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A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény: 

6. § (4) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák 

megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. 

 

20/2012. EMMI rendelet 133§: 

Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával 

összefüggő feladatok ellátását.  

A tanuló osztályfőnöke a dokumentumokban nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi 

szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet. 

Milyen területen végezhető közösségi szolgálat: 

 az egészségügyi, 

 a szociális és jótékonysági, 

 az oktatási, 

 a kulturális és közösségi, 

 a környezet- és természetvédelemi, 

 a katasztrófavédelmi, 

 az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös 

sport- és szabadidős, 

 az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzési 

területen folytatható tevékenység. 

 

Végezhető tevékenységek közösségi szolgálat keretein belül: 

 A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására nem 

irányulhat. 

 A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, intézményben is teljesítheti. 

 A tanulót fogadó intézménynek egészségügyi, rendőrségi területen minden esetben, szociális 

jótékonysági területen szükség szerint mentort kell biztosítania. 



Közösségi szolgálat időtartama 

 A közösségi szolgálat keretein belül legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás záró 

foglalkozást tartható. 

 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. 

Elszámolható közösségi szolgálati óra egy napon: 

 

Tanítási napokon Nem tanítási napokon 

legkevesebb 1 óra 1 óra 

legfeljebb 3 óra 5 óra 

 

Közösségi szolgálat megkezdésének feltételei, dokumentálása: 

 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 szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, 

hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott. 

FONTOS:  

 Jelentkezési lapot, közösségi szolgálati naplót az osztályfőnökök adják a diákoknak. 

 A közösségi szolgálati naplót havonta, de legalább félévente be kell mutatni az 

osztályfőnöknek, hogy az elvégzett tevékenységeket az adott tanévben rögzíteni tudja a 

naplóban.  

 

 

 


