
 

 

2. sz. melléklet 

Tanuló neve: 
 
 

évfolyam / osztály: 
 

születési hely, időpont:  
 

anyja neve 

Szerződés tanulói jogviszony létesítésére1 
amely létrejött egyrészről a Budapesti Politechnikum Alapítvány (székhelye: 1096 Budapest, Vendel utca 3, képviselője: Pintér Zsolt., a 
továbbiakban: Fenntartó) másrészről az általa fenntartott Közgazdasági Politechnikum Alternatív Gimnázium (székhelye: 1096 Budapest, 
Vendel u. 3., OM azonosítója: 035464, képviselője: Diósi Alojzia, pedagógiai vezető, honlapja: www.poli.hu, jelen szerződéssel kapcsolatosan 
kötelezően használandó e-mail címe: ifh@poli.hu, a továbbiakban Intézmény), harmadrészről l  

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 jogosult személyek (a továbbiakban Szülők), 
együttesen felek (a továbbiakban Felek) között alulírott napon az alábbiak szerint: 
1. Az Intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) alapján alternatív szakmai-pedagógiai programmal 

működő, alapítványi fenntartású nevelési-oktatási intézmény. 
2. A Szülők kijelentik, hogy a Tanuló iskolájának megválasztása kérdésében döntési joggal bírnak. Kijelentik továbbá, hogy megismerték és 

elfogadják az Intézmény Pedagógiai Programját és működésének belső szabályzóit: a Házirendet, a Szervezeti és Működési Szabályzatot. 
Mindezek alapján a Tanuló tanulói jogviszonyát – vele egyetértésben – a jelen szerződésben rögzített feltételek mellett az Intézménnyel a 
2021/22-es tanévtől kezdődően létrehozzák.  

3. Az Intézmény vállalja, hogy alternatív szakmai-pedagógiai programja szerint – a külső és belső előírások betartása mellett – teljesíti nevelési-
oktatási feladatait. A Szülők a Tanuló eredményes fejlődése érdekében vállalják az Intézménnyel való folyamatos és konstruktív 
együttműködést. 

4. Az Intézmény - a pedagógiai programjában rögzítettek szerint - a nyelvi előkészítő év első idegen nyelvéből a KER szerinti B2 szintű 
nyelvtudás elérését biztosítja mindazon tanulóknak, akik a nyelvi előkészítő évfolyam kezdetétől az érettségi bizonyítvány megszerzéséig az 
Intézménnyel folyamatosan tanulói jogviszonyban állnak. 
A Szülő vállalja, hogy amennyiben a Tanuló jogviszonya a jelzett időszakban az Intézménnyel folyamatosan fennáll, a nyelvi előkészítő év 
első idegen nyelvéből a Tanuló a tanulmányai végéig a KER szerinti B2 szintű nyelvtudást igazoló érettségi vizsgaeredményt vagy államilag 
elismert nyelvvizsgát szerez. E kötelezettség alól – indokolt esetben – az Intézmény vezetője felmentést adhat. 

5. Az Nkt. 31. § (2) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az Intézmény a tanulói jogviszony létrejöttét és fenntartását fizetési 
kötelezettséghez (a továbbiakban: iskola-fenntartási hozzájáruláshoz) köti. Az iskola-fenntartási hozzájárulás fizetésének kötelezettsége a 
Szülőket egyetemlegesen terheli.  

6. Az Intézmény minden év április 20-áig tájékoztatja a Szülőket az egy tanulóra jutó átlagos éves működési költségről, az egy tanulóra számított 
állami költségvetési támogatásról, a következő tanévre megállapított éves iskola-fenntartási hozzájárulás összegéről, a Szülők által a 
hozzájárulás teljesítéséhez kérhető támogatás pályázati feltételeiről és a hozzájárulást csökkentő egyéb kedvezményekről. 

7. Az iskola-fenntartási hozzájárulás összege az Intézmény működési költségeihez való hozzájáruláson felül fejlesztési hozzájárulást is 
tartalmazhat. A fejlesztési hozzájárulás felhasználásáról az Intézmény a következő tanév május 31. napjáig a Szülők felé elszámol és az 
elszámolást a honlapján közzéteszi. 

8. A Szülők az iskola-fenntartási hozzájárulás teljesítéséhez az Intézményhez benyújtott kérelem alapján a meghirdetett pályázati feltételekkel 
támogatást kérhetnek. Az adott Tanuló után fizetendő iskola-fenntartási hozzájárulás összegét a megítélt támogatás a döntésben foglaltak 
szerint csökkenti.  

9. A Tanuló után az adott tanévre meghatározott iskola-fenntartási hozzájárulás összegét, illetve a Szülők által vállalt teljesítés módját a 
jelen szerződés adott tanévre szóló melléklete rögzíti. A jelen szerződés aláírásával a Szülők vállalják az iskola-fenntartási hozzájárulásból 
eredő fizetési kötelezettségük határidőben való maradéktalan teljesítését. 

10. A Fenntartó fenntartja magának a jogot arra, hogy amennyiben a jogszabályi környezet előre nem látható kedvezőtlen változása miatt az 
Intézmény finanszírozási vagy működési feltételei olyan mértékben változnak, hogy működésének további fenntartása ellehetetlenül, az előző 
pontokban vázolt eljárásrend betartásával – 2 hónapos türelmi idővel – folyó tanév közben is módosítsa az iskola-fenntartási hozzájárulás 
korábban megállapított összegét. 

11. A tanévre vonatkozó teljes iskola-fenntartási hozzájárulás mellett a Szülőknek a kieső költségvetési támogatás összegét is meg kell téríteni 
azon Tanulók esetében, akikre a Fenntartó nem jogosult költségvetési támogatást igénybe venni, különösen, 

a. ha a Tanuló tanulmányi kötelezettségét a Szülők, nagykorú Tanuló esetén a Tanuló kérelmére az erre feljogosított Hivatal 
engedélyével egyéni munkarendben teljesíti vagy a Tanuló jogviszonya szünetel, 

b. ha a Tanuló olyan nem magyar állampolgár, akire az Intézmény nem igényelhet költségvetési támogatást. 
c. ha a tanulói jogviszony az adott tanévben október elsejét követően kezdődik. 

                                                           
1 A nyomtatvány csak minta. Az egyediesített szerződést a http://net.poli.hu felületen kell elkészíteni. 



 

 

12. Az Intézmény vezetője a 10. pontban meghatározott fizetési kötelezettséget a Szülők írásban benyújtott kérelmére csökkentheti. Ha a Tanuló 
azért kívánja tanulmányi kötelezettségét egyéni munkarendben teljesíteni, mert 
a. a mindennapos iskolába járás kötelezettségének hivatalos szakvélemény által igazoltan önhibáján kívül nem tud eleget tenni (pl. tartós 

egészségügyi vagy mentális akadályoztatottság), az Intézmény a teljes fizetési kötelezettséget a szakmai feladatra jutó folyó kiadások 
egy tanulóra jutó összegének 20%-ára mérsékli.  

b. a mindennapos iskolába járásnak objektív okból nem tud eleget tenni (pl. külföldi távollét), akkor az Intézmény egyedi mérlegelés alapján a 
teljes fizetési kötelezettséget az iskola-fenntartási hozzájárulás összegéig csökkentheti. 

13. Az adott tanévre vonatkozó iskola-fenntartási hozzájárulás kifizetését részben vagy egészében a Szülők helyett más szervezet vagy természetes 
személy (a továbbiakban: Átvállaló) írásbeli megállapodásban átvállalhatja, azonban az elsődleges kötelezettek a Szülők maradnak, vagyis az 
Átvállaló nem teljesítése esetén a Szülők maradnak a fizetésre kötelezettek. 

14. A Szülők az iskola-fenntartási hozzájárulás vállalt ütemezés szerinti teljesítésében várható késedelmet az adott hónap 10. napjáig  kötelesek 
az ifh@poli.hu címre írt levélben az Intézménynek jelezni. 

15. Ha a Szülők az iskola-fenntartási hozzájárulás teljesítésére vállalt fizetési ütemezést az élethelyzetükben beállt kedvezőtlen változás miatt nem 
tudják tartani, az ifh@poli.hu címre írt kérelemben a vállalt új fizetési ütemek megadásával átütemezést kérhetnek.  

16. A Szülők kötelesek a tartozás rendezésére vonatkozó átütemezési konkrét javaslatukkal április 1-20-a között az ifh@poli.hu címre írt 
átütemezési kérelemmel megkeresni az Intézményt, ha az adott tanévre vállalt kötelezettség időarányos teljesítésében fizetési elmaradásuk 2 
havi vagy annál több.  

17. Átütemezésre irányuló kérelem esetén az Intézmény egyedi elbírálást követően engedélyezheti az adott tanévre vonatkozó iskola-fenntartási 
hozzájárulás teljesítési ütemeinek és véghatáridejének módosítását. A tartozás rendezésére vonatkozó megállapodást – a jelen szerződés 
kiegészítéseként – minden esetben írásba kell foglalni. Ha a tartozás április 20-án eléri vagy meghaladja az időarányos kötelezettség 20%-át 
és a mértéke május 20-áig sem csökken érdemben e százalékérték alá, a megállapodás megkötésének határideje május utolsó munkanapja. A 
végzősök esetében a 16. és 17. pontban meghatározott minden határidő egy hónappal korábbi. 

18. A következő tanév megkezdésének feltétele az előző tanév fizetési kötelezettségének június 10-éig való maradéktalan rendezése vagy a tartozás 
rendezésére a Felek között megkötött írásbeli megállapodás létrejötte. A Szülők tudomásul veszik, hogy a tanulói jogviszony fenntartása esetén 
a tartozás rendezése mellett a következő tanévre vonatkozó iskola-fenntartási hozzájárulás kötelezettségét is teljesíteniük kell. 

19. Jelen szerződés az aláírás napjától a Tanuló tanulói jogviszonyának megszűnéséig hatályos. 
20. Ha a Szülők a jelen szerződés alapján vállalt fizetési kötelezettségüket és/vagy a tartozás átütemezésére vonatkozó írásbeli megállapodást – 

többszöri felszólítás ellenére sem – teljesítik a vállaltak szerint és az Intézmény nem lát reményt arra, hogy a Szülők a jövőbéli fizetési 
kötelezettségüket kiszámíthatóan és felelősséggel teljesítik, az Intézmény a jelen szerződést a tanulói jogviszony megszüntetésével egyidejűleg 
felmondhatja. E tekintetben az Intézmény a tanulói jogviszony megszüntetésével kapcsolatosan az Nkt. 31. § (2) c) pontjában kapott 
felhatalmazás alapján az Nkt. 53. § (1)–(10) bekezdésében foglaltaktól eltér. 

21. A Szülők a jelen szerződést a Tanuló tanulói jogviszonyának megszüntetésével egyidejűleg indoklás nélkül felmondhatják, azzal, hogy a jelen 
szerződésből eredő fizetési kötelezettségük – annak teljes rendezéséig – a tanulói jogviszony megszűnését követően is terheli őket. 

22. A szerződés bármely okból történő megszűnésekor a Szülőknek – legkésőbb a megszűnés napjáig – a szerződésből eredő mindennemű fizetési 
kötelezettségüket rendezniük kell.  Amennyiben erre a Szülők korlátozott anyagi lehetősége miatt nincs lehetőség, legkésőbb a tanulói 
jogviszony megszűnésének napjával a Felek kötelesek írásban megállapodni a kilépéskor fennálló tartozás rendezésének módjában.  

23. A tanulói jogviszonnyal és jelen szerződéssel kapcsolatos személyes adatok kezelésére a természetes személyeknek a személyes adatok 
kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló 2016/679 Európai Parlament és Tanácsi Rendelet 
(GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.), az Nkt-ben, valamint 
a nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendeletben meghatározott rendelkezések alapján kerül sor.  

24. A Szülők kötelezik magukat arra, hogy az Intézménnyel közölt adataikat érintő mindennemű változásról – az Intézmény által meghatározott 
módon – 15 napon belül értesítik az Intézményt. Az Intézmény adataiban bekövetkezett módosulásról az Intézmény a honlapján keresztül 
értesíti a Szülőket. 

25. A jelen szerződéssel kapcsolatos értesítés vagy közlés történhet e-mailen vagy hagyományos postai levélküldeménnyel is. A Felek 
megállapodnak abban, hogy a jelen szerződésből eredő igény bírósági úton történő érvényesítését megelőző felszólítást írásba foglalva kell 
közölni a szerződő Feleknél szereplő adatok alapján személyes kézbesítés útján vagy ajánlott, tértivevényes levélben. A szerződő Felek 
kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen pont rendelkezéseinek megfelelő közlést az igazoltan másodszori eredménytelen kézbesítési 
kísérletet követő ötödik munkanapon a tényleges kézhezvétel hiányában is közöltnek kell tekinteni. 

26. A szerződő Felek tudomásul veszik, hogy bármely fél szerződésszegése esetén a másik fél jogosult igényét bírósági úton érvényesíteni. A 
Szülők részéről szerződésszegésnek minősül különösen, ha az iskola-fenntartási hozzájárulásból eredő fizetési kötelezettségüket nem teljesítik 
maradéktalanul, átütemezésben az Intézménnyel írásban nem állapodtak meg, vagy megállapodtak, de nem tartják be. 

27. A jelen szerződésben nem érintett egyéb kérdésekben a hatályos jogszabályi rendelkezések irányadóak. A szerződő Felek kijelentik, hogy 
jelen szerződéssel kapcsolatos szerződéskötési képességükben korlátozva, illetve kizárva nincsenek. A szerződő Felek jelen szerződést 
elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

Kelt: Budapest,   ……….......................................  

A Fenntartó 
képviseletében 

 Az Intézmény 
képviseletében 

 Szülők  A Tanuló aláírásával megerősíti,  
hogy be kíván iratkozni az 
Intézménybe: 
          

 
Mellékletek: tanévenként minimum 1, az adott tanévre vonatkozó konkrét fizetési kötelezettségről és teljesítésének vállalt módjáról 
 


