
Megállapodás 

Mely létrejött egyrészről az  

INNOVÁCIÓS GIMNÁZIUM 
(székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u. 70-72.; OM azonosító: 100534; működési engedély száma: 

BP/1009/04235-10/2020.; adószáma: 18163061-1-42; KSH azonosító: 18163061-8531-931-01; 

számlaszám: OTP 11704007-20195706; Képviseli: Lénárt Péter igazgató), mint Intézmény 

Másrészről (szülő, ill. gondviselő) név:  ...................................................................................................... 

születési hely és idő:  .................................................................................................................................. 

anyja leánykori neve:  ................................................................................................................................. 

lakcíme:  ..................................................................................................................................................... 

személyi igazolvány száma:  ....................................................................................................................... 

e-mail cím: ......................................................... Telefonszám: .................................................................. 

és (másik gondviselő) név: ......................................................................................................................... 

születési hely és idő: ................................................................................................................................... 

anyja leánykori neve: .................................................................................................................................. 

lakcíme: ...................................................................................................................................................... 

személyi igazolvány száma:  ....................................................................................................................... 

e-mail cím: ......................................................... Telefonszám: .................................................................. 

mint Gondviselő(k) között a mai napon az alábbiak szerint:  

1.   

Szerződő felek megállapítják, hogy az Intézmény a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC 
tv. hatálya alá tartozó oktatási Intézmény, továbbiakban: Intézmény, melynek fenntartója az 
ISZTI Közhasznú Nonprofit Kft. (székhelye: 1153 Budapest, Bocskai u. 70-76; Adószám: 
18158359-2-42; Cégjegyzékszám:01-09-902269; képviseli: Holcz Gábor), továbbiakban: 
Fenntartó  

2.   

Gondviselő kijelenti, hogy megismerte az Intézmény alapdokumentumait (Pedagógiai 

program, SZMSZ, Házirend), azt elfogadva, nevelésében lévő kiskorú / nagykorú gyermeke (a 

megfelelő aláhúzandó) középiskolai tanulmányait, mint Tanuló, az Intézményben kívánja 

folytatni a 2022/2023 tanévtől kezdődően, várhatóan a 2025/2026 tanév végéig. Gondviselő 

kijelenti, hogy a Tanuló képviseletére jogosult. Az Intézmény a Tanuló felvételét és a tanulói 

jogviszony fenntartását az 2011.évi CXC tv 31§ (2) bekezdés c.) pontja alapján fizetési 

kötelezettséghez köti, melynek feltételeit a jelen megállapodásban kívánják rögzíteni a felek.  

Tanuló adatai: 

név: .................................................................... állampolgárság: .................................................   

születési hely, idő: …………………………….……………… .......................................................................  

édesanyja leánykori neve: ................................. oktatási azonosító: ............................................  

e-mail cím: ......................................................... Telefonszám: .....................................................  



3.  

A Tanulói jogviszony a beíratással jön létre, a Tanuló a tanulói jogviszonyból eredő jogait ettől 

a naptól gyakorolhatja. A tanuló beiratkozáskor egyszeri regisztrációs díjat fizet, amelynek 

összege: 20.000,- Ft. 

4.  

Az Intézmény a pedagógiai programjában közzétett feladatait a tanulói jogviszony fennállása 

alatt nyújtja, a 2011. évi CXC. a Nemzeti Köznevelésről szóló törvényben előírt alapfeladatot 

meghaladó mértékű programelemekkel. 

Ezen belül kiemelten biztosít:  

• személyre szabott pedagógiát, 

• a pedagógiai programban meghatározott létszám esetén a meghirdetett tantárgyakból 
emelt szintű oktatást, fakultációt, 

• tehetséggondozást, felkészítést tanulmányi versenyekre, 

• felzárkóztatást, 

• választható szakköröket, 

• kulturális, szabadidő, sportprogramok megszervezését és lebonyolítását, 

• digitális tankönyveket. 

5.   

A program teljesülésének feltétele a tanuló együttműködése.  

6.   

Az Intézmény tájékoztatja a Gondviselőt, hogy a közoktatás rendszerének működéséhez 

szükséges fedezetet az állami költségvetés a mindenkori költségvetési törvényben 

meghatározott mértékben nyújtott támogatása, valamint a fenntartó hozzájárulása, továbbá 

szerződésen alapuló fizetési kötelezettségek teljesítéséből eredő források biztosítják.  

7.   

A fentiek alapján a felek megállapodnak abban, hogy a Tanuló felvétele és tanulói 

jogviszonyának fenntartása fejében a Gondviselő vállalja, hogy a Tanuló tanulói 

jogviszonyának fennállása alatt minden tanévben megfizeti az Intézmény által a tanulói 

jogviszony fenntartása feltételeként meghatározott összeget, mint a működési költségekhez 

való éves hozzájárulást (továbbiakban: Hozzájárulás).  

8.  
A 2022/2023. tanévben az éves Hozzájárulás összege: 200.000.- Ft  

Az Intézmény vállalja, hogy az e pontban meghatározott Hozzájárulást a tanuló folyamatos 

jogviszonya alatt, csak abban az esetben módosítja, ha a KSH által megállapított infláció 

mértéke az éves 5%-ot meghaladja. Az Intézmény minden évben április 30-ig tájékoztatja a 

Gondviselőt a következő tanévre megállapított éves Hozzájárulás összegéről, melynek 

megfizetésére a Gondviselő köteles a tanulói jogviszony fenntartásának feltételeként. A felek 

megállapodnak abban, hogy ha a tanuló tanulmányait a következő adott tanévben az 

Intézményben megkezdi, úgy a Gondviselő az adott tanévre megállapított Hozzájárulás 

összegét köteles megfizetni az Intézménynek. A felek megállapodnak, hogy a Gondviselő 

minden év május 31. napjáig nyilatkozhat arról, hogy a következő tanévre az Intézmény által 

megállapított éves hozzájárulás összegének megfizetését, a jelen szerződés 9. pontjában 

felsorolt mely alpont alapján teljesíti.   Amennyiben ilyen nyilatkozatot nem tesz, úgy a jelen 

szerződés 9. pont a.) alpontja szerinti határidőben köteles megfizetni az éves Hozzájárulás 

összegét! Évismétlés esetén a Hozzájárulás mértéke az új évfolyamra megállapított összeg. 



A Gondviselő vállalja, hogy az éves Hozzájárulást az Intézmény OTP Bank Nyrt-nél vezetett 

11704007-20195706 számú számlájára minden tanévben átutalással - kivételes esetben, a 

házipénztárban, készpénzben - az alábbi fizetési lehetőségekből választva fizet meg:  

a) Egy összegben, 20.000 Ft kedvezménnyel, az adott év július 15-ig 180.000 Ft-ot megfizet 
(vagy), 

b) Tíz részletben, az adott tanév szeptember 1-étől 10 havi egyenlő részletben, havonta 
20.000 Ft-ot fizet meg (összesen: 200.000 Ft), minden hónap 10-ig teljesítve, oly módon, 
hogy az adott tanévben esedékes első részlet az adott tanév szeptember 10-ig, utolsó 
havi részlete az adott tanév június 10-ig - végzős évfolyam esetén április 10-ig – 
esedékes. 

A 2022/2023 tanévben a Gondviselő a …………. pont szerinti fizeti meg a Hozzájárulást, míg a 

további tanévekben a Gondviselő által választott, az adott tanévre vonatkozó fizetési 

ütemezésről a Gondviselő a 8. pont szerint nyilatkozik. Ha egy tanuló évismétlő, vagy adott 

tanévben október 1-e után iratkozik be, akkor a Gondviselőnek az egész éves Hozzájárulást 

beíratáskor egy összegben kell befizetnie. Ettől eltérni csak az Intézmény vezetőjének írásbeli 

engedélyével lehet. A tanév megkezdésével a tanuló és gondviselője kötelezettséget vállal a 

teljes tanévre eső térítési díj megfizetésére abban az esetben is, ha időközben a tanuló tanulói 

jogviszonya megszűnik. 

Kedvezmények: 

1. Amennyiben egy családból több gyermek is iskolánk tanulója (testvérek), akkor a 
választott fizetési mód szerinti éves Hozzájárulás összegéből 10% kedvezmény vehető 
igénybe.  

2. A 10. évfolyamtól kezdve további kedvezmények vehetők igénybe a tanulmányi 
eredmény függvényében.   

9.  

Szerződő felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Gondviselő a 9. pont szerint vállalt 

fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget, az Intézmény, a Gondviselő részére a 

13. pont szerinti fizetési felszólítást küldhet, amelyben póthatáridőt szabhat a teljesítésre. A 

Gondviselő tudomásul veszi, hogy amennyiben a 8. pont szerinti összeget, vagy annak 

esedékes részleteit a 9. pontban megjelölt határidőben, és a 13. pont szerint megküldött 

felszólítást követően a póthatáridőn belül sem fizeti meg, úgy ezt a szerződő felek a jelen 

megállapodás bontó feltételének tekintik, és a Tanuló tanulói jogviszonya minden további 

jognyilatkozat nélkül megszűnik a póthatáridő utolsó napját követő napon, melyről az 

Intézmény értesítést küld a Gondviselőnek. A felek rögzítik, hogy a bontó feltétel 

bekövetkezése esetén az Intézmény nem köteles újabb fizetési felszólítást küldeni, és nem 

köteles a tanuló szociális helyzetének vizsgálatára sem, továbbá az egyébként tanköteles 

gyermek tanulói jogviszonya is megszűnhet a 2011.évi CXC tv 31§ (2) bek. c. pontja alapján.  

10.  

Szerződő felek tudomásul veszik, hogy bármely fél szerződésszegése esetén a másik fél 

jogosult igényét – szükség szerint – bírósági úton érvényesíteni.  

11.  

Szerződő felek megállapodnak, hogy - a 10. pont szerinti felszólítást, és tanulói jogviszony 

megszűnéséről szóló értesítést kivéve, amelyet a 13. pont szerint kell megküldeni - a jelen 

szerződés szerint küldendő minden egyes értesítés vagy közlés e-mailen küldendő a felek 

(vagy bármely fél által ilyen módon megjelölt személy vagy címzett) részére.  



12.  

A felek megállapodnak abban is, hogy a 10. pont szerinti felszólítást, és tanulói jogviszony 

megszűnéséről szóló értesítést írásba foglalva kell közölni a 14. pontban megjelölt címre, 

illetve személynek küldve, személyes kézbesítés útján, ajánlott tértivevényes levélben. A 

nagykorú Tanulót a fizetési felszólításról, és a tanulói jogviszony megszűnéséről tájékoztatni 

kell, a Tanulónak az Intézmény nyilvántartásában szereplő címére megküldött, vagy személyes 

átadás útján közölt értesítéssel. A jelen megállapodás szerint a közlés abban az időpontban 

minősül a másik Fél részére megfelelően kézbesítettnek, (I.) amikor személyesen vagy futár 

útján átadásra kerül, vagy (II.) amennyiben tértivevényes levélben lett elküldve, a 

tértivevényen szereplő átvétel napján, de legkésőbb a postai feladását követő 10. (tizedik) 

napon, függetlenül a postai kézbesítés tényleges idejétől vagy sikertelenségétől. Az Intézmény 

a fenti közlési formák egyikének alkalmazása mellett a fizetési felszólítást a 14. pontban 

megjelölt email címre is megküldheti a Gondviselőnek.  

13.  

A felek a jelen szerződés teljesítése során az alábbi személyeknek címezve a következő 

értesítési címeket tekintik irányadónak: 

Az Innovációs Gimnázium részéről:  

név: Lénárt Péter igazgató 
e-mail: diri.iszti@gmail.com  
Postacím: 1153 Budapest, Bocskai u. 70-72.  
Tel.: 1/271-0538 

Gondviselő részéről a Megállapodásban szereplő lakcím e-mail cím és telefonszám. Az 
adatokban történő változást a Gondviselő 8 napon belül köteles jelezni. 

14.  

Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződés értékaránytalanság címén történő 

megtámadásának jogáról kölcsönösen, kifejezetten lemondanak.  

15.   

Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a hatályos 

jogszabályi rendelkezések irányadóak. A jelen okiratot szerződő felek elolvasás és értelmezés 

után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag írták alá.  

Melléklet:  

1. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató 

2. számú melléklet: Hozzájárulási nyilatkozat  

Kelt Budapesten, 2022. ….. hó …..nap 

 

 Gondviselő Gondviselő 

 

Intézmény 

mailto:diri.iszti@gmail.com

