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A közösségi szolgálat törvényi háttere

► A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § 15.pontja határozza meg a 
közösségi szolgálat fogalmát.

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

► 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 
kiadásáról

► 12. § 15a) Ha a tanuló a középiskola elvégzését követő érettségi vizsgaidőszakban az 
írásbeli érettségi vizsgaidőszak kezdetéig nem rendelkezik az Nkt. 6. § (4) 
bekezdésében a közösségi szolgálat teljesítésére meghatározott feltétellel, érettségi 
vizsgáit nem kezdheti meg, az adott vizsgaidőszakra vonatkozó összes érettségi 
jelentkezését az igazgató törli.



Összefoglalva

► Ahhoz, hogy érettségi vizsgát tehessen a tanuló 50 óra közösségi 

szolgálat elvégzésére kötelezett.

► Az iskola lehetőségei közül a diák választhatja ki, milyen tevékenységet 

szeretne végezni. 

► Az iskolával együttműködő partnerek listája itt található: 

► http://www.sziirfig.hu/images/dokumentumok/2020_kozossegi_szolgal

at_partnerek.pdf

► Lehetnek egyéni kezdeményezések, javaslatok, feladatok, amennyiben 

ezek megfelelnek a törvényi előírásoknak. Ebben az esetben egyeztetni 

kell az iskola kapcsolattartójával és az iskolavezetésnek jóvá kell azt 

hagynia.

http://www.sziirfig.hu/images/dokumentumok/2020_kozossegi_szolgalat_partnerek.pdf


Tevékenységi területek – ezekben a szektorokban van 

lehetőség közösségi munkavégzésre
► a) egészségügyi,

► b) szociális és jótékonysági,

► c) oktatási,

► d) kulturális és közösségi,

► e) környezet-és természetvédelemi,

► f) polgári-és katasztrófavédelmi,

► g) közös sport és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű 

gyermekekkel, idős emberekkel.

► Lehet az 50 órát több projekt keretében, több év alatt teljesíteni. Ennek az az előnye, 

hogy többféle dolgot ki lehet próbálni. Arra is van lehetőség, hogy egy nagy projekt 

keretében, vagy több, egy év alatt lefutó program keretében teljesítődjék az 50 óra.



Fogadó szervezet lehet (I.)

► 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;



Fogadó szervezet lehet (II.)

► a) szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve 

intézmény,

► b) egészségügyi szolgáltató,

► c) közoktatási intézmény,

► d) felsőoktatási intézmény,

► e) muzeális intézmény,

► f) nyilvános könyvtár,

► g) közlevéltár,

► h) nyilvános magánlevéltár,

► i) közművelődési intézmény



A munkavégzés formai keretei

► A közösségi szolgálat teljesítése során:

► Egy óra = hatvan perc szolgálati idő ( a helyszínre történő utazási idő 

nem számít)

► Alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben 

végezhető

► A közösségi szolgálat a tanulók lakókörnyezetében, vagy az iskola 

székhelyén, feladat-ellátási helyén, de legfeljebb 30 kilométeres 

körzeten belül szervezhető meg.

► 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 munkavégzés formai keretei

► A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan

cselekvőképes nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet

külföldön nem végezhet.

► 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 tanítási napon a napi két órát és heti hat órát,

tanítási napon kívül a napi három órát.

► A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű

önkéntes tevékenységet 20 óra és 6 óra között nem végezhet.



A munkavégzés formai keretei

► 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.

► A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a 

közérdekű önkéntes tevékenység befejezése és másnapi 

megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell 

biztosítani.



Teendők
► A tanulónak, aki közösségi szolgálatát szeretné megkezdeni, tevékenységi területet 

és ehhez kapcsolódóan fogadó intézményt kell választania. 

► Fogadó intézményi partnerről az iskola is igyekszik gondoskodni, de akinek új, 

saját ötlete, ismeretsége van, javaslatot tehet, hogy a – törvényi előírásnak 

megfelelő – egyéb intézménnyel kapcsolatba lépjen az iskola.

► Olyan intézményben lehet megkezdeni az önkéntes szolgálatot, amellyel a 

Szentendrei II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium 

együttműködési megállapodást kötött, és tisztázottak a munkavégzés feltételei.

► A jelenlegi partnereink listáját egy – folyamatosan bővülő – táblázat tartalmazza: 

http://www.sziirfig.hu/images/dokumentumok/2020_kozossegi_szolgalat_partnere

k.pdf

► Az egyéni javaslatok esetén a tervezett fogadó partner nevét, a kapcsolattartó 

elérhetőségét emailben kell elküldeni az iskolai koordinátornak: 

fuhlne.szabo.eszter@sziirfig.hu

http://www.sziirfig.hu/images/dokumentumok/2020_kozossegi_szolgalat_partnerek.pdf
mailto:fuhlne.szabo.eszter@sziirfig.hu


Teendők

► Ha megvan a kiválasztott partner: Be kell nyújtani az iskolához egy 

jelentkezési lapot , melyen be kell jelölni a választott tevékenységi területet, a 

tervezett időt. Szülői aláírás szükséges hozzá. 

► A fogadó partner adatainak elküldése az iskolai koordinátorhoz => iskola és a 

partner együttműködési szerződésének megkötése => iskolai koordinátor 

visszajelzése a tanulónak => jelentkezési lap benyújtása az iskolának 

=>munkavégzés

► Amennyiben nem ismeri a tanuló a kiválasztott fogadó partnert: érdeklődjön 

az iskolai koordinátornál, van-e a kiválasztott intézményben aktuálisan önkéntes 

feladat=>iskolai koordinátor visszajelzése => jelentkezési lap benyújtása 

=>munkavégzés



A közösségi szolgálat dokumentálása

► A közösségi szolgálat középiskolai dokumentálásának kötelező elemei:

► A tanuló által kitöltött Jelentkezési lap, amely tartalmazza a közösségi 

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

valamint a szülő, gondviselő egyetértő nyilatkozatát.
► http://sziirfig.hu/images/dokumentumok/2020_kozossegi_szolgalat_jelentkezesi_lap.pdf

► 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. 
http://sziirfig.hu/images/dokumentumok/2020_kozossegi_szolgalat_egyuttmuk_megallapodas.pdf

► Tanuló vezeti és rögzíti a Közösségi szolgálati naplót: mikor, hol, milyen 

időkeretben és milyen tevékenységet folytatott, milyen élményeket, 

tapasztalatokat szerzett.

► http://sziirfig.hu/images/dokumentumok/2020_kozossegi_szolgalat_naplo.pdf

http://sziirfig.hu/images/dokumentumok/2020_kozossegi_szolgalat_jelentkezesi_lap.pdf
http://sziirfig.hu/images/dokumentumok/2020_kozossegi_szolgalat_egyuttmuk_megallapodas.pdf
http://sziirfig.hu/images/dokumentumok/2020_kozossegi_szolgalat_naplo.pdf


A közösségi szolgálat dokumentálása

► Az Iskolának a Kréta naplóban (Információ/Közösségi szolgálat 

fül alatt), a bizonyítványban és a törzslapon dokumentálni kell a 

közösségi szolgálat teljesítését. A bizonyítványba minden tanév 

végén bekerül az adott évben teljesítette közösségi szolgálat óráinak 

száma. Javasoljuk, hogy az 50 órát 11. év végéig minden tanuló 

teljesítse.

► Az Iskola vagy a fogadó intézmény a közösségi szolgálat 

teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy 

példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.

► http://sziirfig.hu/images/dokumentumok/2020_kozossegi_szolgalat_

igazolas_egeszsegugy.pdf

http://sziirfig.hu/images/dokumentumok/2020_kozossegi_szolgalat_igazolas_egeszsegugy.pdf


Az önkéntes kötelezettségei
► Az önkéntes kötelezettségei

► 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 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.


