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A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok 
 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Nkt): 

 

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) Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat 

elvégzésének igazolása. 

 

97.§ (2) Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását 

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

 

20/2012. EMMI rendelet 133. § (1) A középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi 

szolgálatának teljesítésével, dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. 

 

(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, a sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel 

közös sport és szabadidős  

 

területen folytatható tevékenység.  

 

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény: 

 

5.§ (1) 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. 

 

(2) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes 

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.  
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(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.  

 

A közösségi szolgálat helyszínei 
 

A közösségi szolgálat kétféle helyszínen, iskolán kívüli szervezetnél vagy helyben, a Nemes 

Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnáziumban valósítható meg. Az iskolában végzett munka 

időtartama nem haladhatja meg a kötelező közösségi szolgálat 50 %-át, tehát 25 órát. 

 

 

Helyben ellátható tevékenységek 
 

Tanítási időn kívüli iskolai rendezvények előkészítése, a lebonyolítás segítése. Az iskola 

állapotának, környezetének javítása érdekében végzett munka.  

 

 

Külső helyszínen, külső szervezetnél végezhető tevékenységek 
 

Iskolán kívüli szervezet bevonásakor a szakgimnázium és az adott iskolán kívüli szervezet 

együttműködési megállapodást köt. (ld. 1. sz. melléklet) Közösségi szolgálat teljesítése abban 

az esetben igazolható, ha olyan szervezetnél végezte a tanuló, mellyel kötött az iskola 

együttműködési megállapodást. Amennyiben a tanuló olyan szervezetnél kíván közösségi 

szolgálatot végezni, amellyel az iskolának nincs megállapodása, azt a tevékenység megkezdése 

előtt jeleznie kell az iskolavezetésnél.  

A megállapodásnak tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt 

kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét, feladatkörét és elérhetőségét. 

 

 

Külső szervezetnél végzett közösségi tevékenységet a külső szervezet képviselője vagy a 

megbízott pedagógus igazolhat. 
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Közösségi szolgálat dokumentálása 
 

A tanulók a 9. tanév elején megkapják az „Iskolai közösségi szolgálati napló”-t (továbbiakban: 

füzet). A tanév elején a tanulónak ki kell töltenie a füzetben található jelentkezési lapot. A 

jelentkezési lap tartalmazza a jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét, idejét és a 

szülő egyetértő nyilatkozatát (nagykorú tanuló esetén ez utóbbi nem szükséges). 

 

A közösségi szolgálatot végző tanuló a füzetben rögzíti, hogy milyen tevékenységet folytatott. 

A füzetben az elvégzett tevékenységet az igazolási joggal rendelkező személyek aláírásukkal 

igazolják. 

 

A tanuló havonta egy alkalommal (minden hó 5-ig) leadhatja füzetét az osztályfőnökének, aki 

a fenti igazolások alapján folyamatosan rögzíti és dokumentálja a közösségi szolgálat 

teljesítését a Kréta-naplóban. Ha a tanuló a füzetet elveszíti, vagy a füzet megsemmisül, akkor 

csak annyi óra közösségi szolgálatot lehet neki jóváírni, amennyi a koordinátornál az e-

naplóban dokumentálva van. 

 

Az osztályfőnök minden tanév végén a füzetben összesíti az elvégzett munkát az e-naplóban, a 

bizonyítványban és a törzslapon rögzíti, hogy az adott tanévben a tanuló hány óra közösségi 

szolgálatot teljesített. Az iskolai koordinátor félévente ellenőrzi a füzeteket és az e-napló 

beírásait. 

 

 

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

iskola igazgatója két példányban igazolást állít ki a közösségi szolgálat teljesítésének aktuális 

mértékéről, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad. (2. sz. és 3. 

sz. melléklet) 

 

 

 

Budapest, 2019. szeptember 03. 

 

 

 

SZURMIK ZOLTÁN 

    intézményvezető 
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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI  SZOLGÁLAT  

KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL 
 
 

amelyet egyrészről  iskola: NEMES NAGY ÁGNES MŰVÉSZETI SZAKGIMNÁZIUM 
 székhely:  1115 BUDAPEST, THALLÓCZY LAJOS UTCA 1. 
 képviselő: Szurmik Zoltán (intézményvezető) 
 OM azonosító: 035445 
 a továbbiakban: Iskola 
  
másrészről név: 
 székhely:  
 képviselő:  
 a továbbiakban: Fogadó 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 együtt-
működnek. A Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy az érintett tanulók teljesíteni tudják az 50 
órás kötelezettségüket. 
 
 
2. Az Iskola kötelezettségei, vállalásai: 
Az intézmény a tanulók felkészítését az osztályfőnökök útján, csoportosan végzi. 
A tanulók minden évben jelentkezési lapot töltenek ki, hogy milyen területen és mennyi időben 
szeretnék ellátni a szolgálatot. Ehhez a szülői beleegyező nyilatkozatot is mellékelik. 
Az iskola a fogadó intézményekkel kötött megállapodásnak megfelelően év végén begyűjti a szol-
gálati naplót, és ez alapján kiállítja az igazolást a teljesített szolgálatról. 
A tanulónak kötelessége gondoskodni arról, hogy a szolgálati idő a naplóba megfelelően bekerül-
jön és a fogadó intézmény által igazolt legyen. Az intézmény ezeket szúrópróbaszerűen ellenőrzi. 
Az iskola tájékoztatja a diákokat, a szülőket és a fogadó intézményeket arról, hogy a szolgálat 
tervezésénél az alábbiakra legyenek tekintettel: 

 A közösségi szolgálat teljesítése során, egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő ér-
tendő. 

 A közösségi szolgálat a helyszínén alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás 
időkeretben végezhető.   

Az intézmény a fogadó szervezet által meghatározott feladatokra a jelentkeztetést, az időpontok 

és adatok egyeztetését a kapcsolattartón keresztül rugalmasan biztosítja. 

 

 

1.sz. melléklet 
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3. A Szervezet kötelezettségei, vállalásai: 

Jelen megállapodás keretében a Fogadó szervezetnél iskolai közösségi szolgálatra jelentkező tanu-
ló, …………………………………………….. (születési hely:……………… idő:……………), 
 az alábbi feladatkörökben végez tevékenységet: 
 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………… 

Továbbá: 

(1) A fogadó szervezet köteles biztosítani: 

a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket, 
b) ha szükséges, pihenőidőt, 
c) a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irá-

nyítást, az ismeretek megszerzését, 
d) a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagy-

korú tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét. 

(2) Ha a jelen megállapodás másként nem rendelkezik, a fogadó Szervezet gondoskodik a közös-
ségi szolgálati tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásról, szállításról, szállásról és étke-
zésről. 

(3) 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 kötelezettsé-
gének eleget tett. 

(4) 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. 

(5) 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 végzésé-
nek 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 tanu-
lónak felróható magatartásából származott. 
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4. Az Iskola részéről a program felelőse és kapcsolattartója 

    NÉV: Juhász Magdolna 
              elérhetőségei:  
              telefon:06-1-203-89-3520/232-15-87e-mail:  magdolna.juhasz@nemesgimi.hu 
 
5. A Fogadó szervezet részéről a program felelőse és kapcsolattartója: 
    NÉV: 

 
elérhetőségei:  
telefon: agy 06-20/232-15-87 e-mail:  

 
   Szükség esetén (egészségügyi, szociális területen)  
   MENTOR NEVE:    
 

elérhetőségei:  
telefon: agy 06-20/232-15-87 e-mail:  

 
 
6. A közösségi szolgálat elvégzésének igazolása: 
 
A Fogadó szervezet a közösségi szolgálat teljesítéséről vagy pecséttel ellátott igazolást állít ki  
vagy a tanuló közösségi szolgálatos naplójában (aláírással és pecséttel) igazolja az elvégzett 
tevékenységet. 

7. A Felek elállási, felmondási joga 

7.1. A Felek a jelen megállapodástól való elállásra vagy a megállapodás azonnali hatályú 
felmondására jogosultak, ha: 

— a jelen megállapodásban a megvalósításra meghatározott kezdő időponttól számított 
három héten belül a tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Felek a nekik felróható okból 
nem kezdeményezik, és a késedelem okáról ezen idő alatt írásban sem mentik ki, vagy 

— olyan körülmény merült fel vagy jut a Felek tudomására, amely alapján a program 
teljesülése kétségessé válik, vagy más irányt vet, vagy 

— a jelen megállapodásban meghatározott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba 
ütközik, vagy a jelen megállapodásban foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet 
szenved, vagy 

— a Felek valamelyike a neki felróható okból megszegi a jelen megállapodásból, illetve az 
azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen nem tesz eleget 
kötelezettségének, és ennek következtében a jelen megállapodásban meghatározott feladat 
szabályszerű megvalósítását nem lehet nyomon követni. 

7.2. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen megállapodással összefüggő adatok nem minősülnek 
üzleti titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését 
vagy nyilvánosságra hozatalát közérdekből elrendelik. 

7.3. A Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton 
kötelesek rendezni. 
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7.4. A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 

tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a Polgári törvénykönyv – az irányadók. 

A felek a jelen, 4 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. 

 

 

Budapest, 

 

……………………………………. …………………………………….. 
az Iskola részéről a Fogadó szervezet részéről 
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2. sz. melléklet 

 

IGAZOLÁS 

 

Igazolom, hogy ………………………………….. 

 

(oktatási azonosító…………………………), 

 

a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium tanulója a mai napig …… óra közösségi 

szolgálatot teljesített.  

 

 

Budapest, …………………………. 

 

 

SZURMIK ZOLTÁN 

 intézményvezető 
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    3. sz. melléklet 

 

IGAZOLÁS 

 

Igazolom, hogy ………………………………….. 

 

(oktatási azonosító…………………………), 

 

a Nemes Nagy Ágnes Művészeti Szakgimnázium tanulója teljesítette az érettségi bizonyítvány 

kiadásához szükséges 50 órás közösségi szolgálatot. 

 

 

Budapest, ……………………………… 

 

 

Szurmik Zoltán 

                                                                  intézményvezető 
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