
 
Ik.sz.: 1/vtk/csp/2014/K 

 

Kedves Csapatparancsnok Testvérem! 

 
A nemzeti köznevelési törvény alapján a 2016. január 1. után érettségiző tanulóknak e 

kötelező a közösségi szolgálat teljesítése, amely minden középiskolásra vonatkozik. Ezért 

egyeztettünk a kormányzat szakembereivel, és az alábbi megoldást találtuk, amellyel 

cserkészcsapatainkban tevékenykedők részesei lehetnek ennek a programnak. 

A cserkészközösségeinkben minden olyan közösségi szolgálat az érettségihez elszámolható 

órák közé emelhető, amely megfelel a jogszabályoknak és az arányosság elvének, illetve nem a 

cserkészet szokványos alaptevékenysége. Ehhez az MCsSz regisztrálja magát fogadó szervezetként, 

amit a központ intéz. 

Ami a cserkészeitekkel kapcsolatos tennivaló: 

• Arányosság elvének betartása (Arányosság elve azt jelenti az iskolai közösségi 

szolgálat terén, hogy olyan szervezetnél, amelyiknek az illető diák tagja, csak olyan szolgálatok 

számolhatóak el, amelyek többletszolgálatot jelentenek a cserkészéleten túl.) – ez azt jelenti, hogy 

csak azok számolhatják el a közösségi szolgálat terén végzett önkéntes szolgálatukat, akik 

o legalább 1 éve szereztek őv képesítést, 

o legalább 1 éve van őv megbízatásuk, és 

o legalább 1 táborban voltak az irányításuk alatt élő őrssel 

• Azok a cserkészek, akik a közösségi szolgálatra fordított óráikat fel kívánják 

használni, jelezzék ezt, és az iskolájukkal – amennyiben az szükséges – az MCsSz szerződést köt. 

• A dokumentálást a résztvevő maga végzi az iskolával és a csapatparancsnokkal 

egyeztetve. A teljesített órák dokumentálását a közösségi szolgálati naplóban a csapatparancsnok 

végzi. 

• Érdemes végiggondolni, hogy az őrs, raj, csapat tevékenységében hol tud 

érintkezési felületet kialakítani külsősökkel, és a látható és vonzó cserkészet (stratégiai célok) 

megvalósulást támogatja azzal, hogy bevon nem cserkészeket is a feladat végrehajtásába. 

• A csapat keresse meg azt a feladatot, ami a helyi közösség javát szolgálja és a 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 133. § (2) bekezdésében szereplő tevékenységi területekhez 

tartozik (egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és 

természetvédelemi,katasztrófavédelmi, az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, 

tanulókkal, az idős emberekkel közös sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység). 

Bármilyen további kérdéssel bátran keress a harshegy@cserkesz.hu címen. 

 

Köszönöm 

Jó munkát! 

 

Solymosi Balázs cst. (205.) 
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