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MIRŐL SZÓL A KÖZÖSSÉGI 
SZOLGÁLAT? 

 2016. január 1-től az érettségi vizsgára bocsátás feltétele az 50 
óra közösségi szolgálat teljesítése.

 A 2012/2013. tanévtől a 9. évfolyamba lépő tanulókat már érinti 
a jogszabályváltozás.



TÖRVÉNYI HÁTTÉR
 A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, 

 A Nemzeti alaptanterv, NAT

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

 100/1997. (VI.13.) Kormányrendelet az érettségi 
vizsgaszabályzatának kiadásról.

 2005. évi LXXXVIII. Törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről

 Nemzeti Önkéntes Stratégia 2011-2020



A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 

„FOGALMA”
A köznevelési törvény definíciója szerint 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 a
jogszabályban meghatározott 8 területen.
(4. § (15))



KÖZÖSSÉGI 
SZOLGÁLAT CÉLJA

A közösségi szolgálat célja:

- a diákok személyes és szociális kompetenciáinak fejlesztése,

- felelősségérzésük erősítése,

- csapatmunkára való felkészülésük.

Emellett segíti a másság elfogadását, a tudatos tervezés-
szervezés és önértékelés megvalósítását.



A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KERETEI KÖZÖTT 
FOLYTATHATÓ TEVÉKENYSÉGEK 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, tanulókkal, idős emberekkel,

h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására 
létrehozott szerveknél bűn- és baleset-
megelőzési területen folytatható tevékenység.



A KÖZÖSSÉGI MUNKA 
LEGFONTOSABB JELLEMZŐI: 

Kötelezőség és önkéntesség együttese: a 
tevékenységet a tanulók önkéntesen választják az 
iskola közvetítette lehetőségek közül, 

A tanulók is javasolhatnak fogadó szervezetet!

50 óra teljesítése kötelező, ebből legfeljebb 5 óra 
felkészítő majd végezetül 5 óra záró foglalkozás 
lehet,

a tanulók több fogadó szervezetnél is kitölthetik a 
kötelező idejüket 

a tevékenységnek nem lehet célja anyagi 
haszonszerzés,

a 9-11. évfolyam tanulóinak, törekedni kell az 
egyes évfolyamok közti egyenletes terhelésre, a 
közösségi szolgálat nem végezhető el egy év alatt.



IDŐKERETEK 
 Az “óraként” definiált értéket 60 percben kell

számolni, az 50 óra közösségi szolgálatba a helyszínre
utazás és a hazautazás nem számít bele.

 Tanítási napon napi 3 óra, tanítási napon kívül  napi 5 
óra számolható el, 

 a heti óraszám tanítási időben nem haladhatja meg 
a 6, tanítási időn kívül pedig a heti 12 órát, 16 év 
felett a 18 órát,

 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell biztosítani két 
nap között,

 18 év alatti személy 20 óra és 6 óra közt 
tevékenységet nem végezhet.



A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 
TELJESÍTÉSÉHEZ SZÜKSÉGES 
DOKUMENTUMOK:

1. Jelentkezési lap, amely tartalmazza a szülő 
beleegyező nyilatkozatát,

2. A külső szervezetekkel az iskola együttműködési 
megállapodást köt,

3. A tanuló a közösségi szolgálatról naplót vezet, 
amelyet a külső szervezet (ahol a tanuló a 
közösségi szolgálatot teljesíti, ha van ilyen) és az 
iskolai koordinátor is aláír,

4. A közösségi szolgálat elvégzéséről az iskola 
igazolást állít ki két példányban, amelyekből egy a 
tanulónál és egy az intézményben marad,

5. A közösségi szolgálat elvégzése a naplóban, a 
bizonyítványban és a törzslapon is rögzítésre kerül. 



ISKOLAI KOORDINÁTOR 
(DEZSŐ ERZSÉBET)

 az iskola vezetősége által kijelölt személy 
 napi kapcsolattartás a fogadó 

szervezetekkel
 a fogadó szervezethez jelentkezett tanulók 

felkészítése
 a mindennapi tevékenység megszervezése, 

a tanulók irányítása
 szükség esetén (pl. bevezető alkalmakkor) 

személyes jelenlét a fogadó szervezeteknél

 szükség esetén (pl. iskolaváltáskor) teljesítési 
igazolás kiállítása két példányban 



 a tanulói teljesítés igazolása a Közösségi 
szolgálati naplóban

 előkészítő és végül az értékelő feladatok 
ellátása, pedagógiai feldolgozás

 osztályfőnök tájékoztatása
 az osztályban tanulók teljesítésének 

folyamatos ellenőrzése
 a teljesítés dokumentálása a tanuló 

Közösségi szolgálati naplója alapján (e-
naplóban)

 az időarányos teljesítés elmaradása esetén 
a szülő értesítése



SZAKMAI KOORDINÁTOR / MENTOR 
(FOGADÓ HELYSZÍNEN)

A fogadó szervezet által kijelölt személy.

Feladata a közösségi szolgálati munka 
helyszínen történő irányítása.

Esetlegesen részt vesz a felkészítésben és a 
feldolgozásban.

Teljesítések igazolása a Közösségi szolgálati 
naplóban.



OSZTÁLYFŐNÖK

a teljesítés vezetése a törzslapon

az éves teljesítések   tanulói Bizonyítványba
való bevezetése (megjegyzés rovatban – a 
tanév teljesítése / összesen). 

Végül „a közösségi szolgálatot teljesítette” 
záradék bevezetése a megjegyzés rovatba. 



FONTOS!!!

Miután a közösségi szolgálat tanórai keretek között nem, 
csak „szabadidőben” végezhető, és ilyen indokkal a diák 
nem menthető fel a másnapi számonkérések alól, célszerű a 
péntek délutánokat, hétvégéket, szüneteket igénybe venni 
erre a tevékenységre.

Bővebb információ: www.kozosségi.ofi.hu

http://www.kozosségi.ofi.hu/


A közösségi szolgálat 
megkezdésének feltétele -

Jelentkezési lap

- az ellátni kívánt területek / 

fogadó szervezetek 

megnevezése

- tanuló aláírása

- szülő egyetértő 

nyilatkozata és aláírása





Az érettségire bocsátás 
feltétele,

az iskola által kiállított 
Igazolás

- az iskola két példányban 
állítja ki

- különösen iskolaváltás 
esetén fontos!  



INTERNETEN/FACEBOOKON
ELÉRHETŐ

 fogadó szervezetek listája, tevékenységek 
leírásával 

 hónapról-hónapra megújuló önkéntes 
tevékenységek, jelentkezési lehetőségek, 
feliratkozás

 ide várom az  új javaslatok – tőletek!!


