
Együttműködési megállapodás közösségi szolgálat megszervezésről 

Iktatási szám: …………../2020. 

Iktatási szám: …………../2020. 
 

A megállapodást kötő intézmények: 

Küldő intézmény, iskola: Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium 

székhely: Veszprém, Tüzér u. 42. 

képviselő: Sándor Mátyás intézményvezető 

OM-azonosító: 037206 

Fogadó intézmény:  

székhely:  

képviselő:  

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. A megállapodás tárgya, célja: 

A megállapodásban szereplő közösségi tevékenységek megvalósulása. 

Vállalások: 

A) A küldő intézmény (iskola) kötelezettségei, vállalásai: 

A Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium vállalja, hogy 

 tájékoztatja a diákokat a közösségi szolgálat lehetőségéről, 

 megismerteti a tanulókat a közösségi szolgálat szabályaival, 

 tájékoztatja a tanulókat a fogadó intézmény munkarendjét, belső szabályait kötelesek 

elfogadni és betartani, 

 segíti a közösségi szolgálat megszervezését, 

 törekszik arra, hogy tanulóit segítse az közösségi szolgálat vállalására vonatkozó 

bármilyen irányú felelős döntés meghozatalában. 

Az iskola részéről a program felelőse: 
név: Szikra Andrea igazgatóhelyettes 

e-mail: szikra.andrea@noszlopy.hu 

telefon: 06 88 560-675, 06 30 811-5096 

  

mailto:andrea@noszlopy.hu


Az iskola részéről kapcsolattartója:  
név: Doviscsákné Jakab Aranka, Palotai Nándor, Várkonyi Gabriella, Ruppert Petra, 

Oroszné Kádár Antónia, Boros Ágnes, Vati-Pálfi Ivett, Kacsinecz Gábor, Végh Balázs, 

Burján Ágnes, Szakácsné Krepsz Adrienn, Nánási-Cseri Ilona Anna 

e-mail:  

doviscsakne.jakab.aranka@noszlopy.hu; palotai.nandor@noszlopy.hu; 

varkonyi.gabriella@noszlopy.hu; boros.agnes@noszlopy.hu; 

ruppert.petra@noszlopy.hu; oroszne.kadar.antonia@noszlopy.hu; 

burjan.agnes@noszlopy.hu; vati.palfi.ivett@noszlopy.hu; 

kacsinecz.gabor@noszlopy.hu; vegh.balazs@noszlopy.hu; 

nanasi.cseri.ilona@noszlopy.hu; szakacsne.krepsz.adrienn@noszlopy.hu 

telefon: 06 88 560-675, 06 30 811-5096 

B) A fogadó intézmény (iskola) kötelezettségei, vállalásai: 

A fogadó intézmény vállalja, hogy a Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium diákjai 

számára a közösségi szolgálat lehetőségét biztosítja. 

Tevékenységi területek: 

a) egészségügyi,  

b) szociális és jótékonysági,  

c) oktatási,  

d) kulturális és közösségi, 

e) környezet- és természetvédelemi,  

f) katasztrófavédelmi, 

g) közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú, sajátos nevelési igényű 

gyermekekkel, továbbá idős emberekkel, 

h) az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és baleset-

megelőzési területen folytatható tevékenység. 

A fogadó szervezet/intézmény 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 
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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 fogadó intézménytől kapott utasítással összefüggésben következett be, a 

fogadó intézmény 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 

intézménynek nem kell megtérítenie a kárnak azt a részét, amely a tanulónak felróható 

magatartásából származott. 

A közösségi szolgálat helye:  

A közösségi szolgálat ideje: visszavonásig érvényes  

A közösségi szolgálat időtartama: legfeljebb 200 óra / tanév, de maximum 15 tanuló 

Mentor neve, elérhetősége:  

név:  

e-mail:  

telefon:  

Mentor feladatköre: A tanulók tájékoztatása és felkészítése a közösségi szolgálatra. A mentor 

koordinálja, felügyeli, ellenőrzi és a tanulókkal közösen adminisztrálja az elvégzett 

tevékenységet. 

A fogadó intézmény részéről a közösségi tevékenységet igazoló személy:  

név:  

e-mail:  

telefon:  

A jelen megállapodás 2 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban 

készült, amelyből 1 darab az Iskolánál, 1 darab a fogadó intézménynél/szervezetnél marad.  

Veszprém, 2020. év ….…….... hónap ….…… nap  

      ………………………….……….         ………………………….……….  

a fogadó intézmény részéről         a Noszlopy Gáspár Gimnázium és  

 Kollégium igazgatója 


