
Tisztelt Szülők!

A köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény úgy rendelkezik, hogy a 2016. január
1-je után érettségiző nappali tagozatos diákoknak 50 óra közösségi szolgálatot kell
teljesíteniük az érettségi előtt. Az érettségi nemcsak szellemi, tantárgyi tudást mér, hanem azt
a pedagógiai célt is, hogy a szociális készségek, a társadalmi érzékenység kimunkálása is
szükséges ahhoz, hogy valaki érett legyen, és a középiskolai tanulmányait befejezze.

„A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre,
arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi
szolgálat teljesítésére, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.” (A
nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133.§ 4. bekezdés)

Az iskolai közösségi szolgálat teljesítése során egyik félnek sem származhat anyagi
haszna a tanuló tevékenységéből. A tanulók olyan tevékenységet sem végezhetnek, amely
bármely intézmény munkatársainak előírt kötelessége, amelyért egyébként ellenszolgáltatás
járna, szakképzett munkaerő végezné, illetve amelynek elvégzésére megbízás vagy
munkaviszony létesítésére lenne szükség. Nem vehet részt a diák olyan tevékenységben, mely
bármely intézmény vállalkozási, gazdasági tevékenységéhez kapcsolódik. A diák által végzett
tevékenységet úgy kell meghatározni, hogy az egyfelől megfeleljen az ő életkorának,
képességeinek és a közösségi szolgálat előírásainak, elveinek; másfelől a tanuló általa
megtapasztalhassa az önzetlen segítés, az adás örömét. Az iskolai közösségi szolgálat
feladatainak teljesítésekor a diákban, szülőben ne merüljön fel az „ingyenmunka” képzete.

Fogadó intézmény csak nonprofit szervezet lehet!!!

Mindenképpen olyan foglalkozást érdemes választani, amely valamilyen módon kapcsolódik
a személyes érdeklődéshez és értékrendhez. Fontos azt figyelembe venni, hogy a közösségi
szolgálat is munka, idő- és energia befektetést igényel, és a vállalt feladatot jó minőségben,
időben, megfelelően kell elvégezni.

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (13) bekezdés: 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”.

A középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével,
dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. Az iskola nyilvántartja és folyamatosan
vezeti a közösségi szolgálattal összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely
alapján az Nkt.-ban az érettségi bizonyítvány kiadásának feltételeként meghatározott 50 óra
közösségi szolgálat elvégzése igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa
kiadásának időpontjára.



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
területen folytatható tevékenység.

A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán 60 perc közösségi szolgálati idő
értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a
teljesítésbe.

A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként
legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.

Nem hiányozhat a diák közösségi szolgálatra hivatkozva tanóráról, az IKSZ tanórán
kívüli tevékenység.

A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy
mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.

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,
b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi
szolgálat teljesítését,
c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről 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.

A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. törvény rendelkezései
a foglalkozás időtartamáról és a felek kötelességeiről:
(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.
(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 fogadó szervezet köteles biztosítani:
a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés feltételeit,
b) a szükséges pihenőidőt,
c) a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és irányítást, az
ismeretek megszerzését,
d) tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan cselekvőképes
nagykorú önkéntes esetén a közérdekű önkéntes tevékenység folyamatos, szakszerű fel-
ügyeletét.

Az önkéntes köteles:
a) a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai elő-
írások, valamint a fogadó szervezet utasításai szerint személyesen végezni,
b) a közérdekű önkéntes tevékenység során tudomására jutott személyes adatot, üzleti és
egyéb titkot megőrizni.
(2) Az önkéntes köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása más
személy életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné.
(3) Az önkéntes nem köteles a fogadó szervezet utasításait teljesíteni, ha annak végrehajtása
a) az önkéntes életét, testi épségét vagy egészségét közvetlenül veszélyeztetné,
b) jogszabályba vagy az önkéntes szerződésbe ütközik.
(4) Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, az önkéntes köteles erre az utasítást adó
figyelmét felhívni. Az önkéntes nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelem
felhívási kötelezettségének eleget tett.
10. § (1) Az önkéntes által az önkéntes jogviszonnyal összefüggésben harmadik személynek
okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt az önkéntes felróható magatartása
okozta, − az önkéntes szerződés eltérő rendelkezése hiányában − a fogadó szervezet az
önkéntestől követelheti kárának megtérítését.
(2) Amennyiben az önkéntes bizonyítja, hogy
a) a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő kára,
b) a tulajdonában vagy használatában álló, a közérdekű önkéntes tevékenység ellátásához
szükséges dologban a közérdekű önkéntes tevékenység végzésének helyén keletkező kára az
önkéntes jogviszonnyal összefüggésben következett be, a fogadó szervezet akkor mentesül a
felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy
kizárólag az önkéntes elháríthatatlan magatartása okozta. A fogadó szervezetnek nem kell
megtérítenie a kárnak azt a részét, amely az önkéntes felróható magatartásából származott.

Tájékoztató az állam által finanszírozott általános gyermek- és ifjúsági
balesetbiztosításról

Az állam minden magyar állampolgárságú gyermek részére gondoskodik 3−18 éves
korig a baleset-biztosításáról.

A közösségi szolgálat során különböző tevékenységeket folytatnak a tanulók, ezért
megfontolásra javasoljuk a szülőknek, iskoláknak, hogy adott esetben kiegészítő biztosítást
kössenek a gyermekek számára.



Az alábbiakban jelezzük az érvényben lévő baleset-biztosítás kondícióit:
Biztosítási kockázat megnevezése Szolgáltatás mértéke
Csonttörés 3.000 Ft biztosítási összeg
Maradandó egészségkárosodás (rokkantság)
- amennyiben a rokkantság foka 1−9% 3.000 Ft
- amennyiben a rokkantság foka 10−29% 50.000 Ft
- amennyiben a rokkantság foka 30−100% 300.000 Ft biztosítási összegnek a

rokkantság fokával megegyező százaléka
Baleseti halál 200.000 Ft biztosítási összeg

A kárrendezéssel kapcsolatban információkhoz juthat a biztosító telefonos
ügyfélszolgálatán, a 06-40-421-421-es (országosan helyi díjszabással hívható) kékszámon. A
telefonos ügyfél-szolgálat hétfőtől péntekig, reggel 8-tól este 18 óráig áll rendelkezésre. Az
interaktív hangmenüben az 1-es gomb megnyomása – biztosító választása – után a
kárbejelentést a főmenü 6-os gombjával érheti el. Külföldről a +361-237-2372-es
telefonszámon érheti el a telefonos ügyfélszolgálatot.

A közösségi szolgálattal kapcsolatos további információk a következő internetcímen
érhetőek el: www.kozossegi.ofi.hu.

Szitt Zsolt igazgató
Csomay Éva és Királyné Szabó Adrienn, a program koordinátorai


