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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT 

KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL 

iskola: Budapesti Kolping Katolikus Iskola 
székhely: 1134. Budapest, Huba u. 6. 
képvise lő : Debreczeni Zsolt 
OM-azonosító: 102783 
a továbbiakban: Iskola 
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Zug} 61 ~port- és Hcndezv~nyszervczó 

nev: ~-; !'Ilon profi t Kft. 
székhely: ~~-: 1149 Budapest, Kövér LJjos u. 5-9. 

k 1 • l" ~ Adószám: 23088441-2-12 
epv~e ~: w on>: 11 714006-20462020-00000000 '' 

a tovabb~akban: Szervezet Ua.'.-111 o "l-l · Cnf'-y'lO ~-~~ 
a továbbtakban együn: Felek 

kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

l. A megállapodás előzményei, körülményei, célja: 
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben foglaltaknak megfe lelően az iskolai 
közösségi szolgálat megszervezésében a Felek az e megállapodásban rögzítenek alapján 
együnműködnek A Felek kölcsönösen törekednek arra, hogy az érinten tanuJók teljes íteni tudják 
az 50 órás kötelezettségüket. 

2. Az Iskola kötelezettségei, vállalásai *: 

a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket, 
b) ha szükséges, pihenőidőt, 
c) a közösségi szolgálanal összefüggő tevékenység ellátásához sziikséges tájékoztatást és 

irányítást, az ismeretek megszerzését, 
d) a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cse lekvőképes 

nagyk01ú tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű 
felügyeletét. 

(2) Ha a jelen megállapodás máském nem rendell<ezik, a fogadó Szervezet gondoskodik a 
közösségi szolgálati tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásról, szállításról, szállásról és 
étkezésről. 



(3) Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, a tanuló köteles erre az utasítást adó figyeimét 
fellúvni. A tanuló nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelemfelh1vási 
kötelezettségének eleget tett. 

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

(5) Amennyiben a tanuló bizonyítja, hogy: 

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

tevékenység ellátásához szük.séges 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 
kátt 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 kapcsolattartája 

Farkasné dr. Oravecz Ágnes, 
elérhetőségei : agnes.droravecz@gmail.com; 70/2345-802 

5. A Szetvezet részéről a program felelőse és kapcsolattartója 
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5.1 Amentor neve, feladatköre és elérhetőségei 

............................. . .. ~.~. · ... .. ~: .. f f? .. ~ .. . .. . név, feladatkör: ... ........................ .. 

elérhetőségei: .. .......... ..... . ... ........ . ........ ................ ... ............. .. telefonszám, e-mail 

6. A programmal kapcsolatban felmerülő költségek és annak kötelezettségvállalója'~ 
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7. A program ütemezésc 



8. A program megvalósulása során felmerülő m ódosítási kérelmek bírálatának menete 

8.1 . A Felek a jelen megállapodásban megfogalmazottak módosítására irányuló jelzését követően 
. d k l b 'd ' ' ' lk' ' ik A "d ' 'd ' ' l" ' kkal - m o o t eset en- amo os ttas tervezetet e esztt szerzo esmo os1tast a atrasu 

hagyják jóvá. 

9. A Felek elállás i, felmondási joga 

9 .1. A Felek a jelen megállapodástól való elállás ra vagy a megállapodás azonnali hatályú 
felmondására jogosultak, ha: 

a jelen megállapodásban a megvalásításra meghatározott kezdő időponttól számított 
három héten belül a tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Felek a nekik felróható okból 
nem kezdeményezik, és a késedelem okáról ezen idő alatt írásban sem mentik ki, vagy 
olyan körülmény meri.ilt fel vagy jut a Felek tudomására, amely alapján a program 
teljesülése kétségessé válik, vagy más irányt vet, vagy 
a jelen megállapodásban meghatározott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba 
ütközik, vagy a jelen megállapodásban foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet 
szenved, vagy 
a Felek valamelyike a neki felróható okból megszegi a jelen megállapodásból, illetve az 
azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, Így ki.ilönösen nem tesz eleget 
kötelezettségének, és ennek következtében a jelen megállapodásban meghatározott feladat 
szabályszerű megvalósítását nem lehet nyomon követni. 

9 .2. 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. 

9 J . A Felek a jelen megállapodás ból eredő esetleges jogvitákat elsŐsorban tárgyalásos Úton 
kötelesek rendezni. 

9. 4. A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 
tekimetében a magyar jog szabályai - elsősorban a Polgári törvénykönyv - az irányadók 

A jelen megállapodás 2 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, 
amelyből l darab az Iskolánál, 1 darab a Szervezetnél marad. 

Dátui)J: ........ . ·~ .. : ......... . .. }/?.-?-:? ... év ...... . ... . . 9.?:.: .... hónap ..... ~ R .. · ... nap 

Mellékletek: 

az Iskola részéről 
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a továbbtakban: Szervezet i-ea.'•·VIO '"' . Ci-f'-rcro u'~t.e.'U.r 
a továbbiakban együtt: Felek 

kötöttek a mai napon, az alábbi feltételekkel: 

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

2. Az Iskola kötelezettségei, vállalásai*: 

a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket, 
b) ha szükséges, pihenőidőt, 
c) a közösségi szalgálattai összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és 

irányítást, az ismeretek megszerzését, 
d) a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cse lekvőképes 

nagykorú tanuló esetén a közösségi szeigálati tevékenység folyamatos, szakszet{Í 
fe li.igyeletét. 

(2) l-Ia a jelen megállapodás másként nem rendelkezil~ a fogadó Szervezet gondoskodik a 
közösségi szaigálati tevékenység ellátása érdekében szi.ikséges utazásról, szállításról, szállásról és 
étkezésről. 



(3) Ha az utasítás végrehajtása kárt idézhet elő, a tanuló köteles erre az utasítást adó figyeLnér 
felhívni A tanuló nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelemfelhívási 
kötelezettségének eleget tett. 

(4) A tanuló által a közösségi szaigálat 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. 

(5) Amennyiben a tanuló bizonyítja, hogy: 

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

tevékenység ellátásához szükséges dologban a közösségi szaigálati tevékenység 
végzésének helyén keletkező kára a Szervezettől kapott utasítással összefüggésben 
következett be, a fogadó szervezet akkor mentesül a felelősség alól, ha bizonyítja, hogy a 
kátt 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 

Farkasné dr. Oravecz Ágnes, 
elérhetőségei: agnes.droravecz@gmail.com; 70/2345-802 

5. A Szervezet részéről a program felelőse és kapcsolattartója 
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6. A programmal kapcsolatban felmeriilő költségek és annak kötelezettségvállalója':· 
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7. A prog ram ütemezése 



8. A program megvalósulása során felmerülő módosítási kérelmek bírálatának menete 

8.1. A Felek a jelen megállapodásban megfogalmazottak módosítására irányuló jelzését követően 
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hagyják jóvá. 

9. A Felek elállási, felmondási joga 

9 .1. A Felek a jelen megállapodástól való elállás ra vagy a megállapodás azonnali hatályú 
felmondására jogosultak, ha: 

a jelen megállapodásban a megvalósírásra meghatározott kezdő időponttól számított 
három héten belül a tevékenység nem kezdődik meg, vagy a Felek a nekik felróható okból 
nem kezdeményezik, és a késedelem okáról ezen idő alatt írásban sem mentik ki, vagy 
olyan körülmény merült fel vagy jut a Felek tudomására, amely alapján a program 
teljesülése kétségessé válik, vagy más irányt vet, vagy 
a jelen megállapodásban meghatározott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba 
ütközik, vagy a jelen megállapodásban foglalt ütemezéshez képest jelentős késedelmet 
szenved, vagy 
a Felek valamelyike a neki felróható okból megszegi a jelen megállapodás ból, illetve az 
azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, Így lüilönösen nem tesz eleget 
kötelezettségének, és ennek következtében a jelen megállapodásban meghatározott feladat 
szabályszedi megvalósírását nem lehet nyomon követni. 

9 .2. 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 

9 J . A Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos Úton 
kötelesek rendezni. 

9.4. A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések 
tekintetében a magyar jog szabályai - e lsősorban a Polgári tönrénykönyv - az irányadók 

A jelen megállapodás 2 darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, 
amelyből l darab az Iskolánál, l darab a Szervezetnél marad. 

Dátttm: .. .... .. . ·~ .. : .. .......... }t?.~ ... éu .......... .. 9.?:.: .... hónap ... . . ~ .~ . .' ... nap 

Mellékletek: 

az Iskola részéről 




