
   
 
 
 
 

 
EGYÜTTMŰKÖDÉSI KERETMEGÁLLAPODÁS 

 
amely létrejött egyrészről az 
 
Országos Széchényi Könyvtár  
székhelye: H-1827 Budapest, Budavári Palota, F épület 
ÁHT. azonosító szám: 
Törzsszám: 

PIR : 309127 
AHT 038137 

adószáma: 15309123-2-41 
képviseli:  
mint Szolgáltató (továbbiakban: OSZK)  
 
másrészről  
 

 

mint Partner (továbbiakban:………….), továbbiakban együtt mint: Felek 
 
között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel. 
 
 
A megállapodás tárgya (Együttműködés) 

1. Felek a közösségi szolgálat kialakítása érdekében szakmai együttműködésük kereteit az alábbi közös eljárásban 
állapítják meg azzal, hogy jelen keretszerződés az együttműködés során, előzetes egyeztetések után, mindig 
bővíthető, hosszabbítható illetve a feltételek újratárgyalhatók (Együttműködés).  

 
2. OSZK vállalja, hogy előzetesen megtárgyalt módon az. online regisztrált tanulók számára a Preambulum és az 

1. pontbeli cél érdekében közösségi elfoglaltságot teremt ……….. (iskola) számára, továbbá szakmai segítséget 
illetve felügyeletet biztosít. A Felek jelen együttműködés teljesítése során, különös figyelemmel egymás 
érdekeire és az együttműködés céljára a mellékletben felsorolt tevékenységeket jelölik meg, amelyek közül 
a……………….(iskola) tanulói kiválasztják a számukra megfelelőt. Az OSZK a diákokat a szakterületek által 
igényelt létszámban és időpontokban tudja fogadni, amelyet OSZK a Közösségi szolgálati naplóban vezet és az 
iskola kérésére abból adatot szolgáltat. 
 
Az OSZK biztosítja az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos tevékenységhez szükséges feltételeket, ha 
szükséges, pihenőidőt, a közösségi szolgálattal összefüggő tevékenység ellátásához szükséges tájékoztatást és 
irányítást, az ismeretek megszerzését, a tizennyolcadik életévét be nem töltött tanuló, illetve a korlátozottan 
cselekvőképes nagykorú tanuló esetén a közösségi szolgálati tevékenység folyamatos, szakszerű felügyeletét.  
 
Az OSZK nem gondoskodik a közösségi szolgálati tevékenység ellátása érdekében szükséges utazásról, 
szállításról, szállásról és étkezésről. 

 
3. Felek rögzítik, hogy az Együttműködés során nyújtott kölcsönös szolgálatások egymás részére kölcsönösen 

ingyenesek.  
 

4. Felek tudomásul veszik, hogy a jelen Együttműködés egy keretmegállapodás, amely alapján a Felek bármikor 
külön szerződéseket (megrendeléseket) köthetnek a fenti 1. pont szerinti cél megvalósítására (ld. 2.sz. 
melléklet). E megrendelésekben elegendő a Feleknek az adott elvégzendő feladatban, a mindenkori tanulók 
számában, személyében illetve az adott évben az időbeosztásban, és esetlegesen a szakmai elvárásokban 
megállapodniuk, egyebekben a jelen megállapodás rendelkezései az irányadóak.  

 

 

Cégnév  
Székhelye:  
cégjegyzékszáma:  
adószáma:  
képviseli:  
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A megállapodás hatálybalépése, határideje 
5. Az 1. pontban meghatározott Együttműködés határozatlan időtartamra jön létre. 

 
A Felek együttműködése 
 

6. Felek kijelentik, hogy a megállapodás időtartama alatt egymással szemben minden tekintetben jóhiszeműen 
járnak el. Eszerint megfelelő időben egymás rendelkezésére bocsátják a megállapodás teljesítéséhez szükséges 
adatokat, eszközöket, információkat, nyilatkozatokat, okiratokat, tartalmi elemeket (továbbiakban: együtt: 
Információkat), valamint gondoskodnak arról, hogy a megállapodás teljesítésének feltételei megteremtésre 
kerüljenek. 

 
7. Felek a teljesítést közvetlenül vagy közvetve érintő minden lényeges körülményről haladéktalanul tájékoztatják 

egymást, így különösen kötelesek haladéktalanul értesíteni egymást minden olyan körülményről, amely a 
bármely feladat hibátlan megvalósulását, ellátásának eredményességét vagy kellő időre való elvégzését 
veszélyezteti, akadályozza vagy ellehetetleníti. E kötelezettség elmulasztásából eredő minden kárért a mulasztó 
Fél a felelős.  

 
8. Bármelyik fél késedelme a másik fél egyidejű késedelmét kizárja. Késedelem esetén a másik fél teljesítési 

határideje a késedelembe esett fél teljesítésével kezdődik.   
 

9. Felek adott esetben kötelesek más Megbízottal, illetve harmadik személlyel együttműködni az egyes feladatok 
ellátása során.  

Kapcsolattartók: 
OSZK részéről: 
Név: Sebestyén Lilla 
Email: sebestyen.lilla@oszk.hu 
 
Iskola részéről: 
Név:  
Email:   

 
Felmondás, kártérítés 

10. A Felek a jelen megállapodástól való elállásra vagy a megállapodás azonnali hatályú felmondására jogosultak, 
ha: 

 olyan körülmény merült fel vagy jut a Felek tudomására, amely alapján a program teljesülése 
kétségessé válik, vagy más irányt vesz, vagy 

 a jelen megállapodásban meghatározott feladat megvalósítása meghiúsul, tartós akadályba ütközik, 
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. 

 
 

11. A szerződésszegésért felelős Fél köteles a másik Félnek az ebből eredő kárát a polgári jog szabályai szerint 
megtéríteni. 

 
Magatartási szabályok, titoktartás 
 

12. Amennyiben a Felek nem adják előzetes írásbeli hozzájárulásukat, - jogszabályban előírt kötelezettség 
kivételével - sem a Felek sem Közreműködői nem közölhetnek a megállapodással kapcsolatos, a fentiek szerinti 
információt harmadik személlyel ill. nem hozhatják azokat nyilvánosságra.  

 
13. 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. 

 
Nyilvántartások és adatbázisok 

14. Felek pontos és rendszeres nyilvántartásokat vezetnek az Együttműködéssel kapcsolatban keletkezett 
dokumentumok vonatkozásában. Az Együttműködés során elkészült nyilvántartásokat a Felek kötelesek a 
számviteli és a fent említett támogatási szerződésre vonatkozó egyéb szabályok szerint megőrizni.  
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15. Mind a megállapodás időtartama alatt, mind pedig a nyilvántartások megőrzési időtartama lejáratáig a Feleknek 
lehetővé kell tenni az közintézményekre vonatkozó adatok nyilvánosságára vonatkozó rendelkezéseket. Azaz 
bármely illetékes ellenőrző szervezet törvényes vagy meghatalmazott képviselőinek a közösségi szolgálathoz 
kapcsolódó nyilvántartások, az Együttműködés megvalósítását igazoló okmányok, helyszínen történő 
ellenőrzését vagy könyvvizsgálatát, azokról másolatok készítését vagy rendelkezésre bocsátását. 

 
A megállapodás során készített jelentésekhez és dokumentumokhoz fűződő jogok 
 

16. Minden, ezen szerződés keretében létrejött bármely produktum az OSZK kizárólagos tulajdonát képezi.  
Feleknek a megállapodás bármilyen okból való megszűnésekor el kell számolniuk a fenti körbe tartozó minden 
dokumentumról. A Felek a másik fél előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a megállapodás teljesítése során 
összeállított, készített vagy birtokába jutott dokumentumokat nem használhatják fel az Együttműködés 
teljesítésétől eltérő célra.  

 
Egyéb feltételek 

17. Jelen megállapodás és annak mellékletei csak a szerződő felek közös megegyezésével, írásos formában 
módosíthatók. 

 
18. Minden, a jelen megállapodás keretében a felek által egymásnak küldött értesítésnek, ha írott formában kell 

történnie, az email is elfogadott. Ezen értesítésnek hatálya a címzett általi vételkor, illetve neki történő 
kézbesítéskor áll be. 

 
19. A Felek mentesülnek a jelen megállapodásból fakadó kötelezettségeik nem, vagy részleges teljesítésével 

kapcsolatos felelősség alól, ha a nem teljesítés vis maior következménye.  A vis maior által érintett fél köteles a 
másik felet a vis maior helyzet bekövetkeztéről illetve megszűntéről 15 napon belül értesíteni. 
 

Bíróság, alkalmazandó jog 
 

20. A Felek a jelen megállapodásból eredő esetleges jogvitákat elsősorban tárgyalásos úton kötelesek rendezni. 
 
21. A jelen megállapodásban nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében a magyar jog 

szabályai – elsősorban a Polgári törvénykönyv – az irányadók. 
 

22. A felek a jelen, … oldalból álló megállapodást elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 
megegyezőt,jóváhagyólag írták alá. 

 
 
Budapest, 2014. _______________  
 
  
  

OSZK  
  
 
 
Mellékletek: 1 db Részletes tájékoztató 
 1 db Közösségi szolgálati napló 
 1 db Jelentkezési lap 
 1 db Igazolás a közösségi szolgálat elvégzéséről 
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Közösségi szolgálat az Országos Széchényi Könyvtárban (OSZK) 
 
A nemzeti könyvtár örömmel fogadja azokat a diákokat, akik az érettségi bizonyítvány kiadásához 
szükséges ötven óra közösségi szolgálatot intézményünkben kívánják teljesíteni. 
 
Milyen tevékenységeket lehet az OSZK-ban végezni? 
 
A diákok alapvetően kétféle módon kapcsolódhatnak be a munkánkba:  
 

1. Olyan, kisebb felelősségű előkészítő, anyagrendezési, rendszerezési feladatokat tudnak 
elvégezni, melynek során megismerkednek a gyűjtemény dokumentumtípusaival, 
illetve a gyarapítás, feldolgozás munkafolyamataival is, ráláthatnak a gyűjtemény 
működésének fő vonalaira, illetve megismerkednek a történeti filológia, a 
forráskutatás előkészítő fázisaival. 

2. Infopont-munkatársi, hostess-feladatok ellátása és fellépések a könyvtár 
rendezvényein. 

 
Jelentkezni szeretnénk! Mi a teendő? 
 

1. Kérjük, nézzék át tájékoztatónkat és egyeztessenek azon diákokkal, akik már korábban 
jelentkeztek az iskolában a közösségi szolgálatra, válasszák ki a számukra legmegfelelőbb 
tevékenységet.  

2. Kérjük, az iskola részéről kijelölt pedagógus vegye fel a kapcsolatot az OSZK kijelölt 
kapcsolattartójával e-mailben vagy telefonon annak érdekében, hogy létrejöhessen az 
együttműködési keretmegállapodás az OSZK és az iskola között. 

3.  Kérjük, az iskola részéről kijelölt pedagógus online, vagy letölthető Jelentkezési lapunkon 
jelezze, hogy mely diákok, milyen óraszámban, az OSZK mely szervezeti egységénél, 
milyen időpontokban töltenék a közösségi szolgálatot. Az együttműködési 
keretmegállapodás létrejötte után a diákokat a könyvtár egyes szakterületei által igényelt 
létszámban és időpontokban tudjuk fogadni.  

4. Az iskola részéről kijelölt pedagógussal, diákkal és az OSZK-ban kijelölt mentorral közösen 
egyeztetjük a munkavégzés pontos részleteit. Az első, munkában töltött alkalommal a diák 
munka-és tűzvédelmi oktatásban részesül.  

5. A diák Közösségi szolgálati naplót vezet, amelyben rögzítjük a vállalt feladatokat, 
óraszámot és időbeosztást, feljegyzi a mentora által kiadott feladatok elvégzésével 
kapcsolatos ismereteket, tapasztalatokat. A Napló egyben a közösségi szolgálatot végző 
diákok regisztrálására és a jelenlét igazolására is szolgál. 

6. A vállalt időtartam letöltése után az OSZK az iskola részére hivatalos igazolást állít ki. 
 
 
Részletes ismertetőnkben összegyűjtöttük és bemutatjuk a könyvtár különböző igazgatóságain 
végezhető feladatokat, illetve az ezekhez kapcsolódó egyéb tudnivalókat.  


