
 

 

 
 

Tanuló kötelezettségei: 
 

A tanuló köteles az érettségi vizsgára bocsátás feltételeként, 50 óra közösségi 

szolgálatot teljesíteni. 

 A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely 

tartalmazza a közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás 

tervezett területét és idejét (a tanulói jogviszony időtartamára), valamint a szülő 

egyetértő nyilatkozatát. 

 A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben 

rögzíti, hogy mikor, hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet 

folytatott, leigazoltatja a fogadó intézménnyel, és élményeit, tapasztalatait 

bele írja. 

 Köteles a közösségi szolgálatos napló bejegyzéseit havonta bejegyezni a 

MozaNaplóba, legkésőbb minden év január 31. és május 31. napjáig. 

 A végzős diák köteles a közösségi szolgálatát az érettségi évének január 

31. napjáig teljesíteni. Ellenkező esetben igazgatói kérvényt köteles 

benyújtani. 

 Fontos, hogy az osztálynapló júniusban lezárásra kerül, így a nyári 

teljesítést a következő tanévhez kérjük bevezetni a teljesítés dátumával.  

 Az intézmény részére köteles a teljesített (50 óra után) közösségi 

szolgálati napló mellé egy élménybeszámolót írni pár sorban, melyben 

bemutatja a fogadó intézményeket, és leírja tapasztalatait. 

 Az önkéntes köteles 

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, 

c) az önkéntes nem köteles a fogadó szervezet utasításait teljesíteni, ha 

annak végrehajtása 

 az önkéntes, vagy más személy életét, testi épségét vagy egészségét 

közvetlenül veszélyeztetné, 

 jogszabályba vagy az önkéntes szerződésbe ütközik, 

 kárt idézhet elő, az önkéntes köteles erre az utasítást adó figyelmét 

felhívni. Az önkéntes nem felel az általa okozott kárért, amennyiben 

figyelemfelhívási kötelezettségének eleget tett. 

 

A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes 

nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel 

A Bethlen Gábor Református Gimnázium és Szathmáry Kollégium 

közösségi szolgálati szabályzata 



életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint amely 

nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését. 

 A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes 

nagykorú önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet. 

 A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 

20 óra és 6 óra között nem végezhet. 

 

Az önkéntes által végzett tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg: 

 tanítási szünet ideje alatt a napi 5 órát, 

 tanítási időben:  

 tanítási napon a napi 3 órát, 

 tanítási napon kívül (tanévközi szünet, hétvége) a napi 5 órát. 

 A közösségi szolgálat elvégzéséről szóló dokumentumot addig kell 

megőriznie a tanulónak, míg nappali iskolarendszerű oktatásban részesülhet, 

illetve érettségi vizsgát tehet. A szolgálat elvégzése a bizonyítványban, 

törzskönyvben rögzítésre kerül. 

 Intézményileg ajánlott, hogy a tanuló vegye fel a kapcsolatot a BGRG 

Közösségi szolgálat facebook csoportjával, hogy első kézből értesüljön a 

lehetőségekről, szerződéskötéssel kapcsolatban a bgrgkosz@gmail.com e-

mail címen lehet érdeklődni. 

 

Intézmény kötelezettségei: 

 

 Egészségügyi, 

 szociális és jótékonysági, 

 oktatási, 

 kulturális és közösségi, 

 környezet- és természetvédelemi, 

 katasztrófavédelmi, 

 óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős 

emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység 

lehetőségének biztosítása, a fogadó szervezetekkel való megállapodás 

megkötése, a kapcsolat tartása. 
(Jelentkezési lap kitöltési segédlet: A diákok a felsorolt területeken tölthetik le a közösségi szolgálatot.) 

 

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 

el lehet térni. 

 az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről (50 óra után) igazolást állít ki két 

példányban, amelyből egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél 

marad, 

 az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az 

iratkezelési szabályzatában rögzíti, 
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 az iskola abban az esetben is kiállít igazolást a közösségi szolgálat 

teljesítéséről, ha a tanuló valamilyen okból intézményt vált, vagy másik 

intézményben érettségizik.  

 

Intézményi koordinátor kötelezettségei: 

 

 Köteles a megállapodásokat megkötni a fogadó intézményekkel, 

kapcsolattartásra a bgrgkosz@gmail.com e-mail címen lehetséges. 

 Köteles figyelemmel kísérni, segíteni a diákok munkáját. 

 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, 

intézményünkben ez 1-4 órát vesz igénybe, amely nem minden esetben 

kerül leigazolásra. 

 Köteles a KÖSZ naplók tárolására, amennyiben a diák megkéri erre. 

 Köteles segíteni a közösségi szolgálat szereplőinek a munkáját, a 

kapcsolatot tartani a felek között. 

 

Osztályfőnök kötelezettségei: 

 

 Köteles figyelemmel kísérni, segíteni a diákok munkáját. 

 Köteles a közösségi szolgálatos napló bejegyzéseit év végén az 

osztálynaplóban és a törzslapon dokumentálni, minden tanulónál. 

 Köteles a diák figyelmét felhívni, hogy a közösségi szolgálatos napló 

bejegyzéseit havonta felvezesse a MozaNaplóba, legkésőbb minden év 

január 31. és május 31. napjáig. 

 Fontos, hogy az osztálynapló júniusban lezárásra kerül, így a nyári 

teljesítést a következő tanévhez kérjük bevezetni a teljesítés dátumával.  

 Az 50 órás közösségi szolgálat teljesítése után a MozaNapló és a 

közösségi szolgálatos napló bejegyzéseit egyezetni, jóváhagyni, és a 

koordinátornak a naplót átadni a teljesítési igazolás kiállításához, a diákot 

figyelmeztetni a beszámoló megírására, s azt a koordinátornak való 

átadására. 

 

Fogadó hely kötelezettségei: 

 

Megállapodást kötni azzal az intézménnyel, mellyel az önkéntes tanulmányi 

jogviszonyban áll. 

Az önkéntest az előre meghatározott munkakörben, feltételek mellett 

alkalmazni, 
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 A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű 

önkéntes tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább 

tizennégy óra pihenőidőt 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 biztosítani, 

d) tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes, illetve a korlátozottan 

cselekvőképes nagykorú önkéntes esetén a közérdekű önkéntes 

tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét ellátni. 

A fogadóhely vállalja, hogy a letöltött órákat a törvényi háttérnek megfelelő 

óraszámban igazolja le. 
 

Amennyiben a fogadó fél esetleg vállalja az önkéntes költségeit (utazás, étkezés, 

szállás, stb.), azt előre jelzi a program meghirdetésekor. 
 

Az önkéntes által végzett tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg: 

 tanítási szünet ideje alatt a napi 5 órát, 

 tanítási időben:  

 tanítási napon a napi 3 órát,  

 tanítási napon kívül (tanévközi szünet, hétvége) a napi 5 órát. 

 

Egyéb szabályok:  

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. Az adott helyen minimum 1 óra eltöltése 

kötelező a teljesítéshez. 

 
Jogszabályi háttér: 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendelet 

Interneten: http://kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=GYIK portál 

Iskolánk vezetője saját hatásköréből adódóan belső szabályzati kiegészítéseket is eszközöl a hatékonyság 

érdekében. 
 

Közös célunk: 
 

Segíteni, ott a hol tudunk, és ahol szükség van ránk, úgy, hogy megerősítést kapjunk az élettől, minden 

apró jó tett előre mozdítja az egyént, és ez által a társadalmat is…… 
 

 

„Egy ember soha nem magányos, ha érdekli egy másik ember sorsa. Segíteni mindig lehet, mindig lehet egy 

kicsivel többet adni.”  

(Szepes Mária) 
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