
TÁJÉKOZTATÓ 
Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ 

2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell megkövetelni az 50 óra 
közösségi szolgálatot. 

Az iskolai kontaktszemély a közösségi szolgálat ügyében: Kandikóné Tóth Irén tanárnő 

Fogadó szervezet lehet: 

 Helyi, önkormányzatok 

 Nemzetiségi önkormányzat 

 Költségvetési szerv 

 Magyarországi székhelyű civil szervezet 

 Egyházi szervezetek 

 Közszolgáltatásokhoz kapcsolódó jogképes szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
szolgáltató illetve intézmény 

Közösségi szolgálat a következő területeken végezhető: 

 Egészségügy 

 Szociális és jótékonyság 

 Egyházi szervezetek 

 Oktatás (intézményen belül is lehet) 

 Kulturális és közösségi 

 Környezet- és természetvédelem 

 Katasztrófavédelem 

 Óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös 
sport- és szabadidő 

A közösségi szolgálat elvégzésénél javasoljuk, hogy a diákok egyenletesen elosztva az érettségi 
évének megkezdése előtt teljesítsék az 50 órát. 

1 óra = 60 perc (helyszínre utazás, hazautazás nem számítható be) 

IKSZ helyszínén a szolgálat  

 tanítási időben legkevesebb 1, legfeljebb 3 órás (hetente 12 órát tevékenykedhet a 
tanuló 1 nap pihenéssel) időkeretben végezhető 

 tanítási időn kívül legkevesebb 1, legfeljebb 5 órás (hetente 12 órát  



Hogyan lehet együttműködési megállapodást kötni? 

A tanuló miután eldöntötte, hogy milyen területen, ill. hol szeretné teljesíteni a közösségi 
szolgálatot, felkeresi az iskolai kontaktszemélyt. A tanárnőtől 2 példányban megkapja az 
együttműködési szerződést, amelyet a fogadó szervezet képviselőjének átad, majd aláírva az 
egyik példányt visszahozza az iskolába. 

Ezután a tanuló megkapja Kandikóné Tóth Irén tanárnőtől a közösségi naplót, amelyen vezeti 
a teljesített órákat. 

A közösségi szolgálat elvégzésénél javasoljuk, hogy a diákok egyenletesen elosztva az 
érettségi évének megkezdése előtt teljesítsék az 50 órát. 

1 óra = 60 perc (helyszínre utazás, hazautazás nem számítható be) 

IKSZ helyszínén a szolgálat  

 tanítási időben legkevesebb 1, legfeljebb 3 órás végezhető 

 tanítási időn kívül legkevesebb 1, legfeljebb 5 órás  

 

Jogszabályi háttér: 

 A szakképzésről szóló 2019. év LXXX. tv. és a szakképzésről szóló törvény végrehajtásáról 

szóló 12/2020. (II. 7.) Korm. Rendelet 107.§ 

2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről 

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

intézmények névhasználatáról 

100/1997.(VI.13.) Kormányrendelet az érettségi vizsgaszabályzatának kiadásáról 

 

 


