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Jogszabályi háttér 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012.(VI.04.) Korm.rendelet  

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

szóló rendelet 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

 Az érettségi vizsga megkezdésének feltétele 50 óra közösségi szolgálat elvégzésének 

igazolása. 

 SNI tanulók esetében szakértői bizottság javaslata alapján az IKSZ mellőzhető. 

Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012.(VI.04.) KR 

 A közösségi szolgálat a nevelési célok között szerepel, mint kereszttantervi elem 

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

 133. § 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 nyilvántartja, folyamatosan vezeti az IKSZ 

tevékenységet. 

Közösségi szolgálat területei: 

 Egészségügy 

 Szociális és jótékonyság 

 Egyházi szervezetek 

 Oktatás (intézményen belül is lehet) 

 Kulturális és közösségi 

 Környezet- és természetvédelem 

 Katasztrófavédelem 

 Óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel 

közös sport- és szabadidő 



Fogadó szervezet lehet: 

 helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a települési önkormányzatok 

többcélú kistérségi társulása az általa biztosított közszolgáltatások és 

katasztrófavédelmi feladatai körében; 

 nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében; 

 költségvetési szerv az alaptevékenysége körében; 

 magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet a közhasznú és a 

működésével összefüggő tevékenysége körében; 

 magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével 

összefüggő tevékenysége körében 

 szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény,  

 egészségügyi szolgáltató,  

 közoktatási intézmény,  

 felsőoktatási intézmény, 

 muzeális intézmény, 

 nyilvános könyvtár, 

 közlevéltár,  

 nyilvános magánlevéltár, 

 közművelődési intézmény  

 

IKSZ időarányos elosztása: 

 A középiskola 9-11. évfolyamon három tanévre, arányosan elosztva célszerű 

megszervezni az 50 órát (2 + 46 + 2óra) 

 2 óra felkészítő foglalkozás 

 Minimum 46 kontaktóra, tényleges tevékenység 

 2 óra záró foglalkozás  

 1 óra = 60 perc (helyszínre utazás, hazautazás nem számítható be) 

 IKSZ helyszínén a szolgálat  

 tanítási időben legkevesebb 1, legfeljebb 3 órás (hetente 12 órát 

tevékenykedhet a tanuló 1 nap pihenéssel) időkeretben végezhető 

 tanítási időn kívül legkevesebb 1, legfeljebb 5 órás (hetente 18 órát 

tevékenykedhet a tanuló 1 nap pihenéssel) időkeretben végezhető 

Közösségi Szolgálat dokumentálása: 

 Diáknapló: a tanuló vezeti, rögzíti: mikor, hol, milyen időkeretben és milyen 

tevékenységet folytatott. 

 A közösségi szolgálat középiskolai dokumentálásának kötelező elemei: a tanuló 

által kitöltött Jelentkezési  lap, amely tartalmazza a közösségi szolgálatra való 



jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett területét, valamint a szülő, gondviselő 

egyetértő nyilatkozatát. 

 Az osztálynaplóban, bizonyítványban és a törzslapon dokumentálni kell a 

közösségi szolgálat teljesítését. 

 Az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, 

amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad. 

  

Bővebb tájékoztatás a www.kozossegi.ofi.hu oldalon található. 

http://www.kozossegi.ofi.hu/

