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1. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok 

 

2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák 

megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve: 

a)  a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és 

b) azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslat alapján a közösségi szolgálat 

alól az igazgató határozatban mentesített. 

 

97. § 2) Az érettségi bizonyítvány kiadásához / a rendes érettségi vizsga megkezdéséhez a közösségi szolgálat 

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

megkövetelni. 

 

20/2012 EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról 

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 hatály 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 (esetleg a koordinátor segítségével) a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban, 

az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a tevékenységet.  

 

 

 

 

 



2. A közösségi szolgálat helyszínei 

 

A közösségi szolgálat kétféle helyszínen, a Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégiumban 

(helyben) vagy iskolán kívüli szervezetnél valósítható meg. 

 

A közösségi szolgálat konkrét formáját, helyszínét a diákok maguk választják ki. Azzal a megkötéssel, hogy 

minden tanulónak 6 órát az intézmény területén (középiskola, kollégium) környezetvédelmi tevékenységgel, 6 

órát pedig szociális jellegű tevékenységgel (pl.: szociális otthonban, öregek napközi otthonában, személyes 

idősgondozással, segítéssel stb.) vagy az egyházi élethez kapcsolódó tevékenységgel (pl.: Caritas, Máltai 

Szeretetszolgálat, temetőgondozás, egyházi ünnepek, események szervezése stb.) kell eltöltenie. Az így letöltött 

2x6 órát a munkanaplóban külön fel kell tüntetni, amelyet az osztályfőnök összegzés után aláírásával igazol.  

 

2.1 Helyben ellátható tevékenységek: 

A Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Szakgimnázium és Kollégiumban az alábbi tevékenységeket fogadjuk el 

közösségi tevékenységként. 

 

 

TEVÉKENYSÉG 

IGAZOLHATÓ 

IDŐTARTAM 

ÓRA/TANÉV 

 

IGAZOLÓ SZEMÉLY 

korrepetálás 3 óra 
kollégiumi nevelő/csoportvezető, 

kollégiumvezető 

szalagavatón mosogatás, terítés, 

felszolgálás 
2 óra 

osztályfőnök,  

feladat koordinálásáért felelős tanár 

szalagavatón 

terem berendezés 
2 óra 

osztályfőnök,  

feladat koordinálásáért felelős tanár 

iskolai rendezvényeken a helyszín 

elrendezése, be- ill. kipakolása 
1 óra 

a berendezést/kipakolást koordináló 

tanár 

iskolai rendezvényeken hangosítás, 

fotózási, videózási feladatok ellátása 
2 óra informatikus, média tanár 

városi/egyházi műsorokon való 

szereplés 
2 óra műsort készítő tanár, osztályfőnök 

sportrendezvényeken való 

segítségnyújtás 
2 óra testnevelő tanár 

ÖKO munkacsoport segítése 2 óra ÖKO munkacsoport tagjai 



iskolabörzén való részvétel 3óra igazgató, igazgatóhelyettes 

tankönyvárusítás, tankönyvrendezés 2 óra a tankönyvárusítást felügyelő tanár 

az iskola testvérvárosi 

kapcsolattartásában való részvétel 
2 óra (23 óra) igazgató, igazgatóhelyettes 

az iskola műszaki állapota és 

környezetének javítása érdekében 

végzett munka 

ténylegesen elvégzett 

munka időtartama 

igazgató, igazgatóhelyettes, 

kollégiumvezető 

 

2.2 Külső szervez et bevonásával végezhető tevékenység:  

 

EMMI rendelet 133.§ (9) 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 végzett 

tevékenységet, a  mentor nevét és feladatkörét. (1. sz. melléklet)  

 

A közösségi szolgálat keretei között az alábbi területeken folytathatnak tevékenységet 

a) egészségügyi, 

b) szociális és jótékonysági, 

c) oktatási,  

d) kulturális és közösségi, 

e) környezet- és természetvédelemi,  

f) polgári és katasztrófavédelmi, 

g) közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős 

emberekkel 

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

területen folytatható tevékenység. 

 

A tanulót fogadó intézménynek az a) és h) pontban meghatározott tevékenységi területen minden esetben, 

a b) pontban meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítani, melyet a megállapodásban 

rögzítenek.  

 

Külső szervezetnél végzett közösségi tevékenységet a külső szervezet képviselője igazolja.  

Gimnáziumokban, szakgimnáziumban és a szakközépiskolában a 9-12. évfolyamos diákoknak kell 

közösségi szolgálatot teljesíteni.  



A közösségi szolgálatot adminisztráló osztályfőnök az ötven órán belül legfeljebb 5 óra felkészítő, majd 

legfeljebb 5 óra záró foglalkozást tart. 

 

Egy órán hatvan perc értendő és a helyszínre utazás és a helyszínről való hazautazás ideje nem számít be 

a teljesítésbe. 

 

Tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás, tanítási napokon kívül 

alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető közösségi szolgálat. 

 

3. Közösségi szolgálat dokumentálása 

 

 A 9. évfolyam elején az osztályfőnök általános tájékoztatást tartanak a közösségi szolgálattal 

kapcsolatban legkésőbb szeptember végéig. (2. sz. melléklet) 

 A tanulóknak a 9. évfolyam elején közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitölteni. A 

jelentkezési lap tartalmazza a közösségi szolgálatara való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett 

helyét, idejét és a szülő egyetértő nyilatkozatát (nagykorú tanuló esetén ez nem szükséges). (3. sz. 

melléklet) Határidő legkésőbb október vége. 

 A közösségi szolgálatot végző tanuló köteles naplót vezetni, melyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen 

időkeretben, milyen tevékenységet folytatott (4. sz. melléklet). Külső szervezetnél végzett 

tevékenység esetén a szervezet igazolja, míg intézményen belül a fentiek alapján a táblázatban 

megjelölt személy. 

 Az osztályfőnök minden év szorgalmi időszakának végén (a 9-11. évfolyamon június 15-én, a 12. 

évfolyamon az érettségi megkezdése előtt) dokumentálja a törzslapban, a bizonyítványban és 

naplóban, hogy az adott tanuló az adott tanévben hány óra közösségi szolgálatot teljesített. Záradék: 

Igazolom, hogy a tanuló a ……../……tanévben …….. óra közösségi szolgálatot teljesített 

Az 50 óra közösségi szolgálat befejezésének tényét a befejezés után az osztályfőnök dokumentálja a 

bizonyítványban, a naplóban és a törzslapban. Záradék: A tanuló teljesítette a rendes érettségi vizsga 

megkezdéséhez szükséges közösségi szolgálatot. 

 A tanulói jogviszony megszűnésekor az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki, 

amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad. (5.sz. melléklet). 

 Az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumokat (kivétel a munkanapló, mert az a diák 

tulajdona) az iratkezelési szabályzatban megfogalmazottak alapján rögzítjük.  

 

 

 



Mellékletek 

1. számú melléklet 

 

Együttműködési megállapodás 

 

Iktatási szám: ………… /2022 

 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLL APODÁS  

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI  SZOLGÁLAT  

ISKOLÁN KÍVÜLI LEBON YOLÍTÁSÁRÓL  

 

amelyet egyrészről  iskola: Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium 

 székhely: Kiskunmajsa 

 képviselő: Farkas Zoltán 

 OM-azonosító: 203168 

 a továbbiakban: Iskola 

  

másrészről név: ………………………………………………………… 

 székhely: …………………………………………………… 

 képviselő: …………………………………………………… 

 a továbbiakban: 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 együttműködnek. A Felek kölcsönösen törekednek 

arra, hogy az érintett tanulók teljesíteni tudják az 50 órás kötelezettségüket. 

 

2. Az Iskola kötelezettségei, vállalásai: Az Iskola a diákok által a nyári szünet idejére ütemezett IKSZ foglalkozással 

kapcsolatban kötelezettségeket nem vállal. A tanulókat külön nem irányítja a Szervezethez, számukra a közösségi 

szolgálatot nem szervezi meg. A tanulók saját maguk veszik fel a kapcsolatot a Szervezettel, egyeztetik a helyszínre, 

időpontokra vonatkozó részleteket. Az iskolában az adott osztályfőnök ellátja az adminisztrációs feladatokat, felkészítő 

tájékoztatás, ellenőrzése, esetleges koordinálás, végső igazolás kiadása.  

 

3. A Szervezet kötelezettségei, vállalásai: 



 (1) A fogadó szervezet köteles biztosítani: 

a)  az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket, 

      b) ha szükséges, pihenőidőt, munkaidő: 2016. szeptember 1-től tanítási napokon max 3 óra, tanítás nélküli 

napokon max 5 óra 

c) a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az ismeretek 

megszerzését, 

d) a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú tanuló esetén a 

közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét. 

 

 

(2) Ha a jelen megállapodás másként nem rendelkezik, a fogadó Szervezet gondoskodik a közösségi szolgálati 

tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásról, szállításról, szállásról és étkezésről. 

 

(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 figyelemfelhívási kötelezettségének 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 végzésének 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 

tanulónak felróható magatartásából származott. 

 

4. Az Iskola részéről a program felelőse és kapcsolattartója:  

 

Zádoriné Tápai Eszter, illetve au osztályfőnökök  

Elérhetőségei: 77/481-447, 30/829-3715, titkar@tomorimajsa.hu 

5. A Szervezet részéről a program felelőse, mentora/kapcsolattartója 

 

Név: ………………………………………………………………………….. 

Telefonszám: …………………………………………………………………. 

E-mail: ……….…….………………………………………………………… 

 



6. A programmal kapcsolatban felmerülő költségek és annak kötelezettségvállalója 

    ((amennyiben szükséges) a Szervezet és/vagy a tanuló 

 

7. A program ütemezése 

1. a tanulók/szülők tájékoztatása 

felelős: igazgató, osztályfőnök, koordinátor 

2. a végezhető tevékenységi lehetőségekről való tájékoztatás 

felelős: igazgató, osztályfőnök, koordinátor 

3. a programról való döntés meghozatala 

felelős: szülő, tanuló, szervezet 

4. a tanulók felkészítése, megfelelő helyre irányítása 

felelős igazgató, osztályfőnök, koordinátor 

5. tanulók részéről a ’Jelentkezési lap’ benyújtása, határidő kijelölése 

határidő……….. felelős osztályfőnök, koordinátor 

6. ’Szülői egyetértő nyilatkozat’ benyújtása 

határidő…………. felelős osztályfőnök, koordinátor 

7. (ha szükséges):a tanulók felkészítését a Szervezet végzi (célszerű tevékenységi körönként külön-külön szervezni 

8.  A program folyamatos kisérése, nyomon követése, adminisztráció 

Felelős: osztályfőnök, tanuló, Szervezet 

9. A program lezárása a tanulókkal 

Felelős: igazgató, koordinátor, szervezet, osztályfőnök 

 

 

 

8.   A program során végzett tevékenység megnevezése, időbeosztása: 

 

…………………………………………………………………….…………………………………. 

……………………………………………………………………………….………………………. 

………………………………………………………………………..………………………………. 

…………………………………………………………………………..……………………………. 

………………………………………………………………………..………………………………. 

……………………………………………………………………..…………………………………. 

 (Ha a sorok nem elegendőek a tevékenységek felsorolására, mellékeljen külön táblázatot!) 

 

9. A program megvalósulása során felmerülő módosítási kérelmek bírálatának menete 

A Felek a jelen megállapodásban megfogalmazottak módosítására irányuló jelzését követően − indokolt esetben – a 

módosítás tervezetét elkészítik. A szerződésmódosítást aláírásukkal hagyják jóvá. 

 



10. A Felek elállási, felmondási joga 

10.1. 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. 

10.2. 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. 

10.3. A Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni. 

10.4. 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, 3 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. 

 

Mellékletek száma: ……… 

 

Dátum:  Kiskunmajsa, 2022. …………….. hónap ……………nap 

 

 

 

 

……………………………………. 

 

 

 

…………………………………….. 

az Iskola részéről a Szervezet részéről 

 

  



2. sz melléklet 

Általános tájékoztató 

Közösségi szolgálattal kapcsolatos általános tájékoztatáson részt vettem 

 NÉV ALÁÍRÁS 

1.   
2.   
3.   
4.   
5.   
6.   
7.   
8.   
9.   
10.   
11.   
12.   
13.   
14.   
15.   
16.   
17.   
18.   
19.   
20.   
21.   
22.   
23.   
24.   
25.   
26.   
27.   
28.   
29.   
30.   
31.   

 

Kiskunmajsa,…………………………………………… 



…………………………. 

osztályfőnök 

3. sz  melléklet 

Jelentkezési lap 

iskolai közösségi szolgálatra 

Alulírott ……………………………………………………………………………… tanuló a(z) Tomori Pál 

Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégium (iskola) ………………………………… osztályos tanulója 

a ……………./……………… tanévtől  

az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak: 

1. az egészségügyi területen  

2. a szociális és jótékonysági területen  

3. az oktatási területen  

4. a kulturális és közösségi területen  

5. a katasztrófavédelmi területen  

6. a környezet- és természetvédelemi  

7. az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel 

közös sport- és szabadidős tevékenység 

 

8. bűn- és baleset-megelőzési területen folytatható tevékenység  
 (x-szel jelölendő; minimum egy, maximum három terület választható) 

1 A végrehajtási rendelet szövege szerint a három dőlt betűvel szedett területen: az egészségügyi területen és a bűn-és baleset megelőzési területen minden esetben, 
a szociális területen pedig meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítani. 

……………….…………………………… 

                tanuló aláírása 

Szülő, gondviselő nyilatkozata: 

Alulírott …………………………………………………………………………………….. 

nevezett tanuló szülője/gondviselője az iskolai közösségi szolgálat teljesítését a jelzett területeken támogatom 

és tudomásul veszem. 

Hozzájárulok / Nem járulok hozzá, hogy iskolai rendezvényeken készült fotók kikerülhessenek a honlapra. 

Hozzájárulok / Nem járulok hozzá, hogy a Fogadó Intézmények rendezvényein készült fotók 

kikerülhessenek az intézmény honlapjára (aláhúzandó) 

               

Dátum: 2022, ………………… 

…………………………………………… 

           szülő, gondviselő aláírása 



4. sz. melléklet 

  



KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI NAPLÓ 

 

________________________________ 

A tanuló neve 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kivonat az Iskolai Közösségi Szolgálat helyi szabályzatából: 

 

1. A közösségi szolgálatra vonatkozó jogszabályok 

 

2011.évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

 

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) A középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák 

megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása, kivéve: 

a)  a felnőttoktatásban részt vevő tanulókat és 

b) azon sajátos nevelési igényű tanulókat, akiket a szakértői bizottság javaslat alapján a közösségi szolgálat 

alól az igazgató határozatban mentesített. 
 

20/2012 EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról 

 

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 hatály 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 (esetleg a koordinátor segítségével) a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban, 

az iratkezelési szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a tevékenységet.  

 

2. A közösségi szolgálat helyszínei 
 

A közösségi szolgálat kétféle helyszínen, a Tomori Pál Katolikus Gimnázium Szakgimnázium és 

Kollégiumban (helyben) vagy iskolán kívüli szervezetnél valósítható meg. 

 

A közösségi szolgálat konkrét formáját, helyszínét a diákok maguk választják ki. Azzal a megkötéssel, hogy 

minden tanulónak 6 órát az intézmény területén (középiskola, kollégium) környezetvédelmi 

tevékenységgel, 6 órát pedig szociális jellegű tevékenységgel (pl.: szociális otthonban, öregek napközi 

otthonában, személyes idősgondozással, segítéssel stb.) vagy az egyházi élethez kapcsolódó tevékenységgel 

(pl.: Caritas, Máltai Szeretetszolgálat, temetőgondozás, egyházi ünnepek, események szervezése stb.) kell 

eltöltenie. Az így letöltött 2x6 órát a munkanaplóban külön fel kell tüntetni, amelyet az osztályfőnök összegzés 

után aláírásával igazol.  

 

2.1   Helyben ellátható tevékenységek: 
A Tomori Pál Katolikus Gimnázium, Technikum és Kollégiumban az alábbi tevékenységeket fogadjuk el 

közösségi tevékenységként. 

 

 
TEVÉKENYSÉG 

IGAZOLHATÓ 
IDŐTARTAM ÓRA/TANÉV 

 
IGAZOLÓ SZEMÉLY 



korrepetálás 3 óra 
kollégiumi nevelő/csoportvezető, 
kollégiumvezető 

szalagavatón mosogatás, terítés, 
felszolgálás 

2 óra 
osztályfőnök,  
feladat koordinálásáért felelő tanár 

szalagavatón 
terem berendezés 

2 óra 
osztályfőnök,  
feladat koordinálásáért felelős tanár 

iskolai rendezvényeken a helyszín 
elrendezése, be- ill. kipakolása 

1 óra 
a berendezést/kipakolást koordináló 
tanár 

iskolai rendezvényeken hangosítás, 
fotózási, videózási feladatok ellátása 

2 óra informatikus, média tanár 

városi/egyházi műsorokon való 
szereplés 

2 óra műsort készítő tanár, osztályfőnök 

sportrendezvényeken való 
segítségnyújtás 

2 óra testnevelő tanár 

ÖKO munkacsoport segítése 2 óra ÖKO munkacsoport tagjai 

iskolabörzén való részvétel 3óra igazgató, igazgatóhelyettes 

tankönyvárusítás, tankönyvrendezés 3 óra a tankönyvárusítást felügyelő tanár 

az iskola testvérvárosi 
kapcsolattartásában való részvétel 

2 óra  igazgató, igazgatóhelyettes 

az iskola műszaki állapota és 
környezetének javítása érdekében 
végzett munka 

ténylegesen elvégzett 
munka időtartama 

igazgató, igazgatóhelyettes, 
kollégiumvezető 

 

2.2    Külső szervez et bevonásával végezhető tevékenység:  

 
EMMI rendelet 133.§ (9) 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 végzett 

tevékenységet, a mentor nevét és feladatkörét.  
 

A közösségi szolgálat keretei között az alábbi területeken folytathatnak tevékenységet: 

 

i) egészségügyi, 

j) szociális és jótékonysági, 

k) oktatási,  

l) kulturális és közösségi, 

m) környezet- és természetvédelemi,  

n) polgári és katasztrófavédelmi, 

o) közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, idős 

emberekkel 

p) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-megelőzés    

területen folytatható tevékenység. 
 

A tanulót fogadó intézménynek az a) és h) pontban meghatározott tevékenységi területen minden esetben, 

a b) pontban meghatározott esetekben szükség szerint mentort kell biztosítani, melyet a megállapodásban 

rögzítenek.  

 

Külső szervezetnél végzett közösségi tevékenységet a külső szervezet képviselője igazolja.  

 



Egy órán hatvan perc értendő és a helyszínre utazás és a helyszínről való hazautazás ideje nem számít be 

a teljesítésbe. 

Tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás, tanítási napokon kívül 

alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb ötórás időkeretben végezhető közösségi szolgálat. 

 

 

 

 

3. A közösségi szolgálat dokumentálása 

 

 

 A 9. évfolyam elején az osztályfőnök általános tájékoztatást tartanak a közösségi szolgálattal 

kapcsolatban legkésőbb szeptember végéig.  

 

 A tanulóknak a 9. évfolyam elején közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitölteni. A 

jelentkezési lap tartalmazza a közösségi szolgálatara való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett 

helyét, idejét és a szülő egyetértő nyilatkozatát (nagykorú tanuló esetén ez nem szükséges).  
 

 A közösségi szolgálatot végző tanuló köteles naplót vezetni, melyben rögzíti, hogy mikor, hol, milyen 

időkeretben, milyen tevékenységet folytatott. Külső szervezetnél végzett tevékenység esetén a 

szervezet igazolja, míg intézményen belül a fentiek alapján a táblázatban megjelölt személy. 
 

 Az osztályfőnök minden év szorgalmi időszakának végén (a 9-11. évfolyamon június 15-én, a 12. 

évfolyamon az érettségi megkezdése előtt) dokumentálja a törzslapban, a bizonyítványban és 

naplóban, hogy az adott tanuló az adott tanévben hány óra közösségi szolgálatot teljesített.  

 

 Az 50 óra közösségi szolgálat befejezésének tényét a befejezés után az osztályfőnök dokumentálja a 

bizonyítványban, a naplóban és a törzslapban.  

 

 A tanulói jogviszony megszűnésekor az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki, 

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

 Az iskolai közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumokat (kivétel a munkanapló, mert az a diák 

tulajdona) az iratkezelési szabályzatban megfogalmazottak alapján rögzítjük.  
 

 A záró foglalkozás keretében kötelező minden diáknak egy minimum 10 fotóval alátámasztott előadás, 

élménybeszámoló tartása az osztályközösségben. 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

„A 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.”   (2011. évi CXC. törv. 4.§ 15.) 

 

 

 

 

 

„Te magad légy a változás, amit látni szeretnél a világban.”  (Mahatma Gandhi) 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kép forrása:  https://bocs.eu/onkentesseg/ 

 



 

ssz. Dátum 

időtartam: 

tanítási nap 

max. 3 óra, 

tanítás nélküli 

nap max. 5 óra 

 

 

Tevékenység 

Helyszín igazoló 

aláírása, a Szervezet 

pecsétje 
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1. 
 

2022.09.01. 

         óra 

 

(max 5 óra) 

osztályfőnöki 

tájékoztatás a közösségi 

szolgálatról 

    

2. 

       

3. 

       

4. 

       

5. 

       

6. 

       



ssz. Dátum 

időtartam: 

tanítási nap 

max. 3 óra, 

tanítás nélküli 

nap max. 5 óra 

Tevékenység 

Intézmény neve, 

helyszín igazoló 

aláírása 
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7. 

       

8. 

       

9. 

       

10. 

       

11. 

       

12. 

       



ssz. Dátum 

időtartam: 

tanítási nap 

max. 3 óra, 

tanítás nélküli 

nap max. 5 óra 

Tevékenység 

Intézmény neve, 

helyszín igazoló 

aláírása 
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13. 

       

14. 

       

15. 

       

16. 

       

17. 

       

18. 

       



ssz. Dátum 

időtartam: 

tanítási nap 

max. 3 óra, 

tanítás nélküli 

nap max. 5 óra 

Tevékenység 

Intézmény neve, 

helyszín igazoló 

aláírása 

S
zo

ci
á
li

s/
 

E
g
y
h

á
zi

 

Is
k

o
la

i 

k
ö

rn
y

ez
et

-

v
éd

el
m

i 

E
g
y
éb

 

19. 

       

20. 

       

21. 

       

22. 

       

23. 

       

24. 

       



ssz. Dátum 

időtartam: 

tanítási nap 

max. 3 óra, 

tanítás nélküli 

nap max. 5 óra 

Tevékenység 

Intézmény neve, 

helyszín igazoló 

aláírása 
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25. 

       

26. 

       

27. 

       

28. 

       

29.  

                óra  

 

(max 5 óra) 

 

 

osztályfőnöki 

megbeszélés, értékelés 

a közösségi szolgálatról 

    

 

 

Élményeim, tapasztalataim:  



Alulírott .............................................................................................., mint osztályfőnök igazolom,  

hogy .................................................................................................................nevű tanuló a közösségi 

szolgálatáról megtartotta záróelőadását, és ezzel teljesítette a rendes érettségi vizsga megkezdéséhez 

szükséges 50 óra közösségi szolgálatot. 

 

 

Kiskunmajsa, ……………………………..…….. 

 

 

 

 

………………………………………………… 

az osztályfőnök aláírása  

 

 
 

  



5. sz. melléklet 

 

I g a z o l á s  a z  é v k ö z b e n  t e l j e s í t e t t  k ö z ö s s é g i  

s z o l g á l a t r ó l  ( i n t é z m é n y v á l t á s  e s e t é n )  

Alulírott, …………………………………………………………………………………………….... a Tomori Pál 

Katolikus, Gimnázium, Technikum és Kollégium (OM-azonosító: 203168)  intézményvezetője igazolom, hogy a(z) 

….……...……………………………………………………………………………………......... nevű tanuló a 

…..……/……… tanévben ……… óra közösségi szolgálatot teljesített. 

Kiskunmajsa, ……………………………….. 

………………………………………………… 

az intézményvezető aláírása 


