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EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT KÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL 

         Iktatási szám: ………./2022. 

amelyet egyrészről  iskola: Debreceni Református Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona 

 székhely: 4026 Debrecen, Péterfia utca 1-7. 

 képviselő: Ivánné Nagy Erzsébet Bernadett igazgató 

 OM-azonosító: 031208 

 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 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: 

a) Tájékoztatja a diákokat a közösségi szolgálat lehetőségéről. 

b) Segíti a közösségi szolgálat megszervezését. 

c) Törekszik arra, hogy tanulóit segítse a közösségi szolgálat vállalására vonatkozó bármilyen 

irányú felelős döntés meghozatalában. 

 

3. A Szervezet kötelezettségei, vállalásai: 

Jelen megállapodás keretében a fogadó intézmény vállalja, hogy a Debreceni Református 

Kollégium Gimnáziuma és Diákotthona diákjai számára közösségi szolgálatra lehetőséget 

biztosít: 

a) egészségügyi 

b) szociális és jótékonysági 

c) oktatási 

d) kulturális és közösségi 

e) az idős embereknek való segítségnyújtás területen 

f) környezet- és természetvédelemi 

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

idős emberekkel 

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

területen folytatható tevékenység 

Továbbá: 

(1) A fogadó szervezet/intézmény köteles biztosítani: 

a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket, 

b) ha szükséges, pihenőidőt, 



 2 

c) a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és 

irányítást, az ismeretek megszerzését, (mentort, eszközöket) 

d) a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan cselekvőképes 

nagykorú tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű 

felügyeletét, 

e)  az elvégzett szolgálat tényét a tanuló szolgálati naplójába leigazolni (tanítási napokon 

naponta minimum 1óra, maximum 3óra lehet - tanítási napokon kívül, alkalmanként 

minimum 1óra, maximum 5óra végezhető). 

 

(2) Ha a jelen megállapodás másként nem rendelkezik, 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 figyelmét 

felhívni. A tanuló nem felel az általa okozott kárért, amennyiben figyelem felhívási 

kötelezettségének eleget tett. 

 

4. A Felek a jelen megállapodástól való elállásra vagy a megállapodás azonnali hatályú 

felmondására jogosultak, ha: 

a) olyan körülmények merültek fel vagy jut a Felek tudomására, amely alapján a program 

teljesülése kétségessé válik, vagy más irányt vet, 

b) a jelen megállapodásban meghatározott feladat megvalósulása meghiúsul, 

c) a felek valamelyike a neki felróható okból megszegi a jelen megállapodásából, illetve az 

azzal kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, 

d) a jelen megállapodásban meghatározott feladat szabályszerű megvalósítását nem lehet 

nyomon követni. 

 

5. Az Iskola részéről a program felelőse és kapcsolattartója 

Név: Grubisics Roland tanár - koordinátor (osztályfőnöki kapcsolatok)  

elérhetőségei: (52) 614 - 896 telefonszám, e-mail: gruby@drkg.hu 

Rozgonyi Zoltán kollégiumi nevelőtanár - koordinátor (külső kapcsolatok) 

elérhetőségei: +36 30/4673958 telefonszám, e-mail: rzoli@drkg.hu 

A Szervezet részéről a program felelőse és kapcsolattartója 

Név:……………………………………………………………………………………  

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

6. A Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton 

kötelesek rendezni. 

7. A jelen megállapodásban nem részletezett kérdések tekintetében a Polgári törvénykönyv az 

irányadó. 

8. A felek a jelen megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

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

készült. 

   

Debrecen, 2022. ………………….. 

 

………………………………    …..………………………... 

          az iskola részéről     a fogadó intézmény részéről 


