betartja, figyel ezekre, akkor elvárhatóan jár               
el, nem Ön felel, ha valami mégis történik a kutyával. 
 
Példa: Ha bevásárol az önkéntes munka során, a boltban Önnek kell figyelnie, hogy jól adott-e vissza                
a pénztáros. 
 
 

6. Megtéríti a szervezet a kárt, ha balesetet szenvedek vagy tönkremegy a saját            
eszközöm (például kerékpár vagy laptop), amit az önkéntességhez használtam? 
 

A szervezet akkor fizeti ki a kárt, ha Ön bizonyítja, hogy az önkéntes munkával összefüggésben               
történt a kár. Emellett akkor nem kell a szervezetnek fizetnie az Ön részére, ha a szervezet bizonyítja,                 
hogy nem tudta volna megakadályozni a bajt, vagy ha a szervezet bizonyítja, hogy a kár az Ön hibája                  
volt. 
 
Példa: Nem fizet a szervezet, ha az Ön kerékpárjának kilyukad a kereke útközben. De a szervezet lesz                 
felelős, ha azért megy tönkre a laptopja, mert vírusos emailt küldött a szervezet. 
 
 
 
Önállóan segítek 
 
Nagyon fontos a mostani helyzetben, hogy a környezetünkben élőknek segítsünk, amennyire tudunk.            
A segítségnyújtás egy bizalmon alapuló kapcsolat. Önök döntik el, hogy miben állapodnak meg. De a               
jogszabályokat továbbra is be kell tartani. Az alábbiakban néhány példáról írunk, amely kérdéses             
lehet. 
 
 

1. Készíthetek a bevásárlásról és akár az áru átadásáról fényképet, és          
nyilvánosságra hozhatom ezt?  
 

Az átadásokat lehet dokumentálni, de személyes adatot (pl. a támogatott ember nevét, róla készült              
fényképet) csak a támogatott személy kifejezett beleegyezésével szabad nyilvánosan megosztani. 
 
Példa: Az érintett személy beleegyezése nélkül nem szabad nyilvánosan megosztani a felismerhető            
bejárati ajtóról készült fényképet vagy a történetet, amelyen azonosíthatóak mások.  
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2. Milyen szabályok vonatkoznak a támogatott személlyel való közvetlen        
kapcsolatra, és a védőfelszerelések használatára?  
 

Személyesen érintkezni is csak a kijárási korlátozások szabályait betartva szabad. A maszk, kesztyű             
védi Önt, a környezetét és azt is, akinek segít. 
 
 

3. Hogyan kezeljem a másik ember pénzét, és ki felel azért, ha elvész a pénz?  
 

Az elvárható legnagyobb gondossággal kell segíteni. Ez azt jelenti, hogy úgy vigyázzon a támogatott              
ember dolgaira, mint a sajátjára. A pénz átvételéről írjon legalább egy egyszerű, aláírt elismervényt              
és/vagy készítsen fényképet. Ezzel a későbbi félreértések elkerülhetők. 
 
 

4. Kérhetem, hogy a támogatott ember térítse meg a költségeimet?  
 
A segítségnyújtás bizalmon és az Önök egyedi megállapodásán alapul. Megegyezhetnek abban, hogy            
a benzin költséget kifizeti Önnek az, akinek segít. De nyerészkedni, valótlan költségek megtérítését             
követelni természetesen tilos! 
 
 
Ha további kérdése van, írjon emailt a helsinki@helsinki.hu címre. 
 
 
Önkéntes Központ Alapítvány tájékoztatója:  
http://www.onkentes.hu/sites/default/files/attachment/[uid]/Koronavirus_tajekoztato_OKA.pdf 
 
 
Koronavírussal kapcsolatos összefogás 
 
 
A közérdekű önkéntes tevékenység alapjait meghatározó jogszabály itt található. 
 
 
Vigyázzunk egymásra, segítsünk egymásnak! 
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