
Tisztelt Szülők és Diákok!  

  

Az alábbiakban olvashatják az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által készített szakmai 

segédletből összeállított tájékozatónkat, melyben felsoroljuk a jogszabályokat - amelyeket az 

iskolai közösségi szolgálat megszervezésében kötelezően alkalmazandóak -, továbbá azokat a 

szabályozásokat is, amelyeket figyelembe kell venni a nevelési-oktatási intézményeknek, és a 

közösségi szolgálattal kapcsolatban különböző feladatokat, szempontokat tartalmaznak.  A 

kötelezően alkalmazandó jogszabály a köznevelési törvény, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, 

bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Korm. rendelet, valamint a 

nevelésioktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról 

szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet.  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény   

4. § (13) bekezdés: A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi 

közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, 

egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”.   

6. § (4) bekezdés: „Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat 

elvégzésének igazolása. A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga esetében 

közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát. A 

sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a 

közösségi szolgálat mellőzhető.”   

  
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet   
45. A középiskolában a közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések   

133. § (1) Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, 
dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a 
feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az 
iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi 
szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az Nkt.-ban az 
érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat 
elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára.  (2) 
A közösségi szolgálat keretei között   
a) az egészségügyi,   

b) a szociális és jótékonysági,   

c) az oktatási,   

d) a kulturális és közösségi,   

e) a környezet- és természetvédelemi,   

f) a katasztrófavédelmi,   



g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös 

sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység.   

  

(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységi 

területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség 

szerint mentort kell biztosítania. (4) A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára 

lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a 

legalább ötven órás közösségi szolgálat teljesítésé-re, amelytől azonban indokolt esetben a 

szülő kérésére el lehet térni.   

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül 

– szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt 

órás záró foglalkozást tart.   

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő 

értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható 

be a teljesítésbe.   

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként 

legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.   

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, 

hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.   

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként   

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a 

közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, 

valamint a szülő egyetértő nyilatkozatát,   

b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a 

közösségi szolgálat teljesítését,   

c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből 

egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,   

d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési 

szabályzatában rögzíti,   

  

e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a 

felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a 

megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, 

a mentor nevét és feladatkörét.   

   
A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény (a továbbiakban: 
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény)  
3. § (1) Fogadó szervezet lehet   

a) a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a települési önkormányzatok 

többcélú kistérségi társulása az általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi 

feladatai körében;   



b) a nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében;   

c) a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében;   

d) a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet a közhasznú és a 

működésével összefüggő tevékenysége körében;   

e) a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével össze-

függő tevékenysége körében;   

f) a jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan 

a közszolgáltatásait igénybe vevőknek 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];   
g) a nem jogképes fogadó intézmény fenntartója a fogadó intézmény jogszabályban 

meghatározott közszolgáltatásai vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a fogadó 
intézmény közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében.  

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.   
(2) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes 

nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet.   

(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 

20 óra és 6 óra között nem végezhet.   

(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes 

tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg   

a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét 

órát,   
b) tanítási időben a heti hat órát és  ba) tanítási napon a napi két 

órát.  bb) tanítási napon kívül a napi három órát.  
(5) A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes 

által a közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és 

fél órát és a heti tizennyolc órát.   

(6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes 

tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell 

biztosítani.  

9. § (1) Az önkéntes köteles   



a) a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai elő-

írások, valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni,   

b) a közérdekű önkéntes tevékenység során tudomására jutott személyes adatot, üzleti 

és egyéb titkot megőrizni.   

(2) Az önkéntes köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más 

személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné.   

(3) Az önkéntes nem köteles a fogadó szervezet utasításait teljesíteni, ha annak végrehajtása   

a) az önkéntes életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné,   

b) jogszabályba vagy az önkéntes szerződésbe ütközik.   

(4) Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, az önkéntes köteles erre az utasítást adó 

figyelmét felhívni. Az önkéntes nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelem 

felhívási kötelezettségének eleget tett.   

10. § (1) Az önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek 

okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt az önkéntes felróható magatartása 

okozta, − az önkéntes szerződés eltérő rendelkezése hiányában − a fogadó szervezet az 

önkéntestől követelheti kárának megtérítését.   

(2) Amennyiben az önkéntes bizonyítja, hogy   

a) a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő kára,   

b) a tulajdonában vagy használatában álló, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához 

szükséges dologban a közérdekű önkéntes tevékenység végzésének helyén keletkező kára 

az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben következett be, a fogadó szervezet akkor 

mentesül a felelősség alól, 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.  

  
Az iskolai közösségi szolgálat céljai  Fejleszti 
a tanulók következő kompetenciáit:   
— kritikus gondolkodás,   

— érzelmi intelligencia,   

— önbizalom,   

— felelősségvállalás,   

— állampolgári kompetencia,   

— felelős döntéshozatal,   

— hiteles vezetői készségek,   

— szociális érzékenység, társadalmi felelősségvállalás,   

— kommunikációs készség,   

— együttműködés,   

— empátia,   

— konfliktuskezelés,   

— problémamegoldás  

A kompetenciák fejlesztése mellett a pályaorientációban is fontos lehet a tanulóknak az 50 

órás iskolai közösségi szolgálat. Az iskola a közösségi szolgálat megszervezésével törvény adta 

kötelezettségének tesz eleget, segítve a tanulók érettségihez jutását. Az iskolai közösségi 



szolgálati program különös értéke, hogy tanórán kívüli tevékenységgel, informális és nem 

formális eszközök felhasználásával erősíti a tanulók szociális érzékenységét. A pedagógiai 

célokon túl, lényeges, hogy a végzett tevékenység legyen hasznos minden érintett számára. 

Érezhesse a tanuló, hogy olyan feladatot lát el, amellyel javítja a helyi közösség és a fogadó 

intézményekben élők, vagy dolgozók életminőségét, a tevékenysége, jelenléte hasznos a 

fogadó intézményekben élőknek, tevékenykedőknek, továbbá jelentsen segítséget a fogadó 

intézmények munkavállalói számára is. Fontos értéke a programnak, hogy a tanulók 

mindegyikének lehetőséget teremt a sikeres tevékenységre, az önmegismerésre, egyéni 

céljaik megtalálására. Mindezeken felül a személyes emberi kapcsolatok új színnel 

gazdagíthatják a tanulók életét.  

  
Tájékoztató az állam által finanszírozott általános gyermek- és ifjúsági balesetbiztosításról   
Az állam minden magyar állampolgárságú gyermek részére gondoskodik 3−18 éves korig a 
baleset-biztosításáról. Néhány alapvető információ a gyermek esetleg bekövetkezett 
balesetének bejelentéséhez:   
A kárrendezéssel kapcsolatban információkhoz juthat a biztosító telefonos ügyfélszolgálatán, 
a 06-40-421-421-es (országosan helyi díjszabással hívható) kékszámon. A telefonos ügyfél-
szolgálat hétfőtől péntekig, reggel 8-tól este 18 óráig áll rendelkezésre. Az interaktív 
hangmenüben az 1-es gomb megnyomása – biztosító választása – után a kárbejelentést a 
főmenü 6-os gombjával érheti el. Külföldről a +361-237-2372-es telefonszámon érheti el a 
telefonos ügyfélszolgálatot.  
  
Házirend a következők szerint szabályozza a közösségi szolgálat végzését:  

Közösségi szolgálatra való jelentkezését a tanuló a Jelentkezési lap kitöltésével, az általa 

választott tevékenység(ek) megjelölésével jelzi az iskolának, melyet a szülő jóváhagyó 

aláírásával kell leadni az iskolai koordinátornak legkésőbb az adott tanév május 31. napjáig. 

Ezt követően szolgálatra jelentkezni, jelentkezés hiányában szolgálatot végezni nincs mód. A 

tanuló a Jelentkezési lap leadásakor veheti át szolgálati naplóját, melyet a tevékenység 

követésére naprakészen vezet. A naplót tanévenként két alkalommal – szeptemberben és 

januárban - bemutatja az iskolai koordinátornak.   

A közösségi szolgálat elvégzéséről szóló dokumentumot addig kell megőriznie a tanulónak, míg 

nappali iskolarendszerű oktatásban részesülhet, illetve érettségi vizsgát tehet. A szolgálat 

elvégzése a bizonyítványban és a törzslapban rögzítésre kerül.  

Tanulók kötelessége:   

- a közösségi szolgálat helyszínén az épületeket, helyiségeket és udvart 

rendeltetésüknek megfelelően használja  

- az Együttműködő Szervezet tulajdonának megóvása, védelme, rendjének, 

tisztaságának megőrzése, a tűz- és balesetelhárítási, valamint a munkavédelmi szabályok 

betartása. A közösségi szolgálat ideje alatt okozott kárért a kártérítési felelősség a tanulót, 

illetve törvényes képviselőjét terheli.  



- a tevékenység megkezdése előtt legalább 5 perccel a helyszínre érkezzen, és szolgálati 

naplóját átadja a Mentornak. Amennyiben nem tud megjelenni, a szolgálat megkezdése előtt 

legalább egy nappal tájékoztatnia kell az együttműködő szervezet képviselőjét.   

- a közösségi szolgálat helyén az alapvető magatartási szabályokat betartani, illendően 

és tisztelettudóan viselkedni   

  

Iskolai koordinátor neve: Dr. Nagy Enikő  

Elérhetősége: munkanapokon tanítási időben könyvtárban vagy telefonon 63/561-585 

  


