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kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

1. A megállapodás előzményei, körülményei, célja: 
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfelelően az iskolai 
közösségi szolgálat megszervezésében a Felek az e megállapodásban rögzítettek alapján 
együttműködnek. A Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy az érintett tanulók teljesíteni tudják 
az 50 órás kötelezettségüket. 

2. Az Iskola kötelezettségei, vállalásai: 

Az iskola vállalja, hogy a tanulóknak a program során felkészítő és záró foglalkozásokat tart. A 
tanulókat előzetes igényfelmérés és a szülők és a tanulók által aláírt jelentkezési lap alapján 
beosztja a Szervezettel egyeztetett napokra. 

Az iskola összekötő tanár segítségével tartja a kapcsolatot a Szervezettel és a diákokkal. 

3. A fogadó szervezet kötelezettségei, vállalásai: 

A Szervezet vállalja, hogy egyéni beosztás szerint fogadja az Iskola tanulóit./ tanulóját( Név) 

Ide kérem beírni a vállalt tevékenységeket. 

A diákok felügyelet mellett önkéntes tevékenységet végeznek az alábbi területen: 
Élelmiszermentés program segítése, adományok gyűjtése és rendezése, rendezvények 
lebonyolításának segítése, gyermekekkel szabadidős- és sporttevékenység 

1 óra közösségi szolgálat 60 perc időtartamú. Tanítási napokon maximum 3 órát lehet teljesíteni. 
Tanítás nélküli napokon legfeljebb 5 óra teljesíthető. 

Igény és szükség esetén a tanulókat a tanítási szünetek ideje alatt is előzetes egyeztetés szerint 
fogadja a Szervezet.  

A fogadó szervezet vállalja, hogy a tanulók foglalkoztatását megszervezi, az ahhoz szükséges 
eszközöket és feltételeket biztosítja, a teljesített órákat a Közösségi szolgálati naplóban igazolja. 

Továbbá: 

(1) A fogadó szervezet köteles biztosítani: 
a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket, 
b) ha szükséges, pihenőidőt, 
c) a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és 

irányítást, az ismeretek megszerzését, 



d) a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes 
nagykorú tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű 
felügyeletét. 

(2) Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, a tanuló köteles erre az utasítást adó figyelmét 
felhívni. A tanuló nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelem felhívási 
kötelezettségének eleget tett. 
(3) A tanuló által a közösségi szolgálat során végzett tevékenységgel összefüggésben harmadik 
személynek okozott kárért a fogadó szervezet felel. Amennyiben a kárt a tanulónak felróható 
magatartás okozta, − a jelen szerződésben eltérő rendelkezés hiányában − a fogadó szervezet a 
tanulótól követelheti kárának megtérítését. 
(4) Amennyiben a tanuló bizonyítja, hogy: 

a) a testi sérüléséből, illetve egészségkárosodásából eredő kára,  
b) a tulajdonában vagy használatában álló, a közösségi szolgálattal összefüggésben végzett 

tevékenység ellátásához szükséges dologban a közösségi szolgálati tevékenység 
végzésének helyén keletkező kára a Szervezettől kapott utasítással összefüggésben 
következett be, a fogadó szervezet akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a 
kárt működési körén kívül eső elháríthatatlan ok vagy kizárólag a tanuló elháríthatatlan 
magatartása okozta. A fogadó Szervezetnek nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét, 
amely a tanulónak felróható magatartásából származott. 

4. Az Iskola részéről a program felelőse és kapcsolattartója: 
Barkóczi Zsolt 
elérhetőségei: 20/511-2725, barkoczizsolt@hotmail.com 

5. A Szervezet részéről a program felelőse és kapcsolattartója: 

Név:  

Elérhetőségei:   

6. A program megvalósulása során felmerülő módosítási kérelmek bírálatának menete 
A Felek a jelen megállapodásban megfogalmazottak módosítására irányuló jelzését követően − 
indokolt esetben – a módosítás tervezetét elkészítik. A szerződésmódosítást aláírásukkal hagyják 
jóvá. 

7. A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 
tekintetében a magyar jog szabályai – elsősorban a Polgári törvénykönyv – az irányadók. 

A felek a jelen, kettő oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 
A jelen megállapodás 2 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, 
amelyből 1 darab az Iskolánál, 1 darab a Szervezetnél marad. 

Dátum: Nyíregyháza, 20 .........  .  .................................   ....................  

  ................................................................   ...............................................................  
 az iskola részéről az szervezet részéről 


