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        Együttműködési megállapodás 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  
AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 

KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL 
 

amelyet egyrészről  iskola: Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és 
Kollégium 

 székhely: 7624 Pécs, Szigeti út 97. 
 képviselő: Dr. Mándityné Zsifkovics Ágnes  
 OM-azonosító: 027240 
 a továbbiakban: Iskola 
  
másrészről név: 
 székhely: 
 képviselő:  
 a továbbiakban: Szervezet 
 a továbbiakban együtt: Felek 
kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

1. A megállapodás előzményei, körülményei, célja: 
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben, illetve a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI 

rendelet a nevelési – oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról 133.§ - ban 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.  A közösségi szolgálattal összefüggésben végezhető tevékenységi területek: 

(A megfelelő aláhúzandó) 

a) az egészségügyi 
b) a szociális és jótékonysági 
c) az oktatási 
d) a kulturális és közösségi 
e) a környezet – és természetvédelmi 
f) a katasztrófavédelmi 
g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel 

közössport-és szabadidős területen 
folytatható tevékenység. 

Ellátható konkrét tevékenységek:  
 
A tevékenység végzésének helye: 
 
A tevékenység végzésének ideje:  
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3. Az Iskola kötelezettségei, vállalásai: 

 az Iskola vállalja, hogy a lehetőségeihez képest eleget tesz a Szervezet kéréseinek, 

 lehetőséget ad a Szervezet számára, hogy a Szervezetnél végzendő közösségi szolgálati 
tevékenységre felkészítse a diákokat, 

 tájékoztatja a diákokat a Szervezetnél végezhető közösségi szolgálati tevékenységekről, 
azok időpontjáról és helyéről, 

 tájékoztatja a Szervezetet a tevékenységre jelentkezők számáról, 

 a jelentkező tanulókat a helyszínre irányítja, 

 a diákok Szervezetnél végzett tevékenységét nyomon követi, 

 a diákok reflexiói alapján a Szervezet számára visszajelzést ad. 

4. A Szervezet kötelezettségei, vállalásai: 

 állandó kapcsolattartó a szervezetünk részéről, aki vállalja, hogy az iskola vezetését, a 

program koordinátorait folyamatosan tájékoztatja a szervezet aktuális programjairól és 

arról, hogy miként, milyen keretek között tudnak a programokon részt venni a diákok, 

 folyamatos nyílt és kétoldalú kommunikáció,  

 a diák testi-lelki épségének megóvása, 

 a diák megfelelő felkészítése a feladatra, 

 a diák számára hasznos, építő jellegű feladat biztosítása, 

 a programokra való felhívást legalább a megvalósulás előtt három héttel az iskolával közli, 

 egyeztet az Iskolával, ha a diákot rendszeres tevékenységbe vonja be.  

 A szervezet vállalja, előre egyeztetett időpontban, a tanulók foglalkoztatását, tanulónként 

akár a maximális 50 óra közösségi szolgálat időtartamára, kapacitásához mérten.  
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 A közösségi szolgálat helyszínén a tanuló tanítási napokon alkalmanként legkevesebb 

egy, legfeljebb háromórás, tanítási napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, 

legfeljebb ötórás időkeretben végezheti a tevékenységet. 

 (Az IKSZ program nem tartozik a közérdekű önkéntes törvény hatálya alá.) 
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. 

5. Az Iskola részéről a program felelőse és kapcsolattartója 

Név: Siklósi Ágnes 

elérhetőségei: 06-30-4776261 / siklosi.agnes@krleza.hu 

6. A Szervezet részéről a program felelőse és kapcsolattartója 

Név:……………………………………………...feladatkör:………………………………… 
 

elérhetőségei: …………………………………………………………….….telefonszám, e-mail 
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7. A programmal kapcsolatban felmerülő költségek és annak kötelezettségvállalója 

A tevékenységgel kapcsolatban költségek sem az Iskolát, sem a tanulót nem terhelhetik. 

8. A megállapodás időtartama:  

Jelen együttműködési megállapodást a felek határozatlan időre kötik, azzal, hogy a közösségi 
szolgálatot ellátó tanulók számát évenként felülvizsgálják és arról megállapodnak.  

9. A megállapodás megszüntetése:  

 A Felek a jelen megállapodásban megfogalmazottak módosítására irányuló jelzését követően − 
indokolt esetben – a módosítás tervezetét elkészítik. A szerződésmódosítást aláírásukkal hagyják 
jóvá. Továbbá bármelyik fél jogosult a megállapodást a másik félhez intézett egyoldalú írásbeli 
nyilatkozatával 30 napos felmondási határidővel tárgyhónap végére felmondani.  

10. Egyéb rendelkezések:  

10.1. A Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen megállapodással összefüggő adatok nem minősülnek 
üzleti titoknak, nem tarthatóak vissza üzleti titokra hivatkozással, amennyiben azok megismerését 
vagy nyilvánosságra hozatalát közérdekből elrendelik. 

10.2. A Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton 
kötelesek rendezni. 

10.3. 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, 4 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. 
 

Kelt.: …………………………, 2022. …………….. hónap ……………nap 

Mellékletek: 

……………………………………. …………………………………….. 
 

az Iskola részéről 
 

a Szervezet részéről 
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