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Bevezetés 

 

A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi vizsga megkezdésének 

feltétele ötven óra közösségi szolgálat teljesítése, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je 

után érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk.  

A közösségi szolgálat során a diákok újonnan szerzett kompetenciákat és a későbbi 

munkakeresés során hasznos készségeket sajátítanak el. Lényege, hogy a tevékenység a helyi 

közösség érdekeit szolgálja, és hogy a felnövekvő generációk a közösségért végzett 

tevékenységeik révén nyitottá váljanak az önkéntesség iránt. Ugyanakkor új erőforrást jelenthet 

a fogadó szervezeteknek a tanulók bevonása a hétköznapi feladataik elvégzésébe. A közösségi 

szolgálat nem veszélyezteti az ott dolgozók munkahelyét, miközben nem helyettesítheti a 

szervezet munkatársainak szakértelmét.  

Az együttműködés, a kölcsönösség fontos alapérték, aminek meg kell jelennie a program 

minden fázisában és elemében − a részt vevő szervezetek és intézmények közt egyaránt.  

A közösségi tevékenység egyfajta szolgálat és tanulás is egyben, melyhez a szülők 

hozzájárulása is szükséges. 

Célunk az, hogy iskolánk a tanulóink elképzeléseihez, terveihez is igazodó közösségi 

szolgálatot szervezzen, valamint a helyi adottságokhoz igazodóan a helyi igények és 

lehetőségek figyelembevételével alakítsuk ki saját programunkat. Ezért a már meglévő 

kapcsolatainkat igyekszünk folyamatosan bővíteni. 

 

I. Jogszabályi háttér 

  

Vonatkozó törvények és rendeletek: 

1. 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

2. A Köznevelési törvény végrehajtási rendelet 

20/2012. EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

intézmények névhasználatáról 

3. A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

4. 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben 

történő végrehajtásáról 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.370723
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=154155.377957
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30517.376994
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.371548
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17120.376386
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5. A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 

 (VI. 04.) Kormányrendelet  

1) A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

4. § (15.) 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, 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. 

97. § (2) bekezdés: „Az érettségi vizsga megkezdéséhez a közösségi szolgálat végzésének 

igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell 

megkövetelni.” 

2) A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

133. § (1)A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása 

alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, nonprofit 

szervezetnél, illetve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 

vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó 

szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél 

vagy saját intézményben. Ennek keretében meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának 

teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy 

az ezzel a feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az 

iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi 

szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet. 

(2)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, 
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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 baleset-megelőzési 

területen folytatható tevékenység. 

(2a)A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására 

nem irányulhat. 

(2b)A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti 

intézményben is teljesítheti. 

(3)A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott 

tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben 

szükség szerint mentort kell biztosítania. 

(4) A gimnázium, a szakgimnázium a 9–12. évfolyamos, a szakközépiskola a 9–13. 

évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás közösségi szolgálatot, vagy 

annak teljesítésére időkeretet biztosít. 

(5)A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül 

– szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás 

záró foglalkozást tart. 

(6) 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. 

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a tanuló tanítási napokon alkalmanként legkevesebb 

egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb 

ötórás időkeretben végezheti a tevékenységet. 

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, 

hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. 

(9) 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, a bizonyítványban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak 

dokumentálnia kell a közösségi szolgálat teljesítését, 
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c)az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni 

megszűnésekor 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 végzett 

tevékenységeket, a mentor nevét és feladatkörét. 

3) A 100/1997. (VI. 13.) Kormányrendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának 

kiadásáról 

(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. 

 

4) 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési 

intézményekben történő végrehajtásáról 

 

5) A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.  

(VI. 04.) Kormányrendelet  

 

Részletek a dokumentumból:  

– Fejlesztési terület – nevelési célok között szerepel, mint kereszttantervi elem;  

– Felelősségvállalás másokért, önkéntesség;  

– A Nat. ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi 

ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 

magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg 

ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan 

képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, 

önkéntes feladatvállalás és megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, 

felelős állampolgári léthez,  

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=30517.376994
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=162771.371548
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=17120.376386
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– Életvitel és gyakorlat (9−12. évfolyam) közműveltségi tartalmai között szerepel: 

Pályaorientáció, közösségi szerepek;  

– A civil szervezetek céljai, lehetőségei, jelentőségük, néhány ismertebb nemzeti és nemzet-

közi civil szervezet tevékenysége. A tágabb közösségért (iskola, helyi közösség, település) 

végzett önkéntes munka lehetőségei és jelentősége, közösségi szolgálat. Katasztrófavédelmi, 

polgári védelmi és honvédelmi alapismeretek. 

 

II. A közösségi szolgálat pedagógiai célja 

 

A tanulók megismerjék a közösségi létformákat, a felelősségvállalás erejét, amellyel a  

következő kompetenciák fejleszthetők:  

 empátia  

 konfliktuskezelés  

 szociális érzékenység  

 önismeret  

 érzelmi intelligencia. 

 

A kompetenciafejlesztés mellett bővül a tanulók személyes kapcsolatrendszere, s az ötven óra 

alatt szerzett élmények szerepet kaphatnak a pályaválasztásban is. 

 

III. A közösségi szolgálat helyszínei  

A közösségi szolgálat kétféle helyszínen, a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban 

(helyben), vagy iskolán kívüli szervezetnél valósítható meg. 

 

a) Helyben ellátható tevékenységek:  

A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban azokat a tevékenységeket fogadjuk el közösségi 

tevékenységként, melyek nem szerepelnek a Pedagógia Programban. A helyben ellátandó 

tevékenység a 3 év alatt legfeljebb 20 óra lehet. 

 

Tevékenység  Igazolható időtartam  Igazoló személy  

Diákönkormányzati munka  Verébavató szervezése, 

lebonyolítása (2 óra)  

IKSZ koordinátor 

intézményvezető helyettes és 
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Verébtábor szervezése, 

lebonyolítása (2 óra)  

Diáknap szervezése, 

lebonyolítása (2x3 óra)  

a diákönkormányzatot segítő 

tanár 

Iskolai rendezvények 

alkalmával a helyszín 

berendezése, székek ki- és 

elpakolása. 

1 óra  IKSZ koordinátor 

intézményvezető helyettes és 

a munkaközösségek vezetői 

Szalagavató  konferálás 3 óra, segítők 2 óra  Programfelelős pedagógus és 

az intézményvezető-helyettes  

Versenyek segítése  2 óra  IKSZ koordinátor 

intézményvezető helyettes és 

a munkaközösségek vezetői  

Állami és iskolai 

ünnepségeken intézményi 

szinten közreműködők  

2 óra  IKSZ koordinátor 

intézményvezető-helyettes  

Karácsonyi forgatag és műsor  2 óra  IKSZ koordinátor, 

intézményvezető helyettes, 

Adventi készülődés és műsor  2 óra  IKSZ koordinátor, 

intézményvezető helyettes 

 

Iskolai rendezvények 

hangosítása  

3 óra (egyszeri)  IKSZ koordinátor, 

intézményvezető helyettes 

Az iskola műszaki állapota és 

környezetének javítása 

érdekében végzett munka  

ténylegesen elvégzett munka 

időtartama max. 3 óra  

feladattal megbízott 

pedagógus, osztályfőnök, 

intézményvezető-helyettes  

Írásbeli felvételi vizsgán való 

segítés, koordinálás  

max. 3 óra  IKSZ koordinátor, 

intézményvezető helyettes 

Humanitárius, közösségi 

tevékenység (gyűjtések 

szervezése) 

2 óra  diákönkormányzatot segítő 

tanár, 

IKSZ koordinátor, 

intézményvezető helyettes 
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Alapítványi bál  segítők 2 óra  intézményvezető-helyettes  

Beiskolázási kampány  iskolai látogatásért 1 óra  intézményvezető-helyettes  

 

 

B) Külső szervezet bevonásával végezhető tevékenységek  

 

A Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium civil szervezet bevonásával együttműködési 

megállapodást köt. (1. számú melléklet) Közösségi szolgálat teljesítése csak abban az esetben 

igazolható, ha azt a tanuló olyan szervezetnél végezte, mellyel együttműködési 

megállapodással rendelkezünk.  

 

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

 

Amennyiben olyan szervezetnél kíván közösségi szolgálatot teljesíteni, amellyel az iskolának 

nincs megállapodása, azt a tevékenység megkezdése előtt jeleznie kell az 

igazgatóhelyettesnél. (EMMI rendelet 133.§ (9) bekezdés e) pontja).  

A tanulót fogadó intézménynek az egészségügyi tevékenységi területen minden esetben, a 

szociális és jótékonysági területen végzett közösségi szolgálat esetén szükség szerint mentort 

kell biztosítani. A mentor személyét a megállapodásban rögzíteni kell. 

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 3. §-ából vett ajánlás 

alapján iskolánk tanulóit közösségi szolgálatra 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;  
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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 szolgáltató, illetve intézmény,  

fb) egészségügyi szolgáltató,  

fc) közoktatási intézmény,  

fd) felsőoktatási 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];  

g) a nem jogképes fogadó intézmény fenntartója a fogadó intézmény jogszabályban 

meghatározott közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a fogadó 

intézmény közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében. 

 

A fogadó szervezet vezetője szakmai koordinátort/mentort jelöl ki, az iskolával kötött 

együttműködési megállapodásban rögzített módon, lehetőleg úgy, hogy az iskola egyetértési 

jogot gyakoroljon a kijelöléshez. Ez azért fontos, mert a szakmai mentornak általában nincs 

pedagógus végzettsége, az iskola és a tanuló szempontjából lényeges, hogy a felek elfogadják 

egymást, az együttműködés e nélkül elképzelhetetlen. A feladatra olyan szakember kijelölése 

szükséges, aki  

  pedagógiai szempontból is alkalmas tanulókkal való közös tevékenykedésre,  

  a közösségi szolgálatban résztvevő tanulók feladatait a tevékenység során irányítja,  

  esetlegesen részt vesz a felkészítésben és a feldolgozásban,  

  az adott tevékenységeket folyamatosan figyelemmel tudja kísérni.  

 

Külső fogadó szervezet, közreműködő szakmai szervezet vagy szakmai koordinátor 

bevonásakor (az egészségügy területén mentor kijelölése kötelező, a szociális területen szükség 

szerint ajánlott, a többi területen nem kötelező) a felek együttműködéséről megállapodást kell 

kötni (ugyanakkor a részletek rögzítése mindkét fél számára biztonságot jelenthet a feladat 
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ellátásában), melyben rögzítik a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein 

túl:  

 az adminisztráció és a teljesítésigazolás módját és rendjét,  

 a közösségi szolgálatban részt vevők számát, 

 a foglalkozás időtartamát, 

 a szakmai koordinátor nevét, feladatkörét, elérhetőségeit,  

 az esetleges eszközök, juttatások, más felmerülő költségek biztosításának rendszerét 

(étkezés, utazás),  

 a szereplők felelősségét (például baleset esetén).  

 Fogadó külső szervezet nem lehet érdekvédelmi, képviseleti vagy politikai szervezet, 

amely különben fogadhat önkénteseket.  

 Üzleti jellegű tevékenység, haszonszerzés nem lehet része a közösségi szolgálati 

tevékenységnek. Arra is figyelemmel kell lenni, hogy a közösségi szolgálat a 

kölcsönösség elvén alapul, a segítő és a segített közötti kapcsolaton, ebből eredően nem 

számítható be pusztán az adománygyűjtés, különösen akkor nem, ha az pénzbeli.  

 

A fogadó szervezet az írásba foglalt önkéntes szerződést annak megszűnésétől számított öt évig 

megőrzi. 

Fontos, hogy a fogadó szervezet motiválja munkatársát, aki mentorként, szakmai 

koordinátorként részt vesz a közösségi szolgálat lebonyolításában. Ennek módjáról a fogadó 

szervezet dönt. 

 

C) Magánszemélyek  

 Abban az esetben, ha magánszemély a fogadóhely, az iskolának lehet önkéntes fogadói 

bejelentési feladata, bár a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényben ez nincsen 

szabályozva.  

 A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényben foglaltaknak megfelelő módon 

mégis célszerű ennek eleget tenni. A magánszemély teljesítést igazoló aláírását ebben az 

esetben az iskolai koordinátor aláírása helyettesítheti. Kiemelten ezt a tevékenységet érdemes 

párosával végezni.  

 A pedagógusnak előzőleg fel kell mérnie, hogy az idős ember(ek), fogyatékkal élő(k) 

alkalmas(ak)-e arra, hogy tanulókat fogadjon/fogadjanak. Meg kell előzni, hogy a tanulók 

bármilyen testi-lelki veszélynek legyenek kitéve. A pedagógusnak közvetlenül is kapcsolatot 
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kell tartania az idős vagy sérült emberekkel, ahol a közösségi szolgálat zajlik, ez biztosítja az 

idős ember számára is a hátteret a programhoz. Azonban nem szükséges, hogy a pedagógus 

mindig személyesen jelen legyen a program folyamatában, de az viszont fontos, hogy 

valamilyen formában mindig elérhető legyen.  

 Az iskolai közösségi szolgálat teljesítése közvetlen hozzátartozónál, rokonnál csak közvetítő 

szervezeten keresztül valósítható meg. 

 

IV. A közösségi szolgálat teljesítésének időbeli korlátozása 

 

A 2005. évi LXXXVIII. törvény 5. § értelmében a közösségi szolgálat végzésére a következő 

szabályok vonatkoznak: 

(1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a cselekvőképességében a 

közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott 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. 

(2) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a cselekvőképességében a közérdekű 

önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott nagykorú önkéntes közérdekű 

önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet. 

(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 

óra és 6 óra között nem végezhet. 

(4) 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 és 

ba) tanítási napon a napi két órát, 

bb) tanítási napon kívül a napi három órát. 

(5) 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. 

(6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes 

tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell 

biztosítani. 
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V. A közösségi szolgálat szervezésének menete 

 

 A belépő osztályokat (9. évfolyam) és szüleiket az iskolába való beiratkozáskor, majd az 

első szülői értekezleten (szeptemberben) az iskolai koordinátor vagy az osztályfőnök 

tájékoztatja az IKSZ szabályairól. 

 A szülők egy Jelentkezési lap kitöltésével és aláírásukkal hozzájárulnak ahhoz, hogy 

gyermekük a tanulmányi ideje alatt közösségi tevékenységet végezzen. 

 Az iskola belső használatú Közösségi szolgálati naplót készít, amit minden tanuló megkap, 

és a szerzett tevékenységek óraszámát ebben vezettetik a Fogadó szervezettel, és igazoltatják 

az osztályfőnökeikkel. A napló a tanuló tulajdona, de biztonsági okokból az osztályfőnök is 

őrizheti. 

  A szerzett órákat az osztályfőnök a Kréta naplóban vezeti. 

 A tanév során szerzett órákat a Közösségi Szolgálati Napló végén az osztályfőnök minden 

tanév végén az iskola igazgatójával vagy igazgatóhelyettesével hitelesíti. 

  Tanév végén az osztályfőnökök az adott évben megszerzett órák számát záradékkal 

rögzítik a bizonyítványban és a törzslapon. 

 Az iskola által szervezet vagy koordinált közösségi tevékenységre a koordinátornál lehet 

jelentkezni. 

 Az egyénileg szervezett tevékenységet, annak igazolási módját az iskola koordinátorával 

egyeztetni kell. 

 

 A közösségi szolgálat esetén egy óra alatt 60 percnyi idő értendő, mely nem tartalmazhatja 

az utazás idejét.  

 A közösségi szolgálat helyszínén alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás 

szolgálat végezhető. A 18. életévét be nem töltött személy önkéntes közérdekű tevékenységet 

20 óra és 6 óra között nem végezhet.  

 Tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon 

kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető közösségi 

szolgálat.  

 A közösségi szolgálat teljesítése a magántanulók számára is kötelező.  
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 Az SNI-s tanulók esetében csak azok kaphatnak mentesítést, akik számára a szakértői 

bizottság írásban biztosította.  

 Az 50 óra elosztása a 9. és 11. évfolyam között arányosan történjen. 12. évfolyamra csak 

kivételes esetben vihető át a teljesítés kötelezettsége.  

 Az 50 órás közösségi szolgálatot célszerű több tevékenységi területen elvégezni.  

 A közösségi szolgálat végzése idején az iskola házirendjének szabályozása az irányadó. 

 

 

VI. A közösségi szolgálat dokumentálása 

 

 A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitölteni. A jelentkezési lap 

tartalmazza a jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét, idejét és a szülő egyetértő 

nyilatkozatát (nagykorú tanuló esetén ez nem szükséges) (2. sz. melléklet)  

 A közösségi szolgálatot végző tanuló köteles naplót vezetni, melyben rögzíti, hogy mikor, 

hol, milyen időkeretben, milyen tevékenységet folytatott (4. sz. melléklet). A tanulói naplók, 

osztályonként összefűzve a tanári szinten kerülnek elhelyezésre.  

 A naplóban az elvégzett tevékenységet az előző pontban felsorolt személyek aláírásukkal 

igazolják. Külső szervezetnél végzett tevékenység esetén a szervezet képviselője által kiállított 

és aláírt igazolás is elfogadható, amit a naplóhoz csatolni kell, és a naplóba az osztályfőnök 

átvezeti.  

 A fenti igazolások alapján az osztályfőnök az elektronikus naplóban dokumentálja a 

közösségi szolgálat teljesítését. (záradék: A tanuló a ……../……tanévben …….. óra közösségi 

szolgálatot teljesített.)  

 Az osztályfőnök minden évben a bizonyítványban és a törzslapon dokumentálja, hogy az 

adott tanévig a tanuló hány óra közösségi szolgálatot teljesített (záradék: A tanuló a 

……../……tanévig …….. óra közösségi szolgálatot teljesített.)  

 A közösségi szolgálat teljesítésekor az osztályfőnök a törzslapon ezt igazolja (záradék: A 

tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges közösségi szolgálatot.)  

 A tanulói jogviszony megszűnésekor, valamint a rendes érettségi vizsga megkezdésekor az 

iskola igazgatója két példányban igazolást állít ki a közösségi szolgálat teljesítéséről, amelyből 

egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad. (3.sz. melléklet) 
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A közösségi szolgálathoz kapcsolódó iratok öt évig nem selejtezhetők. 

 

Jelen szabályzat a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium Pedagógiai Programjának 

mellékletét képezi. Felülvizsgálatára a jogszabályi változásoknak megfelelően kerül sor. 
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Mellékletek: 

1. számú melléklet 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

                                   az iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról, 

 

 

amelyet egyrészről  iskola:  

NYÍREGYHÁZI KÖLCSEY FERENC GIMNÁZIUM 

 székhely:      4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6. 

 képviselő:    .....................................................intézményvezető 

 OM-azonosító:    033 653 

 a továbbiakban:   Iskola, 

  

másrészről név:                 

székhely:        

képviseli:        

 a továbbiakban: Szervezet 

 a továbbiakban együtt: Felek 

kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

1. A megállapodás előzményei, körülményei, célja: 

A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően az iskolai 

közösségi szolgálat megszervezésében a Felek az e megállapodásban rögzítettek alapján 

együttműködnek. A Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy az érintett tanulók teljesíteni 

tudják az 50 órás kötelezettségüket. 

2. Az Iskola kötelezettségei, vállalásai: 

a) együttműködik a Szervezettel a konkrét tevékenységek, létszámadatok, időtartam, 

feladat ütemterv kialakításában, 

b) tájékoztatja az iskola tanulóit a Szervezet által biztosított lehetőségekről, 

c) szervezi és koordinálja a tanulók jelentkezését a Szervezetben történő közösségi 

szolgálat teljesítésével kapcsolatban, 

d) a Szervezet rendelkezésére bocsátja a tanuló által kitöltött Jelentkezési lapot és a 

szülő/gondviselő egyetértő nyilatkozatát, 

e) a közösségi szolgálattal kapcsolatos nyilvántartásokat, igazolásokat vezeti, 

f) végzi a felkészítési programban szereplő felkészítő és záró foglalkozások megtartását – 

ha szükséges, 

g) a tanulók állami balesetbiztosítása, valamint a felkészítő órák során a balesetvédelmi 

felkészítések által gondoskodik a tanulók balesetvédelméről. 

3. A Szervezet kötelezettségei, vállalásai: 

a) önkéntes tevékenységet biztosít az Iskolával egyeztetve, 



16 
 

b) napi minimum 1 órás (60 perces), maximum 3 órás (180 perces) tevékenység biztosítása 

egyeztetett helyszínen, 

c) biztosítja a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges 

tájékoztatást és irányítást, az ismeretek megszerzését a résztvevők számára, 

d) a projekt alatt jelenléti íves dokumentációt készít a résztvevőkről, 

e) folyamatos kapcsolatot tart a koordinátor tanáron keresztül az Iskolával, 

f) felügyeli az Iskola tanulóinak önkéntes tevékenységét, 

g) teljesítésigazolást ad ki az önkéntes munkáról, 

h) tűz-, balesetvédelmi oktatást tart, amennyiben az önkéntes munka ezt igényli. 

 

4. A Szervezet részéről nyújtandó tevékenységek: 

A közösségi szolgálat teljesítésére a következő feladatok ellátásában nyílik lehetőség az 

Iskolának: 

a) 

b) 

c) 

 

5. Károkozással kapcsolatos rendelkezések: 

Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, a tanuló köteles erre az utasítást adó figyelmét 

felhívni. A tanuló nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelem felhívási 

kötelezettségének eleget tett. 

A tanuló által a közösségi szolgálat során végzett tevékenységgel összefüggésben harmadik 

személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt a tanulónak felróható 

magatartás okozta − a jelen szerződésben eltérő rendelkezés hiányában − a fogadó szervezet a 

tanulótól követelheti kárának megtérítését. 

Amennyiben a tanuló bizonyítja, hogy: 

a)  a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő kára,  

b) a tulajdonában vagy használatában álló, a közösségi szolgálattal összefüggésben végzett 

tevékenység ellátásához szükséges dologban a közösségi szolgálati tevékenység végzésének 

helyén keletkező kára a Szervezettől kapott utasítással összefüggésben következett be, a fogadó 

szervezet akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső 

elháríthatatlan ok vagy kizárólag a tanuló elháríthatatlan magatartása okozta. A fogadó 

Szervezetnek nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét, amely a tanulónak felróható 

magatartásából származott. 

 

6. Kapcsolattartás 

Az Iskola részéről az együttműködés felelőse és kapcsolattartója: 

   

  

 

A Szervezet részéről az együttműködés felelőse és kapcsolattartója: 

  Név: 

  Beosztás: 
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  Elérhetőség: (telefon, e-mail) 

 

7. Az együttműködéssel kapcsolatban felmerülő költségek és annak kötelezettségvállalója: 

A fogadó Szervezet nem biztosítja a közösségi szolgálati tevékenység ellátása érdekében 

szükséges utazást, szállítást, szállást és étkezést. 

8. Az együttműködés megvalósulása során felmerülő módosítási kérelmek bírálatának 

menete: 

 A Felek a jelen megállapodásban megfogalmazottak módosítására irányuló jelzését követően 

− indokolt esetben – a módosítás tervezetét elkészítik. A szerződésmódosítást aláírásukkal 

hagyják jóvá. 

A felek a jelen, 3 oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

A jelen megállapodás 2 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban 

készült, amelyből 1 darab az Iskolánál, 1 darab a Szervezetnél marad. 

 

Nyíregyháza, 2019......... 

 

 

…………………………………….. 

…………………………………….. 

 

intézményvezető 

a Szervezet részéről az Iskola részéről 
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2. számú melléklet 

Jelentkezési lap - iskolai közösségi szolgálatra 

 

Alulírott ……………………………………………………………………………… tanuló a 

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium    osztályos tanulója a............ tanévtől az iskolai 

éveim során az alábbi területeken1 kívánok eleget tenni az összesen 50 óra közösségi 

szolgálatnak: 

1. az egészségügyi területen  

2. a szociális és jótékonysági területen  

3. az oktatási területen  

4. a kulturális és közösségi területen  

5. a katasztrófavédelmi területen  

6. a környezet- és természetvédelemi  

7. az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős 

emberekkel közös sport- és szabadidős tevékenység 

 

8. bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység  

(x-szel jelölendő) 

1 A végrehajtási rendelet szövege szerint a három dőlt betűvel szedett területen: az egészségügyi területen és a bűn-és baleset megelőzési 

területen minden esetben, a szociális területen pedig meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítani. 

Hozzájárulok / Nem járulok hozzá, hogy iskolai rendezvényeken készült fotók kikerülhessenek a 

honlapra. 

Hozzájárulok / Nem járulok hozzá, hogy a Fogadó Intézmények rendezvényein készült fotók 

kikerülhessenek az intézmény honlapjára. (aláhúzandó)      

..................................................... 

         tanuló aláírása 

Szülő/ törvényes képviselő nyilatkozata: 

a tanuló egészségügyi állapotáról a nevelés-oktatási, illetve más, külső fogadó intézményben az iskolai közösségi szolgálat 

teljesítéséhez 

A gyermek neve: ……………………………………………………………………………… 

A gyermek születési dátuma: ………………………………………………………………… 

A gyermek anyjának neve: …………………………………………………………………… 

A gyermek TAJ száma: ………………………………………………………………………. 

További, a gyermekre vonatkozó fontos információ (pl.: allergia, méh, darázs, vagy más 

rovarcsípés, ételérzékenység, vélt, valós félelmek, pókiszony, esetleg „alvajáró”, 
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stb.):……………………………………………………………………………………………

……...………………………………………… 

Törvényes képviselő neve: …………………………………………………………………… 

Lakcíme: ……………………………………………………………………………………… 

Telefonos elérhetősége: ………………………………………………………………………. 

Alulírott ……………………………………………a fent nevezett tanuló szülője/gondviselője 

az iskolai közösségi szolgálat teljesítését a jelzett területeken támogatom és tudomásul veszem. 

Hozzájárulok / Nem járulok hozzá, hogy iskolai rendezvényeken készült fotók kikerülhessenek 

a honlapra. 

Hozzájárulok / Nem járulok hozzá, hogy a Fogadó Intézmények rendezvényein készült fotók 

kikerülhessenek az intézmény honlapjára. A megfelelő rész aláhúzandó.   

Dátum: ………………………………………….. 

      …………………………………………… 

      szülő/törvényes képviselő aláírása 
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3. számú melléklet 

 

 

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium 
4400 Nyíregyháza, Széchenyi utca 6. 

: (42) 500-058  
E-mail: kolcsey.nyiregyhaza@gmail.com 

INTERNET: http://www.kolcseygimnazium.hu  
  Oktatási azonosító: 033 653    

   

                                                                                                

 

IGAZOLÁS 

 

Hivatalosan igazolom, hogy a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium  

 

……………………………………………. 

…………………… 

osztályos tanulója a 

2018/2019-es tanévben ………..óra 

összesen: ………………………….. óra, azaz ………………… óra közösségi 

szolgálatot teljesített. 

Nyíregyháza, 2019. …  

        ........................................... 

intézményvezető-helyettes 

vezető IKSZ koordinátor 

 

 

4. számú melléklet: Közösségi szolgálati napló 
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KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI
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Tanuló neve, osztálya: ...............................................................

Oktatási azonosító: .............................................................................

Születési hely, idő: ...............................................................................

Anyja születéskori neve: ....................................................................

Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnázium
4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 6.
�: +36 42 500-058, +36 30 176 6316

E-mail: kolcsey.nyiregyhaza@gmail.com
Honlap: www.kolcseygimnazium.hu



Kedves középiskolás Diák!

Bizonyára sokat hallottál már a közösségi szolgálatról, és foglalkoztat a
kérdés: Miért éppen most? Miért nekem? Mire jó ez? Tudjuk és megértjük, ha
elsőre nem találod érdekesnek, fontosnak, amire most mégis vállalkoznod kell.
Magad is tapasztalhatod, hogy egy gyorsan változó világban élünk, amelyben
az emberek elrohannak egymás mellett, a sorsok és az értékek más dimenzióba
kerülnek. Vajon jó ez így? Még az érettségi előtt állsz, vagy lassan arra ké-
szülsz, s nem véletlen ez a fogalom, ekkor, ebben az életkorban válsz felnőtté, s
látod más szemmel a világot, a közvetlen környezetedet. Az előző korosztá-
lyok egy része úgy nőhetett fel, hogy a társadalom olyan mintát adott, amely-
ben az önkéntesség, a másokért való felelősség, a kölcsönös megbecsülés, az
akkor is „segítés”, ha nincs nagy baj, katasztrófa, nem kapott kellő figyelmet,
megbecsülést és elismerést.

Aközösségi szolgálattal ezen szeretnénk változtatni, olyan szemlélettel lépj
a felnőtt életedbe, hogy érezd a felelősséged, képes legyél segítően tevékeny-
kedni, a közösségért tenni. Ezeken a nemes eszméken túl Neked is közvetlen
hasznodra válhat e program, hiszen lehetőséged nyílhat megismerni számos
munkahelyet, tevékenységek sorát, amelyekben tapasztalatokat szerezhetsz,
megtudhatod, melyek azok a területek, ahol megállod a helyed, esetleg ez által
könnyebben tudsz dönteni, milyen pályát válassz. Bízunk benne, hogy a prog-
ram kapcsán olyan események, tevékenységek részese leszel, melyek mara-
dandó élményekkel gazdagítanak.

Javasoljuk, hogy a naplóra vigyázz, és rendszeresen tartsd magadnál,
amikor valamilyen tevékenységet végzel. Kérünk, naprakészen vezesd, hi-
szen ezzel tudod majd igazolni, hogy teljesítetted a kötelező ötven órát. Min-
den alkalommal gondosan ügyelj, hogy igazolva legyen a teljesített időd.Arról
se feledkezz meg az egyes tevékenységek végén, hogy lejegyezd, mivel fogla-
latoskodtál, s ennek kapcsán mit tapasztaltál, milyen élményekben volt részed,
milyen gondolataid támadtak. Az sem baj, ha nem mindig pozitív dolgokat
jegyzel le, ez könnyen előfordulhat bárkivel. Ekkor is írd le, mi okozta a rossz
érzéseket, a problémákat. Azért fontos az „akkor és most” jegyzetelés, mert
később már halványulnak az érzések, másként emlékszel, s nem biztos, hogy
pontosan elevenednek meg a történtek. Miért is fontos ez? Azért, mert a koor-
dináló tanárnak jelezni kell, ha valami probléma adódott, azt megbeszélni,
hogy segíteni tudjon és megoldásra találjon.
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Végezetül figyelmedbe ajánljuk Magyarország Alaptörvényének XIII. cik-
kelyét, mely kimondja: „A tulajdon társadalmi felelősséggel jár”. Ez a kije-
lentés sok más mellett megalapozza a társadalmi felelősségvállalás fogalmát,
amelynek része az iskolai közösségi szolgálat. Számos felmérés azt igazolja,
hogy Magyarországon a társadalmi kohézió erősítésére van szükség ahhoz,
hogy mindenki számára élhető, egymást segítő társadalmi légkör alakuljon ki,
amelyben szívesen segít mindenki a másikon, tudva, ha bajba kerül, rajta is
segíteni fognak. Sok más mellett a közösségi szolgálat ezt is célozza.

Az 50 órát több projekt keretében, több év alatt is lehet teljesíteni. Ennek az
az előnye, hogy többféle dolgot tudsz kipróbálni.Arra is van lehetőség, hogy az
50 órát egy nagy projekt révén vagy több év alatt lefutó program keretében tel-
jesítsd. Ha jól készítitek elő, és szívvel-lélekkel végzitek a feladatokat, számo-
tokra is nyilvánvaló lesz, hogy egy fantasztikus programnak és életre megha-
tározó élménynek lettetek részesei.

Az utazással eltöltött idő nem számítható be az 50 órába. Figyelembe kell
venni a következőket:

– 18 éves kor alatt 14 óra pihenőidőt kell 2 nap között biztosítani;
– tanítási szünet ideje alatt naponta 3 órát, de hetente maxi-16 éves kor alatt

mum 12 órát tevékenykedhet a tanuló 1 nap pihenéssel; tanítási időben heti 6
órát, tanítási napon napi 2 órát, a tanítási napokon kívül a 3 órát;

– 4 és fél órát lehet naponta tevékenykedni, de16 és 18 éves kor között
hetente maximum 18 órát.
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.....................................................

intézményvezető aláírása

(P. H.)
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