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Tartalmi összefoglaló 

  

 A jogszabály rögzíti a 326/2013. (VIII. 30.) Kormányrendelet17. § (2) Egyéb foglalkozás a 

tantárgyfelosztásban tervezhető, rendszeres nem tanórai foglalkozásokra vonatkozó i) pontjában, 

hogy az iskolai közösségi szolgálattal (továbbiakban: IKSZ) kapcsolatos foglalkozások (felkészítés, 

reflexió) megtartásának lehetősége adott a pedagógusok számára a 22-26 óra közti idősávban. A 

közösségi szolgálat koordinációja, szervezése, kapcsolattartás a 26-32 óra közti időkeretben 

szervezhető. Az igazgatónak és a fenntartónak kulcsszerepe van abban, hogy a jogszabályoknak 

megfelelően ezek a lehetőségek az iskolákban kiaknázásra kerüljenek. Az órarendet is úgy kellene 

szervezni, hogy beszámítható legyen a koordinátor számára heti 2-3-4 óra a különböző időkeretek 

terhére.   

 Az iskolán belüli tevékenységek aránya nincsen meghatározva, de a közösségi szolgálat 

szellemisége nem teszi lehetővé, hogy 50%-nál több intézményen belüli tevékenysége legyen a 

diákoknak. Ha az iskolai tanórán kívüli diákélet élénkítését is tudja szolgálni az IKSZ, akkor 

érdemes ezt jól végiggondolni. Elsősorban olyan tevékenységeknél lehet a közösségi szolgálatot 

elszámolni, amelyek személyek segítésére fókuszálnak és nem az adott intézmény (fogadó 

intézmény) támogatására és meghaladják az iskolák korábbi feladatait pl. idősek 

informatikai oktatásában való részvétele, gyermekotthoni gyerekekkel 

való nyelvgyakorlás, korrepetálás kisebb diákokkal. A korábban is 

vállalt diákfeladatok nem képezik a közösségi szolgálat részét 

pl. szalagavató bálon sorfalállás, kórus tagság, szakkörök. 

Az EMMI Köznevelésért Felelős Államtitkárságának 
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egyértelmű az állásfoglalása arról, hogy a tankönyvosztással kapcsolatos munka nem számít 

közösségi szolgálatnak. 

 A 9.-10.-11. évfolyamon történő diákok által szabadon választott ütemezésű közösségi szolgálat-

teljesítés támogatott, érdemes 12. évfolyam előtt befejezni az 50 órát. 

Az osztályfőnöki óra és a közösségi szolgálat felkészítésének összekapcsolása nem szabályos, de 

életszerű. Célszerű és szabályos viszont a közösségi szolgálat elszámolásába számító órák mellett 

osztályfőnöki óra keretében beszélni a témáról az iskolák egyéni döntése által meghatározott 

órakeretben. 

 2016-ban április 29. az utolsó tanítási nap, addig kell teljesíteni az IKSZ-et. Érdemes felhívni a 

diákok figyelmét, hogy nyáron is sok program van már, illetve ősszel a 72 óra kompromisszum 

nélkül c. program. A diákok és szülők rendszeres tájékoztatásával lehet elérni, hogy a diákok 

tudják, hogy hol tartanak a teljesítésben és a kijelölt időpontig minden diák elvégezhesse a 

közösségi szolgálat 50 óráját. Az érettségi elnök feladata, a teljesített 50 óráról szóló érettségi 

dokumentáció részeként szereplő igazolás meglétének vizsgálata.   

 Együttműködési megállapodás kötése a mentort igénylő feladatok esetén kötelező. (Minden más 

esetben egy írásbeli dokumentum szükséges, ami a tevékenységeket, a diákok számát, a teljesítés 

időpontjait, a teljes órakeretet tartalmazza. Magánszemélynél végzett közösségi szolgálat esetén a 

koordináló pedagógus is igazolhatja a közösségi szolgálati naplóban a teljesítést.)   

A 20/2012. EMMI rendelet melléklete szerinti IKSZ-et érintő záradékok (46. és 47.) módosítása 

szükséges. Mind a két záradéknak be kell kerülnie a bizonyítványba és a törzslapra is. A 47. pont 

tartalmilag is módosul majd a köznevelési törvény módosításával összhangban: „A tanuló 

teljesítette az érettségi vizsga megkezdéséhez szükséges közösségi szolgálatot.” 

Nem teljesítés esetén az iskola megfelelő záradékot alakíthat ki a 39. pont alapján.  

A koordinátor közvetlen elérhetőségének biztosítása a nyári IKSZ teljesítéséhez nem kötelező. Az 

intézménynek kell gondoskodnia arról, hogy elérhetőséget biztosítson a diák számára a nyári 

közösségi szolgálat végzése alatt ez lehet e-mail cím, telefonszám irodaidőben, facebook 

elérhetőség az intézmény döntése alapján.  

Külföldön tanuló itthon érettségiző diákoknak sincs felmentés. A külföldi tevékenységet a diáknak 

hitelt érdemlően kell bizonyítania. 

Mindig az osztálynaplóba és bizonyítványba kerüljön be a teljesítés a szorgalmi időszak végéig, a 

nyári időszakot a következő tanévi bizonyítványba és osztálynaplóba kell bevezetni. Mivel az 

osztálynaplót a szorgalmi időszak végén lezárták, így a nyáron teljesített szolgálat a következő 

tanévi IKSZ-ként kerül rögzítésre. 

5 évig a jelentkezési lapot és a megállapodást kell tárolni, az IKSZ-naplót nem, az a diák tulajdona. 

  

 

Budapest, 2015.07.01. 
 
 
 
 


