
Tájékoztató a közösségi szolgálattal kapcsolatban 
 

 

Jogszabályi háttér 
 

Az iskolai közösségi szolgálat megszervezésében kötelezően alkalmazandó 

jogszabályok: 

 

- a köznevelési törvény, 

- a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló  

110/2012. (VI. 04.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nat), 

- valamint a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 

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

 

 

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

 

4. § (13) bekezdés: 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”. 

6. § (4) bekezdés: „Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat 

elvégzésének igazolása. A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga esetében 

közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát. A 

sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a 

közösségi szolgálat mellőzhető.” 

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 

 

45. A középiskolában a közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések 

133. § (1) Középiskolában 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, amely alapján az Nkt.-ban az 

érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele-ként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat 

elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára. 

(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, 

g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel 

közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység. 

 

 

A tanuló a számára megfelelő szervezetnél 40 óra közösségi szolgálatot teljesít, amely 

előtt és után 5-5 órát az iskolán belül, az osztályfőnök vezetésével teljesít. Ezek adják 

összesen az 50 óra közösségi szolgálatot. 

 

A jelentkezési lapot a tanuló, valamint a szülő, gondviselő által aláírva kell a 

szervezethez eljuttatni. 

 

Az együttműködési megállapodást a pirossal jelzett részeken kell értelemszerűen 

módosítani, kitölteni. 

 

A kitöltött és a szervezet által aláírt, bélyegzővel ellátott együttműködési megállapodást 

3 eredeti példányban kell eljuttatni az iskolába. 

 

Az intézményvezető és a fenntartó által aláírt, érvényes együttműködési megállapodás 

egyik eredeti példányát az iskola visszajuttatja a szervezethez. 


