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Önkéntes munka



1. Az 50 órás iskolai közösségi szolgálat jelentősége 

 Egy egészséges társadalomban nem hagyják magukra a 
bajbajutottakat, azonban a segítségnyújtást, csakúgy, 
mint az együttélés más szabályait, tanulni kell. 
Tudatosítani kell a fiatalokban, hogy nem önálló 
szigetekként élünk a világban, hanem egy közösség 
tagjai vagyunk, ezáltal felelősséggel tartozunk 
egymásért, a közösségért.

A középiskolás tanulók megismerik a közösségben való 
tevékenykedés erejét, az ily módon szerzett tudásukat 
életük során jól hasznosíthatják.



A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és 
alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 
(VIII. 31.) EMMI rendelet 

Javasolt figyelembe venni (de a törvény hatálya nem terjed ki a nemzeti köznevelésről szóló 
törvény szerinti közösségi szolgálatra): 

 A 2005. évi LXXXVIII. (XII. 11.) a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényben foglaltakat 

2. Jogszabályi háttér



Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat 
végzésének igazolását először a 2016. január 1-je után 
megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. 

A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi 
vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének 
feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének 
igazolása.

Az iskolai közösségi szolgálat anyagi érdektől független, 
egyéni vagy csoportos tevékenység.

3. Közösségi szolgálat és az érettségi kapcsolata

2011. évi CXC. törvény 97. § (2)

2011. évi CXC. törvény 6. § (4)

2011. évi CXC. törvény 4. § (5)



4. A közösségi szolgálat keretei között folytatható 
tevékenységek területei

A 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 133. § alapján 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,

 h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és 
balesetmegelőzési

területen folytatható tevékenység. 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 133. § (2)



 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.

 A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az 
ötven órán belül - szükség szerint a mentorral közösen - legfeljebb ötórás
felkészítő, majd legfeljebb ötórás záró foglalkozást tart.

 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.

5. Időkeretek

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 133. § (6)

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 133. § (5)

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 133. § (7)



 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 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.

6. Dokumentumok

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 133. § (8)

20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 133. § (9)



 Együttműködési megállapodás: az a megállapodás, melyet iskolán kívüli külső
szervezet és közreműködő mentor bevonásakor (egészségügyi, bűn- és baleset-
megelőzési tevékenységi területen minden esetben, szociális és jótékonysági
tevékenységi területen szükség szerint) az iskola és a felek együttműködésének
kezdete előtt kell megkötni, s amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek
adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és
feladatkörét.

 A kialakult program az intézményvezető hozzájárulásával és jóváhagyásával kezdődhet
meg az együttműködési megállapodás vagy írásbeli egyezség alapján.

 Ha a program civil szervezeten keresztül valósul meg, akkor fontos, hogy a feladatkörök
pontosan legyenek meghatározva: mit végez az iskola, a diák, a koordinátor pedagógus,
a mentor, és mi a civil szervezetnek és képviselőjének feladata.

 Együttműködési megállapodás kötése a mentort igénylő feladatok esetén kötelező.
(Minden más esetben is célszerű azonban írásban rögzíteni, a tevékenységeket, a diákok
számát, a teljesítés időpontjait és a teljes órakeretet. 20/2012-es rendelet 133.§ 9. e)
pontja )

6. Dokumentumok -
Együttműködési megállapodás

Segedlet_2015_10_16_jav.pdf



Fontos tudnivaló

 A dokumentum az Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ) néhány 
lényegesebb eleméről ad rövid tájékoztatást, nem teljeskörű.

 Javasolt a felhasznált (és ehhez köthető) források és jogszabályok 
részletes tanulmányozása.



Felhasznált források

 Simonyi István: Az iskolai közösségi szolgálat bevezetése, Az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma, EMMI_Iskolai_Kozossegi_Szolgalat.pdf 2013.05.10.

 Ferenczi Zsófia: Az iskolai közösségi szolgálat a koordinátor szemével, 2014. 
ki.oszk.hu/sites/ki.oszk.hu/files/ferencz_zsofia.pptx

 Segédlet az iskolai közösségi szolgálat megszervezéséhez, Átdolgozott 
változat, Budapest, 2015. segedlet_2015_10_16.pdf kozossegi.ofi.hu

 Dr. Bodó Márton: Közösségi Szolgálat jogszabályi változások és ellenőrzés, 
2016.  november 30. iksz_2016._november_30._kpszti.pptx

Jogszabályok:

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. Törvény 

 A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 
névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 


