
 
 

 

Tárgy: 72 óra kompromisszum nélkül, 2022. október 6-9. 

Tisztelt Igazgató Asszony / Igazgató Úr! 

A 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről értelmében az érettségi bizonyítvány kiadásához 

ötven óra közösségi szolgálat teljesítése szükséges, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után 

érettségi vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk. A tanulók számára a középiskolák a 9-11. 

évfolyamon lehetőség szerint három tanévre, arányosan elosztva szervezik meg a közösségi szolgálat 

teljesítésére alkalmas tevékenységeket. Az alábbiakban egy olyan országos önkéntes programot 

ajánlok figyelmébe, amelynek keretei között akár 11 óra közösségi szolgálat is teljesíthető. A 72 óra 

kompromisszum nélkül egy akcióprogram, amelynek teljesített IKSZ óráinak elfogadásához nem 

szükséges együttműködési megállapodást kötni, csak az alább kért adminisztrációs feltételeknek kell 

eleget tenni. 

Az országos ifjúsági akció a Magyar Katolikus Egyház, a Magyarországi Református Egyház és a 

Magyarországi Evangélikus Egyház szervezésében valósul meg. A program szervezéséért felelős 

Ökumenikus Ifjúsági Iroda idén 2022. október 6-9. között immár 15. alkalommal hívja a magyar 

fiatalokat – vallási hovatartozásra való tekintet nélkül – összefogásra a környezetünkért és 

társadalmunkért. A 72 óra kompromisszum nélkül elnevezésű rendezvény projektszemléletével 

egyedülálló módon vonja be a fiatalokat a közösségi szolgálatba, fejlesztve kreativitásukat, 

önállóságukat, valamint lehetőséget ad az önkéntesség örömének megtapasztalására is. 

A 72 óra kompromisszum nélkül program keretében végzett iskolai közösségi szolgálati órákat a 

következő személyek igazolhatják hitelt érdemlően a közösségi szolgálati naplóban, az alábbi 

feltételek teljesülése mellett: 

● A 72 óra kompromisszum nélkül helyi koordinátora aláírásával igazolhatja (bélyegző nem 

szükséges) az IKSZ-es órákat, a 72 óra honlapjáról letöltött, az önkéntes csapat által kitöltött 

és a projektvezető által aláírt projekt jelenléti ív bemutatása esetén. 

● A 72 óra kompromisszum nélkül akcióban projekttel résztvevő IKSZ-es fogadóintézmény 

projektvezetője is igazolhatja az IKSZ-es órákat, ebben az esetben a csapatvezető egy héten 

belül el kell, hogy juttassa eredeti vagy digitális formában helyi koordinátorához a 72 óra 

honlapjáról letöltött, az önkéntes csapat által kitöltött és a projektvezető által aláírt projekt 

jelenléti ívet. 

● A 72 óra kompromisszum nélkül akcióban résztvevő iskolai csoport kísérőtanára is igazolhatja 

az IKSZ-es órákat, amennyiben az akció után egy héten belül eljuttatja eredeti vagy digitális 

formában helyi koordinátorához a 72 óra honlapjáról letöltött, az önkéntes csapat által 

kitöltött és a projektvezető által aláírt projekt jelenléti ívet, valamint egy rövid fényképes 

beszámolót a projektről. 

Bővebb információt a felhívásról a www.72ora.hu oldalon találhat. 
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