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amelyet egyrészről  iskola: BME Által Alapított Két Tanítási Nyelvű Gimnázium 
 székhely: 1111 Budapest, Egry József utca 3 - 11 
 képviselő: Varga Ildikó 
 OM-azonosító: 035349 
 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. A közösségi munka jellege 

Az Iskola és a  Szervezet által meghatározott és előre megállapodott tevékenységek.  

3. Az Iskola kötelezettségei, vállalásai: 

a) tájékoztatja az intézmény tanulóit a Fogadó Szervezet által biztosított lehetőségekről 

b) szervezi és koordinálja a tanulói jelentkezéseket a Fogadó szervezetben történő közösségi 
szolgálat teljesítésére 

c) a Fogadó Szervezet rendelkezésére bocsátja a tanuló által kitöltött Jelentkezési lapot és a szülő / 
gondviselő egyetértő nyilatkozatát. 

d) a Fogadó Szervezet által kiállított teljesítésigazolás alapján igazolást állít ki a tanuló részére, 

e) végzi a felkészítési programban szereplő diákok felkészítő és záró foglalkozásainak megtartását 

4. A Szervezet kötelezettségei, vállalásai, köteles biztosítani 

a) az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket, 
b) ha szükséges, pihenő időt, 



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. 

 
5. Az önkéntes kötelezettségei: 
a) az önkéntes tevékenységet a vonatkozó jogszabályok, szakmai és etikai előírások, valamint a 
fogadó szervezet utasításai szerint végzi 
b) köteles megtagadni az utasítás teljesítését, ha annak végrehajtása saját vagy más közreműködő 
személy életét, testi épségét vagy egészségét veszélyeztetné.. 

6. A közösségi szolgálat teljesítési időpontjai 

Az Iskola és a Fogadó szervezet által előre egyeztetett időpontokban. 

7. A közösségi munka helyszínre utazás: 

A közösségi feladat elvégzésére a közösségi feladatot végző diák a találkozás helyszínére 
utazásáról és napi étkezéséről az iskola és a szülő előzetes egyeztetés alapján gondoskodik. 

8. A közösségi szolgálat teljesítése során a Fogadó szervezet betartja a jogszabályi 
korlátot. 

 Ennek alapján a közérdekű önkéntességről szóló 2005. Évi LXXXVIII. törvény 5§(4-6) 
bekezdéseit követik. 

9. Az Iskola részéről a program felelőse és kapcsolattartója 

Név: Gadzojanisz Andreasz, 
elérhetőségei:  +36-30-695-7610  v +36-1-209-4983, 

email: andreasz.gadzojanisz@bmegimi.com,  

10. A Szervezet részéről a program felelőse és kapcsolattartója 

Név:  

elérhetőségei: email:  

11. A Felek elállási, felmondási joga 

. 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, 3  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   

 

……………………………………. …………………………………….. 
 

az Iskola részéről 
 

a Szervezet részéről 

 


