
A KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATRA VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK – 2016.09.01-I HATÁLLYAL 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

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 javaslata alapján a
közösségi szolgálat alól az igazgató határozatban mentesített. 

97. § (2) Az érettségi bizonyítvány kiadásához a közösségi szolgálat végzésének igazolását először 
a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni. 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési 
intézmények névhasználatáról 

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
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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 ötórás 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, 

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. 
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Záradékok: 

Bizonyítványban: 

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

Törzslapon: 

A tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges közösségi szolgálatot. 

100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról 

15. § (1) A [az érettségi] vizsgabizottság elnöke felel az érettségi vizsga szakszerű és törvényes 
megtartásáért, a vizsgabizottság törvényes működéséért. A vizsgabizottság elnökének feladatai 
különösen: 

a) meggyőződik arról, hogy a vizsgázó teljesítette-e az érettségi vizsga letételéhez előírt
feltételeket, és szükség esetén kezdeményezi az érettségi vizsgáról való kizárását annak, aki 
nem teljesítette azokat. 

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 

1. § (2) A törvény hatálya nem terjed ki 

d) a nemzeti köznevelésről szóló törvény szerinti közösségi szolgálatra.

Mégis iránymutatásként kezelendő: 

5. § (1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a cselekvőképességében a 
közérdekű önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott 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 cselekvőképességében a közérdekű 
önkéntes tevékenység tekintetében részlegesen korlátozott 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, 
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bb) tanítási napon kívül a napi öt 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. 

AZ OKTATÁSI HIVATAL ÉRETTSÉGI ELNÖKÖK SZÁMÁRA KÉSZÍTETT TÁJÉKOZTATÓ KIADVÁNYA 
(2016) 

Az Nkt. 6. § (4) bekezdése szerint a középiskola elvégzését közvetlenül követő érettségi 
vizsgaidőszakban az érettségi vizsgák megkezdésének feltétele ötven óra közösségi szolgálat 
elvégzésének igazolása. Tehát az érettségi vizsgák kezdetéig kell teljesíteni a közösségi szolgálatot, 
és abban az esetben, ha a vizsgázó ezt nem teljesíti, nem kezdheti meg – egyetlen vizsgatárgyból 
sem – az érettségi vizsgáit. A közösségi szolgálat alól felmentést az Nkt. kizárólag 

- a felnőttoktatásban részt vevő tanulók, valamint 
- a szakértői bizottság javaslata alapján a közösségi szolgálat alól igazgatói határozatban 

mentesített sajátos nevelési igényű tanulók esetében engedélyezi. 

A magántanulóknak és az évismétlőknek is teljesíteniük kell a közösségi szolgálatot. A közösségi 
szolgálatra vonatkozó rendelkezés nem vonatkozik azokra a vizsgázókra, akik egy korábbi 
vizsgaidőszak előtt már befejezték a középiskolai tanulmányaikat, vagy már rendelkeznek érettségi 
bizonyítvánnyal. 

A közösségi szolgálat dokumentálását a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a 
köznevelési intézmények névhasználatáról 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet tartalmazza, eszerint 
a vizsgázó iskolai törzslapján kell záradék formájában feltüntetni azt a tényt, hogy a vizsgázó 
teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges közösségi szolgálatot. 

Ha a tanuló a középiskola elvégzését követő érettségi vizsgaidőszakban az írásbeli érettségi 
vizsgaidőszak kezdetéig nem rendelkezik az Nkt. 6. § (4) bekezdésében a közösségi szolgálat 
teljesítésére meghatározott feltétellel, érettségi vizsgáit nem kezdheti meg, az adott 
vizsgaidőszakra vonatkozó összes érettségi jelentkezését az igazgató törli. 

Speciális csoportot képeznek azok a vizsgázók, akik az Nkt. 6. § (2a) bekezdése szerint tesznek 
érettségi vizsgát. A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 24. § (3) bekezdése szerint a 
szakiskolai végzettséggel rendelkező tanuló – közismereti tanulmányainak és teljesített szakmai 
követelménymoduljainak beszámításával – folytathatja tanulmányait olyan kétéves középiskolai 
képzésben, amely legalább négy kötelező közismereti érettségi vizsgatárgyból készít fel érettségire. 
A képzés követelményeinek teljesítése egyenértékű a középiskola befejező évfolyamának 
elvégzésével. Mivel ez az ún. „középiskolai képzés”, valójában nem a középiskola tényleges 
elvégzését jelenti, hanem csupán – a jogszabály hatályos szövege szerint – „a képzés 
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követelményeinek teljesítése egyenértékű a középiskola befejező évfolyamának elvégzésével”, 
ezért ezen tanulókra a közösségi szolgálat elvégzésének kötelezettsége nem vonatkozik. 
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