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A nemzeti köznevelésről szóló törvény szerint az érettségi vizsga megkezdésének feltétele ötven 

óra közösségi szolgálat teljesítése, amelyet első alkalommal a 2016. január 1-je után érettségi 

vizsgára jelentkező tanulóknak kell igazolniuk. Ez a 2013/2014. tanévben – tehát az idén – 9. 

és 10. évfolyamos tanulóinkat már érinti.  

A közösségi szolgálat során a diákok újonnan szerzett kompetenciákat és a későbbi 

munkakeresés során hasznos készségeket sajátítanak el. Lényege, hogy a tevékenység a helyi 

közösség érdekeit szolgálja, és hogy a felnövekvő generációk a közösségért végzett 

tevékenységeik révén nyitottá váljanak az önkéntesség iránt. Ugyanakkor új erőforrást jelenthet 

a fogadó szervezeteknek a tanulók bevonása a hétköznapi feladataik elvégzésébe. A közösségi 

szolgálat nem veszélyezteti az ott dolgozók munkahelyét, miközben nem helyettesítheti a 

szervezet munkatársainak szakértelmét. Az együttműködés, a kölcsönösség fontos alapérték, 

aminek meg kell jelennie a program minden fázisában és elemében − a részt vevő szervezetek 

és intézmények közt egyaránt.  

Célunk az, hogy iskolánk a tanulóink elképzeléseihez, terveihez is igazodó közösségi szolgálatot 

szervezzen, valamint a helyi adottságokhoz igazodóan a helyi igények és lehetőségek 

figyelembevételével alakítsuk ki saját programunkat. Ezért a már meglévő kapcsolatainkat 

igyekszünk folyamatosan bővíteni. 

 

I.Jogszabályi háttér 

Az iskolai közösségi szolgálat meg-szervezésében kötelezően alkalmazandó jogszabályok a 

köznevelési törvény, a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI. 04.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Nat), valamint a nevelési-oktatási 

intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 

31.) EMMI rendelet. 

1) 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény  

 

4. § (13) bekezdés: A „közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a tanuló helyi 

közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, anyagi érdektől független, 

egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása”.  

6. § (4) bekezdés: „Az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele 50 óra közösségi szolgálat 

el-végzésének igazolása. A felnőttoktatás keretében szervezett érettségi vizsga esetében 

közösségi szolgálat végzésének igazolása nélkül is meg lehet kezdeni az érettségi vizsgát. A 

sajátos nevelési igényű tanulók esetében a szakértői bizottság ez irányú javaslata alapján a 

közösségi szolgálat mellőzhető.”  

97. § (2) bekezdés: „Az érettségi vizsga megkezdéséhez a közösségi szolgálat végzésének 

igazolását először a 2016. január 1-je után megkezdett érettségi vizsga esetében kell 

megkövetelni.” 

 

 

 



2) 

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet  

45. A középiskolában a közösségi szolgálattal kapcsolatos rendelkezések  

133. § (1) Középiskolában meg kell szervezni a tanuló közösségi szolgálatának teljesítésével, 

dokumentálásával összefüggő feladatok ellátását. A tanuló osztályfőnöke vagy az ezzel a 

feladattal megbízott pedagógus a tanuló előmenetelét rögzítő dokumentumokban az iratkezelési 

szabályok megtartásával nyilvántartja és folyamatosan vezeti a közösségi szolgálattal 

összefüggő egyéni vagy csoportos tevékenységet, amely alapján az Nkt.-ban az érettségi 

bizonyítvány kiadásának feltétele-ként meghatározott ötven óra közösségi szolgálat elvégzése 

igazolható legkésőbb a tanuló érettségi bizonyítványa kiadásának időpontjára.  

(2) A közösségi szolgálat keretei között  

a) az egészségügyi,  

b) a szociális és jótékonysági,  

c) az oktatási,  

d) a kulturális és közösségi,  

e) a környezet- és természetvédelemi,  

f) a katasztrófavédelmi,  

g) az óvodás korú, sajátos nevelési igényű gyermekekkel, tanulókkal, az idős emberekkel közös 

sport- és szabadidős területen folytatható tevékenység.  

 

(3) A tanulót fogadó intézménynek a (2) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységi 

területen minden esetben, a (2) bekezdés b) pontjában meghatározott esetekben szükség szerint 

mentort kell biztosítania. 

(4) A középiskola a 9–11. évfolyamos tanulói számára lehetőség szerint három tanévre, 

arányosan elosztva szervezi meg vagy biztosít időkeretet a legalább ötven órás közösségi 

szolgálat teljesítésé-re, amelytől azonban indokolt esetben a szülő kérésére el lehet térni.  

(5) A közösségi szolgálatot az adott tanuló esetében koordináló pedagógus az ötven órán belül 

– szükség szerint a mentorral közösen – legfeljebb öt órás felkészítő, majd legfeljebb öt órás 

záró foglalkozást tart.  

(6) A közösségi szolgálat teljesítése körében egy órán hatvan perc közösségi szolgálati idő 

értendő azzal, hogy a helyszínre utazás és a helyszínről hazautazás ideje nem számítható be a 

teljesítésbe.  

(7) A közösségi szolgálat helyszínén a szolgálattal érintett személy segítése alkalmanként 

legkevesebb egy, legfeljebb háromórás időkeretben végezhető.  

(8) A közösségi szolgálat során a tanuló naplót köteles vezetni, amelyben rögzíti, hogy mikor, 

hol, milyen időkeretben és milyen tevékenységet folytatott.  

(9) A közösségi szolgálat dokumentálásának kötelező elemeként  

a) a tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitöltenie, amely tartalmazza a 

közösségi szolgálatra való jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét és idejét, valamint 

a szülő egyetértő nyilatkozatát,  



b) az osztálynaplóban és a törzslapon a kijelölt pedagógusnak dokumentálnia kell a közösségi 

szolgálat teljesítését,  

c) az iskola a közösségi szolgálat teljesítéséről igazolást állít ki két példányban, amelyből egy 

példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad,  

d) az iskola a közösségi szolgálattal kapcsolatos dokumentumok kezelését az iratkezelési 

szabályzatában rögzíti,  

e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor bevonásakor az iskola és a felek 

együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek tartalmaznia kell a megállapodást aláíró 

felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és 

feladatkörét.  

 

3) 

A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 

04.) Kormányrendelet  

 

Részletek a dokumentumból:  

– Fejlesztési terület – nevelési célok között szerepel, mint kereszttantervi elem;  

– Felelősségvállalás másokért, önkéntesség;  

– A Nat. ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi 

ki a hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő 

magatartás kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg 

ezeknek a csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan 

képességet igényel és fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, 

önkéntes feladatvállalás és megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, 

felelős állampolgári léthez,  

 

– Életvitel és gyakorlat (9−12. évfolyam) közműveltségi tartalmai között szerepel: 

Pályaorientáció, közösségi szerepek;  

– A civil szervezetek céljai, lehetőségei, jelentőségük, néhány ismertebb nemzeti és nemzet-

közi civil szervezet tevékenysége. A tágabb közösségért (iskola, helyi közösség, település) 

végzett önkéntes munka lehetőségei és jelentősége, közösségi szolgálat. Katasztrófavédelmi, 

polgári védelmi és honvédelmi alapismeretek.  

 

 

II. A közösségi szolgálat helyszínei 
 

A közösségi szolgálat kétféle helyszínen, a Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnáziumban 

(helyben), vagy iskolán kívüli szervezetnél valósítható meg. 

 

II.a) Helyben ellátható tevékenységek: 

A Krúdy Gyula Gimnáziumban azokat a tevékenységeket fogadjuk el közösségi 

tevékenységként, melyek nem szerepelnek a Pedagógia Programban. A helyben ellátandó 

tevékenység a 3 év alatt legfeljebb 15 óra lehet. 



 
TEVÉKENYSÉG IGAZOLHATÓ IDŐTARTAM IGAZOLÓ SZEMÉLY 

iskolai ünnepi műsor előadás ideje (kb.5 ó) és 

maximum a műsor 

készítéséért felelős 

4 órás felkészítő foglalkozás 

 

a műsor készítéséért felelős 

tanár 

igazgatóhelyettes 

 

iskolai rendezvények 

alkalmával a helyszín 

berendezése, kipakolása 

5 óra a berendezést/kipakolást 

koordináló tanár 

igazgatóhelyettes 

az iskola műszaki állapota és 

környezetének javítása 

érdekében végzett 

munka 

iskolai rendezvények 

segítése, szervezése, 

lebonyolítása 

ténylegesen elvégzett munka 

időtartama  

(maximum 5 ó/tanév) 

feladattal megbízott 

pedagógus, igazgatóhelyettes 

 

 

II. b.)Külső szervezet bevonásával végezhető tevékenységek: 

Iskolán kívüli szervezet bevonásakor az intézmény és az adott iskolán kívüli szervezet 

együttműködési megállapodást köt. (1.sz. melléklet) Közösségi szolgálat teljesítése csak abban 

az esetben igazolható, ha olyan szervezetnél végezte a tanuló, mellyel kötöttünk 

együttműködési megállapodást. Amennyiben a tanuló olyan szervezetnél kíván közösségi 

szolgálatot végezni, amellyel az iskolának nincs megállapodása, azt a tevékenység megkezdése 

előtt jeleznie kell az iskolavezetésnél. 

 

EMMI rendelet 133.§ (9) e) az iskolán kívüli külső szervezet és közreműködő mentor 

bevonásakor az iskola és a felek együttműködéséről megállapodást kell kötni, amelynek 

tartalmaznia kell a megállapodást aláíró felek adatain és vállalt kötelezettségein túl a 

foglalkoztatás időtartamát, a mentor nevét és feladatkörét. 

 

A tanulót fogadó intézménynek az egészségügyi tevékenységi területen minden esetben, a 

szociális és jótékonysági területen végzett közösségi szolgálat esetén szükség szerint mentort 

kell biztosítania. A mentor biztosításának kötelezettségét, személyét a megállapodásban 

rögzíteni kell. 

Külső szervezetnél végzett közösségi tevékenységet a külső szervezet képviselője vagy a 

megbízott kísérő pedagógus igazolhat. Az igazoló személyét a megállapodásban rögzíteni kell. 

Fogadó szervezet lehet minden, a közérdekű közösségi tevékenységről szóló törvényben 

foglalt szervezet, amely lehetőleg teljesíti regisztrációs kötelezettségét, magánszemély esetén 

pedig a küldő nevelési-oktatási intézmény egyben fogadó intézményként is működik. A 

regisztráció nem kötelező, mégis biztosíték lehet mindkét fél számára (valamint a szülők 

számára is), hogy a tanulók megfelelő helyen végzik tevékenységüket. 

 

 

2005. évi LXXXVIII. törvény a közérdekű önkéntes tevékenységről 3. §-ából vett ajánlás 

alapján iskolánk tanulóit közösségi szolgálatra fogadó szervezet lehet: 



a) a helyi önkormányzat, a helyi önkormányzatok társulása és a települési önkormányzatok 

többcélú kistérségi társulása az általa biztosított közszolgáltatások és katasztrófavédelmi 

feladatai körében; 

b) a nemzetiségi önkormányzat a jogszabályban meghatározott közfeladatai körében; 

c) a költségvetési szerv az alaptevékenysége körében; 

d) a magyarországi székhelyű civil szervezet, közhasznú szervezet a közhasznú és a 

működésével összefüggő tevékenysége körében; 

e) a magyarországi székhelyű egyházi jogi személy a hitéleti, a közcélú és a működésével 

összefüggő tevékenysége körében; 

f) a jogszabályban meghatározott közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz 

kapcsolódóan a közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében a 

magyarországi székhelyű, illetve magyar hatóság által kiadott működési engedéllyel 

rendelkező, jogképes 

fa) szociális, gyermekjóléti, gyermekvédelmi szolgáltató, illetve intézmény, 

fb) egészségügyi szolgáltató, 

fc) közoktatási intézmény, 

fd) felsőoktatási intézmény, 

fe) muzeális intézmény, 

ff) nyilvános könyvtár, 

fg) közlevéltár, 

fh) nyilvános magánlevéltár, 

fi) közművelődési intézmény [az fa)-fi) alpontokban foglaltak a továbbiakban együtt: fogadó 

intézmény]; 

g) a nem jogképes fogadó intézmény fenntartója a fogadó intézmény jogszabályban 

meghatározott közszolgáltatásai, vagy e közszolgáltatásokhoz kapcsolódóan a fogadó 

intézmény közszolgáltatásait igénybe vevőknek nyújtott többletszolgáltatások körében. 

A fogadó szervezet vezetője szakmai koordinátort/mentort jelöl ki, az iskolával kötött 

együttműködési megállapodásban rögzített módon, lehetőleg úgy, hogy az iskola egyetértési 

jogot gyakoroljon a kijelöléshez. Ez azért fontos, mert a szakmai mentornak általában nincs 

pedagógus végzettsége, az iskola és a tanuló szempontjából lényeges, hogy a felek elfogadják 

egymást, az együttműködés e nélkül elképzelhetetlen. A feladatra olyan szakember kijelölése 

szükséges, aki 

• pedagógiai szempontból is alkalmas tanulókkal való közös tevékenykedésre, 



• a közösségi szolgálatban résztvevő tanulók feladatait a tevékenység során irányítja, 

• esetlegesen részt vesz a felkészítésben és a feldolgozásban, 

• az adott tevékenységeket folyamatosan figyelemmel tudja kísérni.  

Külső fogadó szervezet, közreműködő szakmai szervezet vagy szakmai koordinátor 

bevonásakor (az egészségügy területén mentor kijelölése kötelező, a szociális területen 

szükség szerint ajánlott, a többi területen nem kötelező) a felek együttműködéséről 

megállapodást kell kötni (ugyanakkor a részletek rögzítése mindkét fél számára biztonságot 

jelenthet a feladat ellátásában), melyben rögzítik a megállapodást aláíró felek adatain és 

vállalt kötelezettségein túl: 

• a közösségi szolgálatban részt vevő tanuló(k) maximális számát, 

• az adminisztráció és a teljesítésigazolás módját és rendjét, 

• a foglalkoztatás időtartamát, 

• a szakmai koordinátor nevét, feladatkörét, elérhetőségeit, 

• az esetleges eszközök, juttatások, más felmerülő költségek biztosításának rendszerét 

(étkezés, utazás),  

• a szereplők felelősségét (például baleset esetén). 

• A tanulók tevékenysége nem lehet szakfeladat ellátása, különösen az egészségügyi, 

szociális területen kell körültekintően eljárni a tevékenységek szervezésekor. 

• Fogadó külső szervezet nem lehet érdekvédelmi, képviseleti vagy politikai szervezet, 

amely különben fogadhat önkénteseket.  

• Üzleti jellegű tevékenység, haszonszerzés nem lehet része a közösségi szolgálati 

tevékenységnek. Arra is figyelemmel kell lenni, hogy a közösségi szolgálat a 

kölcsönösség elvén alapul, a segítő és a segített közötti kapcsolaton, ebből eredően 

nem számítható be pusztán az adománygyűjtés, különösen akkor nem, ha az pénzbeli. 

Fontos, hogy a fogadó szervezet motiválja munkatársát, aki mentorként, szakmai 

koordinátorként részt vesz a közösségi szolgálat lebonyolításában. Ennek módjáról a fogadó 

szervezet dönt. 

II.c.) Magánszemélyek 

Abban az esetben, ha magánszemély a fogadóhely, az iskolának lehet önkéntes fogadói 

bejelentési feladata, bár a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényben ez nincsen 

szabályozva. A közérdekű önkéntes tevékenységről szóló törvényben foglaltaknak megfelelő 

módon mégis célszerű ennek eleget tenni. A magánszemély teljesítést igazoló aláírását ebben 

az esetben az iskolai koordinátor aláírása helyettesítheti. Kiemelten ezt a tevékenységet 

érdemes párosával végezni. A pedagógusnak előzőleg fel kell mérnie, hogy az idős ember(ek), 

fogyatékkal élő(k) alkalmas(ak)-e arra, hogy tanulókat fogadjon/fogadjanak. Meg kell előzni, 

hogy a tanulók bármilyen testi-lelki veszélynek legyenek kitéve. A pedagógusnak közvetlenül 

is kapcsolatot kell tartania az idős vagy sérült emberekkel, ahol a közösségi szolgálat zajlik, ez 

biztosítja az idős ember számára is a hátteret a programhoz. Azonban nem szükséges, hogy a 

pedagógus mindig személyesen jelen legyen a program folyamatában, de az viszont fontos, 

hogy valamilyen formában mindig elérhető legyen. Az iskolai közösségi szolgálat teljesítése 

közvetlen hozzátartozónál, rokonnál csak közvetítő szervezeten keresztül valósítható meg. 

III. Közösségi szolgálat dokumentálása 



• A tanulónak közösségi szolgálati jelentkezési lapot kell kitölteni. A jelentkezési lap 

tartalmazza a jelentkezés tényét, a megvalósítás tervezett helyét, idejét és a szülő egyetértő 

nyilatkozatát (nagykorú tanuló esetén ez nem szükséges) (2. sz. melléklet) 

 

• A közösségi szolgálatot végző tanuló köteles naplót vezetni, melyben rögzíti, hogy mikor, 

hol, milyen időkeretben, milyen tevékenységet folytatott (3. sz. melléklet). A tanulói naplók, 

osztályonként összefűzve a tanári szinten kerülnek elhelyezésre. A naplóban az elvégzett 

tevékenységet az előző pontban felsorolt személyek aláírásukkal igazolják. Külső szervezetnél 

végzett tevékenység esetén a szervezet képviselője által kiállított és aláírt igazolás is 

elfogadható, amit a naplóhoz csatolni kell, és a naplóba az osztályfőnök átvezet. 

 

• A fenti igazolások alapján az osztályfőnök az elektronikus naplóban dokumentálja a 

közösségi szolgálat teljesítését. (záradék: A tanuló a ……../……tanévben …….. óra közösségi 

szolgálatot teljesített.) 

 

• Az osztályfőnök minden évben a bizonyítványban és a törzslapon dokumentálja, hogy az 

adott tanévig a tanuló hány óra közösségi szolgálatot teljesített (záradék: A tanuló a 

……../……tanévig …….. óra közösségi szolgálatot teljesített.) 

 

• A közösségi szolgálat teljesítésekor a az osztályfőnök a törzslapon ezt igazolja (záradék: A 

tanuló teljesítette az érettségi bizonyítvány kiadásához szükséges közösségi szolgálatot.) 

 

• A tanulói jogviszony megszűnésekor, valamint a rendes érettségi vizsga megkezdésekor az 

iskola igazgatója két példányban igazolást állít ki a közösségi szolgálat teljesítéséről, amelyből 

egy példány a tanulónál, egy pedig az intézménynél marad. (4.sz. melléklet) 

 

IV. A közösségi szolgálat teljesítésének időbeli korlátozása 

A közösségi szolgálat teljesítésének időbeli korlátozása is a 2005. évi LXXXVIII. törvény a 

közérdekű önkéntes tevékenységről alapján került meghatározásra a szabályzatunkban. Ez 

alapján: 

(1) A tizennyolcadik életévét be nem töltött személy, illetve a korlátozottan cselekvőképes 

nagykorú személy olyan közérdekű önkéntes tevékenységet folytathat, amely megfelel 

életkorának, testi, értelmi és erkölcsi fejlettségének, illetve képességeinek, valamint 

amely nem veszélyezteti egészségét, fejlődését és tankötelezettségének teljesítését. 

(2) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes és a korlátozottan cselekvőképes nagykorú 

önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet külföldön nem végezhet. 

(3) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes közérdekű önkéntes tevékenységet 20 

óra és 6 óra között nem végezhet. 

(4) A tizenhatodik életévét be nem töltött önkéntes által a közérdekű önkéntes 

tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg 

a) tanítási szünet ideje alatt a napi három órát és a heti tizenkét órát, 

b) tanítási időben a heti hat órát és 



ba) tanítási napon a napi két órát. 

bb) tanítási napon kívül a napi három órát. 

(5) A tizenhatodik életévét betöltött, de tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes által a 

közérdekű önkéntes tevékenységre fordítható idő nem haladhatja meg a napi négy és fél órát 

és a heti tizennyolc órát. 

(6) A tizennyolcadik életévét be nem töltött önkéntes részére a közérdekű önkéntes 

tevékenység befejezése és másnapi megkezdése között legalább tizennégy óra pihenőidőt kell 

biztosítani. 

 

 

 

 

1. számú melléklet 
 

Iktatási szám: …………../2022. 

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS  

AZ ISKOLAI KÖZÖSSÉGI  SZOLGÁLATKÖZÖS LEBONYOLÍTÁSÁRÓL  

 

amelyet egyrészről  iskola: 

 székhely:  

 képviselő:  

 OM-azonosító:  

 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*: 

* hol, mikor, milyen időközönként, hány tanulót irányít a Szervezethez, mikor és milyen formában szervezi meg a tanulók 

felkészítését, majd a program zárását stb. 

3. A Szervezet kötelezettségei, vállalásai*: 

* hol, mikor, milyen időközönként, hány tanuló tevékenységét szervezi meg és biztosítja a feltételeket, mentort, eszközt stb. 

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 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 figyelemfelhívási kötelezettségének eleget tett. 

(4) 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. 

(5) 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. 

4. Az Iskola részéről a program felelőse és kapcsolattartója 



…………………………………………………………………………………………… név, 

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

5. A Szervezet részéről a program felelőse és kapcsolattartója 

…………………………………………………………………………………………… név, 

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

5.1 A mentor neve, feladatköre és elérhetőségei 

………………………………………………………… név, feladatkör:……………………….. 

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

6. A programmal kapcsolatban felmerülő költségek és annak kötelezettségvállalója* 

* amennyiben szükséges 

7. A program ütemezése 

7.1. A programismertető/felhívás* elkészítése 

Határidő:  

Felelős:  

* a Szervezettel egyeztetett tevékenységi lehetőségekre épülve 

7.2. A programismertető/felhívás közzététele* 

Határidő:  

Felelős:  

Módja:  

* a tanulók/szülők tájékoztatása a Szervezetnél végezhető tevékenységi lehetőségekről 

7.3. A tanulók részére a „Jelentkezési lap” benyújtására szolgáló határidő 

7.4. A programról szóló döntés meghozatala* 

Határidő:  

Felelős:  

* a tanulók/jelentkezései alapján a Szervezethez delegáltak a végezhető tevékenység szerinti bontásban 

7.5. A tanulók/szülők értesítése a döntésről 



Határidő:  

Felelős:  

Módja:  

7.6. A tanulók felkészítése* 

Határidő:  

Felelős:  

* a tanulók felkészítése az iskolai koordinátorral vagy a Szervezettel közösen végezhető (célszerű 

tevékenységi körönként külön-külön szervezni) 

7.7. A tanulók megfelelő helyszínre irányítása 

Határidő:  

Felelős:  

7.8. A program folyamatos kisérése, nyomon követése 

Határidő:  

Felelős:  

7.9. A program lezárása a tanulókkal 

Határidő:  

Felelős:  

* a program zárása a tanulókkal, az iskolai koordinátorral vagy a Szervezettel közösen végezhető (célszerű 

tevékenységi körönként külön-külön szervezni) 

7.10. A program lezárása a Felek között (beszámoló, elszámolás, ellenőrzés) 

Határidő:  

Felelős:  

8. A program megvalósulása során felmerülő módosítási kérelmek bírálatának menete 

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

indokolt esetben – a módosítás tervezetét elkészítik. A szerződésmódosítást aláírásukkal hagyják jóvá. 

9. A Felek elállási, felmondási joga 

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

jogosultak, ha: 

— a jelen megállapodásban a megvalósításra 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 megállapodásból, illetve az azzal 
kapcsolatos jogszabályokból eredő kötelezettségeit, így különösen 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. 

9.3. 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 – elsősorban a Polgári törvénykönyv – az irányadók. 

A felek a jelen, … 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. 

 

Dátum …………………………, 2022. …………….. hónap ……………nap 

 

……………………………………. …………………………………….. 

 

az Iskola részéről 

 

a Szervezet részéről 

 

 

 

 

 



2. számú melléklet 

Jelentkezési lap 

iskolai közösségi szolgálatra 

Alulírott ……………………………………………………………………………… tanuló 

a(z) ……………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………… iskola 

………………………………… osztályos tanulója a ……………./……………… tanévben  

az alábbi területeken kívánok eleget tenni a közösségi szolgálatnak: 

a) ………………………………………………… területen ………………… órában 

b) ………………………………………………… területen ………………… órában 

c) ………………………………………………… területen ………………… órában 

(tanévenként minimum egy, maximum három terület választható) 

…………………………………… 

tanuló aláírása 

Szülő, gondviselő nyilatkozata: 

Alulírott …………………………………………………………………………………….. 

nevezett tanuló szülője/gondviselője az iskolai közösségi szolgálat teljesítését a jelzett területeken 

támogatom és tudomásul veszem. 

 

………………………….. 

szülő, gondviselő aláírása 

 



3. számú melléklet 

Közösségi szolgálati napló 

A  

Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium 

 

…………………………………………………………………. nevű ………………. osztályos 

tanulójának a …………./……….. - …………./……….. tanévekre. 

 

…………………………………………………. 

intézményvezető aláírása 

(P. H. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

4400 Nyíregyháza, Epreskert u. 64. 

Tel.: 501-550,  Fax.: (42) 404-414; 

www.krudynyh.hu, e-mail: krudynyh@krudy-nyh.edu.hu 

http://www.krudy-nyh.sulinet.hu/
mailto:krudynyh@krudy-nyh.edu.hu
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