
Legfőbb tudnivalók az IKSZ-ről 

 A tanuló a közvetlen hozzátartozójánál, annak közvetlen munkahelyén nem végezhet 

közösségi szolgálatot. A nagyszülők, segítségre szoruló rokonok, közeli 

hozzátartozók látogatása önmagában érték, de nem számolható el az IKSZ 

részeként. 

 Szabad választás elve: A diákok ‒ a szülőkkel, tanárokkal való egyeztetés alapján ‒ 

maguk választhatják ki az általuk végzendő tevékenységeket az iskola által megszervezett 

vagy a maguk által javasolt, az iskola által pedig elfogadott tevékenységek közül.   

 Anyagi érdektől függetlenség elve: Az iskolai közösségi szolgálat kapcsán a felek 

(pedagógus, intézmény, fogadó szervezet, magánszemély, diák, szülő) anyagi érdeke a 

programban nem merülhet fel, a tanulók tevékenysége nem jutathat senkit ilyen jellegű 

előnyhöz, haszonhoz. 

 Arányosság elve: A diák iskolai (pl.: DÖK) vagy olyan külső szervezetnél, amelynek 

tagja, csak részben végezheti az IKSZ-et. Az ilyen jellegű, egyébként is végzett feladat 

(pl. diákönkormányzati, sportegyesületi, énekkari vagy bármely más szervezetet érintő) 

önmagában még nem minősül közösségi szolgálatnak. Ha a tevékenység kiegészül aktív, 

egyéni, az iskolai közösségi szolgálat jogszabályban említett területein ellátandó 

többletfeladattal, az iskola által elfogadott arányban számolható el az előírt 50 óra 

részeként. 

 Iskolán belüli közösségi szolgálat: 

Az sem kizárt, hogy saját intézményen belül vagy a tanulók által is látogatott, igénybe vett 

közintézmények, közterületek állagmegóvását szolgáló feladatokat szervezzenek a diákok 

számára (pl. kerítésfestés, parkrendezés, faültetés, építés, javítás, takarítás), de az ilyen 

jellegű feladatok a közösségi szolgálat tevékenységeinek csak kis részében, és csak 

pedagógiai célok teljesülése mellett végezhetők. Mivel az iskolai közösségi szolgálat 

tevékenységei nem lehetnek munkakörben, fenntartói kötelezettségben meghatározott 

vagy szakmai jellegű feladatok, ezeknek a tevékenységeknek a mértéke nem lehet olyan 

fokú, amelyek már a fenntartó kötelességi körébe vagy munkaköri feladatkörbe tartoznak, 

értük valamilyen díjazás jár(na), illetve nem válthatja ki az ezen feladatok ellátásával 

megbízott emberek munkáját. 

 Magánszemélyeknél végzett közösségi szolgálat 

A pedagógusnak – a mentor vagy a fogadóintézmény munkatársainak segítségével, illetve 

az önkormányzat, az ernyőszervezet, szociális terület munkatársainak javaslata alapján ‒ 

előzőleg fel kell mérnie, hogy az idős emberek, fogyatékkal élő(k) alkalmas(ak)-e arra, 

hogy diákokat fogadjon/fogadjanak. A pedagógusnak közvetlenül is kapcsolatot kell 

tartania az idős vagy sérült emberekkel, illetve biztosítania kell a folyamatos elérhetőséget 

a tevékenységek idején; ez biztosítja az idős vagy sérült ember számára is a hátteret a 

programhoz. Magánszemélyek bevonása esetén ajánlott az ernyőszervezettel (pl. 

önkormányzat) való együttműködés. Meg kell előzni, hogy a tanulók bármilyen testi-lelki 

veszélynek legyenek kitéve. 

Ebben az esetben a küldő nevelési-oktatási intézmény egyben fogadóintézményként is 

működik. Adott esetben a teljesítést a magánszemély vagy az iskolai koordinátor aláírása 

igazolja. Az ilyen típusú tevékenységet hangsúlyozottan érdemes párosával végezni.  

  



 

 A közösségi szolgálat tevékenységi körébe tartozhat-e adománygyűjtés? 

A program egyik fontos célja a közvetlen személyes kapcsolatok kiépítésén keresztül a 

szociális kompetenciák fejlesztése, valamint az érzékenyítés. Ebből fakadóan minden 

olyan tevékenység előnyt élvez a programban, ahol a diák közvetlen, személyes 

kapcsolatba kerül azokkal, akiken segít, akiknek élethelyzetéből tapasztalatokat meríthet. 

A pedagógiai céloknak nem része, és az iskola számára kontrolálhatatlan a diákok minden 

ilyen irányú tevékenysége, ezért tilos a pénzadományok gyűjtése közösségi szolgálat 

címén. Abban az esetben sem lehet adományt gyűjteni, ha az nem pénzbeli, hanem más, 

pl. élelmiszer, ruhanemű, ha azt nem a tanuló adhatja át közvetlenül az arra rászorulónak. 


