
Együttműködési megállapodás 
 

Iktatási szám:    

 

 

Együttműködési megállapodás az iskolai közösségi szolgálat közös lebonyolításáról 

 

 

amely egyrészről   iskola: a Bethlen Gábor Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú         

                                                                            Művészeti Iskola 

                               székhely: Nyíregyháza-4400, Gomba u. 7. 

                               képviselő: Gáll Ottó 

                               OM-azonosító: 200232 

                               a továbbiakban Iskola 

 

 

másrészről             név: …………………………………… 

                              lakcím: ………………………………... 

                              telefonszám: …………………………... 

                              a továbbiakban Szerződő Fél 

                              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 foglaltaknak megfelelően az 

iskolai közösségi szolgálat megszervezésében a Felek az e megállapodásban rögzítettek alapján 

együttműködnek. A Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy az érintett tanuló teljesíteni tudja 

az 50 órás kötelezettségét. 

 

2. Az Iskola kötelezettségei, vállalásai: 

 
A 2022/2023-as tanév során, heti néhány alkalommal, naponta maximum 3 órában irányítja a 

tanulót a Szerződő Félhez, önkéntes munka elvégzése céljából. A munka jellege: 

……………………………………….   

 

3. A Szerződő Fél kötelezettségei, vállalásai: 

 
A Szerződő Fél vállalja, hogy fent megnevezett címén biztosítja ………………………. nevű, 

……. osztályos tanuló közösségi szolgálati munkájának teljesítését. A munkavégzéshez 

biztosítja a diák számára a megfelelő eszközöket, körülményeket. Egy alkalommal maximum 

3 órában végezhet fizikai munkát a tanuló. A munkavégzés önkéntes, tehát pénzbeli juttatás 

nem jár érte.  

 

(1) A Szerződő Fél 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.  

 

(4) A tanuló által a közösségi szolgálat során végzett tevékenységgel összefüggésben harmadik 

személynek okozott kárért a Szerződő Fél felel. Amennyiben a kárt a tanulónak 

felróható magatartás okozta, − a jelen szerződésben eltérő rendelkezés hiányában − a 

Szerződő Fél a tanulótól követelheti kárának megtérítését.  

  

 

4. Az Iskola részéről a program felelőse és kapcsolattartója  

 

Név: Kassainé Sólyom Beáta 

Elérhetőségei: tel.: 06-70/3888-032, e-mail: kassaine.beata@bethleniskola.net 

 

5. A Szerződő Fél, magánszemély  
 

Név: ……………………………………… 

Lakcím: ………………………………….. 

Telefonszám: …………………………….. 

 

6. 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, 2 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 Szerződő Félnél marad.  

 

 

 

Kelt: Nyíregyháza, 2022. ………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 …………………………………….  

 

 

 

 ……………………………………..  

               az Iskola részéről       a Szerződő Fél, magánszemély  

 


