
A közösségi szolgálat szervezésével, dokumentálásával kapcsolatos jogszabályi előírások 

 

20/2012. (VIII.30.) EMMI rendelet (2016.06.14-én hatályos állapota) 

 

45. A közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések 

133. § (1)
 
A középiskola feladata és az intézmény vezetőjének felelőssége a tanuló választása 

alapján az iskolai közösségi szolgálat megszervezése állami, önkormányzati, civil, nonprofit 

szervezetnél, illetve a lelkiismereti és vallásszabadság jogáról, valamint az egyházak, 

vallásfelekezetek és vallási közösségek jogállásáról szóló törvény hatálya alá tartozó 

szervezetnél, középiskola magánszeméllyel kötött megállapodása alapján magánszemélynél 

vagy saját intézményben. Ennek keretében 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.  

(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,  

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

területen folytatható tevékenység.  

(2a) A közösségi szolgálat az intézményben meghatározott munkaköri feladatok ellátására 

nem irányulhat.  

(2b)
 
A tanuló a közösségi szolgálatot a lakóhelyén lévő, 133. § (2) bekezdés szerinti 

intézményben is teljesítheti.  

(3)
 
A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) és h) pontjában meghatározott 

tevékenységi területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben 

szükség szerint mentort kell biztosítania.  

(4)
 
A középiskola a 9-12. évfolyamos tanulói számára szervezi meg a legalább ötven órás 

közösségi szolgálatot, vagy annak teljesítésére időkeretet biztosít.  

(5)
 
A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül 

- szükség szerint a mentorral közösen - legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás 

záró foglalkozást tart.  

(6) 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.  

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként 

legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.  

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, 

hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.  

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként  

a) 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,  

https://www.opten.hu/optijus/lawtext/194213#sid649984


b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi 

szolgálat teljesítését,  

c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről a tanulói jogviszony tanév közbeni 

megszűnésekor igazolást állít ki két példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig 

az intézménynél marad,  

d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési 

szabályzatában rögzíti,  

e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek 

együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást 

aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét 

és feladatkörét.  

 

Következtetés: nincs olyan előírás, amely havonta vagy félévente tenné kötelezővé a teljesített 

óraszámok bejegyzését. 

 

 

A közösségi szolgálattal kapcsolatos bejegyzések a bizonyítványba törzskönyvbe: 

A 2014/2015-ös tanévtől külön figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a R. 1. sz. 

melléklete 2014. november 11-i hatályba lépéssel megváltozott. Az eddig hatályban lévő 

záradék szövege így szólt: 

  

46. Igazolom, hogy a tanuló a ......../........ tanévig ........ óra közösségi szolgálatot teljesített. B. 

 

A 46. sz. záradék hibás volt abban a tekintetben, hogy pl. a „2014/2015-ös tanévig” teljesített 

óraszám meghatározása végképpen nem volt egyértelmű, hiszen az idézőjelbe helyezett 

szöveg nem egy időpontot, hanem egy intervallumot határozott meg. Az iskolák által a 

2013/2014-es tanév végén követett értelmezés úgy szólt, hogy a 2013/2014-es tanév végéig 

teljesített közösségi szolgálat óraszámát dokumentálta. Ha a záradék szövege ilyen formában 

(szakszerűtlenül) maradt volna a jogszabályban, az azt a kötelezettséget vonta volna maga 

után, hogy a tanuló által teljesített közösségi szolgálat óraszámát évről évre „göngyölítve”, 

azaz minden tanév végén az addig teljesített összes óraszámot kellett volna bejegyezni a 

bizonyítványba. 

 

A 2014. november 11-én hatályba lépett módosítás rendezte a szövegpontatlanság 

problémáját, a 2014/2015-ös tanévtől tehát egyértelmű, hogy a bizonyítványba az adott 

tanévben teljesített közösségi szolgálat óraszámát kell bejegyezni. Ez a tartalom a DINA 

bejegyzéseivel összhangban van. A jogszabály nem írja ugyan elő, de a bejegyzést a 

törzslapon is szerepeltetjük.  A 2014/2015-ös tanévtől hatályos záradékok szövege a 

következő. 
 

46. 
Igazolom, hogy a tanuló a ......../........ tanévben ........ óra közösségi szolgálatot 

teljesített. 
B. 

47. 
A tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges közösségi 

szolgálatot. 
TI. 

 

Megállapodunk abban, hogy a 47. számú bejegyzés minden tanuló esetében csak az utolsó 

középiskolai bizonyítványlapjára és törzslapjára kerül rá. 

 


