
Kedves Szülők! Kedves Diákok! 

 

Bizonyára értesültek már arról, hogy a 2016. január 01. után érettségiző középiskolai diákoknak 
a törvény 50 órás, kötelezően teljesítendő közösségi szolgálatot ír elő. Az alábbiakban összeállított 
tájékoztatóból fontos információkat olvashatnak az iskolai közösségi szolgálatról és annak jogszabályi 
hátteréről.   

A közösségi szolgálat fogalma 
 
 „Szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között 
folytatott, anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai 
feldolgozása.”  
(Értelmező rendelkezés 4.§ 15. bekezdés) 
 
A közösségi szolgálat célja 

A NAT ösztönzi és támogatja a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul 
tűzi ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 
magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek 
a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel 
és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és 
megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 
(Részlet a 110/2012.(VI.4.) kormányrendelet mellékletéből) 

A diákok jogai 

A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes nagykorú 
személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel életkorának, testi, értelmi 
és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely nem veszélyezteti egészségét, 
fejlődését és tankötelezettségének teljesítését. 

(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 

c) tanítási napon a napi két órát. 

d) 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.(Közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvény 5.§ 1-6. bekezdés) 

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 felügyeletét. (Közérdekű 
önkéntes tevékenységről szóló törvény 8.§ 1-2. bekezdés) 

 Az önkéntes köteles 

(1) a) a közérdekű önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások, 
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. (9. § 1-4. ) 

Időkeret felosztása: 

A közösségi szolgálat teljesítése során, egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő értendő azzal, 
hogy a helyszínre történő utazási idő nem számítható be a teljesítésbe. A közösségi szolgálat 
helyszínén alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órás időkeretben végezhető a 
tevékenység. 

A közösségi szolgálat dokumentálása: 

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

A felelős neve: Udvarhelyi Csilla 

Elérhetősége: abigeltodebrecen@gmail.com 

 



Együttműködő partnereink listája: 

1. Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
2. Mosolyvirág Nagycsaládosok Debreceni Egyesülete 
3. Magyar Vöröskereszt Hajdú-Bihar Megyei Szervezete 
4. Aranykezek Egészségnevelő Közhasznú Egyesület 
5. Magyar Református Szeretetszolgálat 
6. Méliusz Juhász Péter Könyvtár 
7. Debreceni Művelődési Központ 
8. Baross Gábor Szakképző Iskola és Kollégium 

 
 


