
 

  
 

Tanuló neve: 
 
 

évfolyam / osztály: 
 

születési hely, időpont:  
 

anyja neve 

Szerződésmelléklet a 2020/21-es tanévre1 
A Budapesti Politechnikum Alapítvány (székhelye: 1096 Budapest, Vendel utca 3, képviselője: Pintér Zsolt, a továbbiakban 
Fenntartó), a Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium (székhelye: 1096 Budapest, Vendel u. 3., OM azonosítója: 
035464, képviselője: Diósi Alojzia, e-mail címe: ifh@poli.hu, a továbbiakban Intézmény) valamint  

név / születési név:  születési hely, időpont / anyja neve: 

állandó lakcím: tartózkodási hely: 

 
név / születési név: születési hely, időpont / anyja neve: 

állandó lakcím: tartózkodási hely: 

a fentiekben megnevezett gyermek (a továbbiakban Tanuló) iskolájának megválasztásában döntésre jogosultak (a továbbiakban 
Szülők) között ……… év … hó … napján a Tanuló tanulói jogviszonyának létesítésére /  megújítására létrejött szerződés szerinti  
iskola-fenntartási hozzájárulás összegét és fizetési ütemezését az alábbiak szerint határozzák meg: 

1  Iskola-fenntartási hozzájárulás - működési költségek 816 000 Ft 

2 Iskola-fenntartási hozzájárulás - fejlesztési költségek 48 000 Ft 

3 Rendkívüli kedvezmény 0 Ft 

4 Pályázati támogatás 0 Ft 

∑. A tanévre fizetendő iskola-fenntartási hozzájárulás összesen 864 000 Ft 

Az iskola-fenntartási hozzájárulást a Szülők az alábbi ütemezésben vállalják teljesíteni:  

 részletek száma részletek esedékessége részletek összege 

 Kezdőrészlet a beiratkozással egyidejűleg 116 000 Ft 

 1 október 10-éig 748 000 Ft 

 2 októberben és februárban az adott hó 10-éig 374 000 Ft 

 4 szeptemberben, decemberben, márciusban, júniusban az adott hó 10-éig 187 000 Ft 

 8 szeptembertől áprilisig az adott hó 10-éig 93 500 Ft 

 10 szeptembertől júniusig az adott hó 10-éig 74 800 Ft 

 11 augusztustól júniusig az adott hó 10-éig 68 000 Ft 

Ha a Tanuló tanulói jogviszonya az adott tanév során megszűnik a fizetési kötelezettség az alábbiak szerint módosul: 

• Ha a tanulói jogviszony szeptember 1-je és június 15-e között szűnik meg, az iskola-fenntartási hozzájárulás időarányos 
részét kell csak megfizetni, ami a tanév egy hónapjára számított iskola-fenntartási hozzájárulás (a tanévre fizetendő 
hozzájárulás tizedrésze, végzős diák esetében a nyolcadrésze) szorozva a szorgalmi időszak azon hónapjainak a számával, 
amikor a Tanuló tanulói jogviszonya az Intézménnyel fennállt. E tekintetben minden megkezdett hónap egész hónapnak 
számít.  

• Új beiratkozók esetén az előző pont szerinti arányosításba csak a kezdőrészleten felüli összeget kell bevonni. A tanulói 
jogviszony megszűnése esetén a kezdőrészlet teljes egészében az Intézményt illeti meg akkor is, ha a jogviszony már a 
szorgalmi időszak kezdete előtt megszűnik. 

• Ha a tanulói jogviszony  június 15-e után szűnik meg, a jelen szerződésmellékletben rögzített teljes iskola-fenntartási 
hozzájárulást meg kell fizetni. 

A tanulói jogviszony megszűnésekor fennálló fizetési kötelezettséget – az e mellékletben vállalt ütemezéstől eltérően – a jogviszony 
megszűnésének időpontjáig rendezni kell. 

Kelt: Budapest, …………………. ……………….. 

A Fenntartó 
képviseletében 

 Az Intézmény képviseletében  Szülők az iskola-fenntartási hozzájárulás fizetésének 
kötelezettségét a fentiek szerint vállalják 

       

 

                                                           
1 A nyomtatvány csak minta, mind a fizetendő iskola-fenntartási hozzájárulás, mind a választható és választott ütemezés egyediesített. Az 
egyediesített szerződésmellékletet a http://net.poli.hu felületen kell elkészíteni. 


