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A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRÓL 
 

 

Mi a közösségi szolgálat? 

• Az iskolai közösségi szolgálat 2012/2013. tanévtől került bevezetésre az ország összes 

középiskolájában. Csak az érettségi vizsgát tevő évfolyamokra vonatkozik (A, B és É 

osztályok). 

• Minden érettségi vizsgát tevő diáknak kell közösségi szolgálatot végeznie, ez az 

érettségi vizsgára bocsátás feltétele. Célszerű 9., 10., 11. évfolyamon elvégezni. 

• A közösségi szolgálat 50 óra anyagi érdekektől mentes, valamely közösség javát 

szolgáló tevékenységet jelöl. 

 

 

Hol végezhető? 

• Állami, önkormányzati, civil vagy nonprofit szervezeteknél, vagy olyan vallási 

felekezeteknél, amelyek a törvény hatálya alá tartoznak 

a) egészségügyi, 

b) szociális és jótékonysági,  

c) oktatási, 

d) kulturális és közösségi, 

e) környezet- és természetvédelmi, 

f) katasztrófavédelmi, 

g) közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú és sajátos nevelési 

igényű gyermekekkel, idős emberekkel, 

h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és 

baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység. 

 

Pl. könyvtár, művelődési ház, alapítvány, önkormányzat, egyesület, idősek otthona, 

gyermekjólléti szolgálat, iskola, óvoda stb. Bővebben ld. a Fogadó intézmények listáját 

(kifüggesztve megtalálható a diákporta melletti faliújságon is) 

 

 

A fogadó intézmény 

• Fogadó intézményt minden diák magának keres 

• A saját iskolánk is lehet fogadó intézmény, de 50%-nál több nem lehet az intézményen 

belüli tevékenység (diáksegítők pl. Mezgé Piknik, Mezgés Bál előkészületeiben, 

lebonyolításában) 

• A fogadó intézmények között nem szereplő intézmény is választható, amennyiben 

megfelel a kritériumoknak, ilyenkor először egy együttműködési megállapodást kell 

kötni az iskola és az intézmény között. Együttműködési megállapodás az iskolai IKSZ 

koordinátortól kérhető. 

• A kiskunfélegyházi Mezgének az alábbi intézményekkel van együttműködési 

megállapodása: Fogadóintézmények listája (a lista folyamatosan frissül) 

 

 

Időkeretek 

• Közösségi szolgálat csak tanítási időn kívül végezhető, emiatt a tanórákról nem 

lehet hiányozni! 

https://docs.google.com/document/d/1ZR4ljDoqODBqPGtBf6sMAsnDiiGImyDh/edit?usp=sharing&ouid=105380048267651466166&rtpof=true&sd=true


• 1 óra közösségi szolgálat = 60 perc (utazás nem számít bele) 

• Törvényes időkeretek: 

 

16. életévét  

be nem töltött személy 

16. életévét  

betöltött személy 

Tanítási időben 
Tanítási időben és  

tanítási szünet alatt 

Tanítási napon  

max napi 2 óra 
Tanítási időben  

max heti 6 óra 

max napi 4,5 óra max heti 18 óra 

Tanítási időben, 

hétvégenként  

max napi 3 óra 

Tanítási szünet alatt 

max napi 3 óra max heti 12 óra 

 

 

Adminisztráció 

• Jelentkezési lap, szülői nyilatkozat 

• Közösségi szolgálati napló – a tanuló magának jelöli a teljesített órák számát, az 

elvégzett tevékenységeket 

• Igazoló lap – teljesített órák igazolására, a fogadó intézmény tölti ki, pecsételi le 

 

 

Iskolai IKSZ koordinátor: 

Baranyai Katalin 

 

 

Jogi háttér és további információ: 

20/2012. (VIII:31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 

köznevelési intézmények névhasználatáról, 133. § 

12/2020. (II. 7.) Korm. rendelet a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról, 107. § 

Oktatási Hivatal, Iskolai közösségi szolgálat, GYIK 

Házirend, Pedagógia program ld. Alapdokumentumok 

 

https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1200020.emm
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a2000012.kor
https://www.oktatas.hu/kozneveles/iskolai_kozossegi_szolgalat/gyik
https://mezge.hu/alapdokumentumok/

