
 

 

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.” (Értelmező rendelkezés 4.§ (13.) 

bekezdés) 

 

 2016.január 1-je után az érettségi vizsgára bocsátás feltétele lesz az 50 óra közösségi 

szolgálat teljesítése. 

 

A közösségi szolgálat célja: 

 

A helyi közösség érdekeit szolgálja és az iskola diákjainak szociális érzékenységét, valamint a 

közösség iránt érzett felelősségét növeli.  A diákoknak olyan tanítási-tanulási folyamata, 

módszere, mely az élményekre alapoz. Fontos része az önreflexió, az értékelés. A diákok 

aktívan részt vesznek magának a közösségi szolgálat szervezésében, a helyszín 

kiválasztásában. A diákoknak be kell mutatniuk, hogy szolgálatuk hogyan járult hozzá 

fejlődésükhöz, mit tanultak belőle.  

 

Területei: 

 

 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. 

 

 

A teljesítés módja, feltételei: 
 

Az 50 órát több projekt keretében, több év alatt lehet teljesíteni.(9-11. évfolyam). 

 

 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 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 tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 óra 

és 6 óra között 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 a heti hat órát, napi két órát. 

 

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. 

Az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek 

együttműködéséről megállapodást kell kötni. 

 

 

A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként 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. 

 

A közösségi szolgálatról kötelező közösségi szolgálati naplót vezetni, amelyet az érettségiig 

meg kell őrizni! Minden egyes alkalommal, amikor a diák közösségi szolgálatot végez, ebben 

a naplóban rögzíteni kell a projekt nevét, időpontját, a végzett munka időtartamát, a munka 

tartalmát, és az adott felelősnek (vagy az iskola, vagy a fogadó intézmény munkatársa) az 

aláírását igazolásképpen. Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két 

példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad.  

Az osztálynaplóban és a törzslapon, valamint a tanuló bizonyítványában dokumentálni kell a 

közösségi szolgálat teljesítését. 

 

 

 

 

 

 


