
Iskolai közösségi szolgálat 
 
A nemzeti köznevelésr ől szóló 2011. évi CXC. törvény 6. § (4):  
 
A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák 
megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgál at elvégzésének igazolása, kivéve 
a) a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és 
b) azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi 
szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített. 
 
A közösségi szolgálat területei: 
a) egészségügyi,  
b) szociális és jótékonysági,  
c) oktatási,  
d) kulturális és közösségi, 
e) környezet- és természetvédelemi,  
f) katasztrófavédelmi,  
g) közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, 
továbbá idős emberekkel.  
Az a) pontban minden esetben, míg a b) pontban említett tevékenységi körök esetén szükség szerint 
mentort kell biztosítani. 
 
 
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 teljesítésére, 
amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni. 
 
A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni , amelyben rögzíti, hogy mikor, hol, 
milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. 
 

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 
egyetért ő 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.  
 
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 
összefüggő 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 szolgáltat ó, illetve intézmény,  
fb) egészségügyi szolgáltató,  
fc) közoktatási intézmény,  
fd) fels őoktatási 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]; 
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.  
A tizenhatodik életévét be nem töltött  önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú 
önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet .  
A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése tanítási napokon 
alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás , tanítási napokon kívül alkalmanként 
legkevesebb egy, legfeljebb ötórás  időkeretben végezhető. 
 
A fogadó szervezet köteles biztosítani  
a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit,  
b) a szükséges pihenőidőt,  
c) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek 
megszerzését,  
d) tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú 
önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét. 
(1) Az önkéntes köteles  
a) a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások, 
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 figyelemfelhívási 
kötelezettségének eleget tett. 
 
A tevékenységek idejének meghatározása nagymértékben függ a helyszíntől, illetve attól is, hogy a 
tanítási óra időtartamától eltérően egy óra közösségi szolgálatot 60 percre kell tervezni. Ezért a 
tevékenységek idejének beosztásakor figyelembe kell venni az optimális időkeretet, valamint a 
közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényben irányadó napi teljesíthető óraszámokat, 
valamint azt is, hogy az utazással eltöltött idő nem számítható be az 50 órába.  


