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Általános Szerződéses Feltételek 

 

 

Jelen általános szerződéses feltételek (továbbiakban: ÁSZF) az Alkotó Gyermekműhely és 
Kulturális Iskola Egyesület (székhelye: 2000 Szentendre, Jókai u. 3., továbbiakban: Egyesület) 
mint fenntartó által működtetett AGY Tanoda” Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános 
Iskola (a továbbiakban: Iskola vagy Intézmény) szolgáltatásainak igénybevételére vonatkozó 
szerződéses feltételeket tartalmazza. 

A jelen ÁSZF-ben foglalt feltételek és az igénybe vevő között létrejövő egyedi oktatási 
megállapodás feltételei együttesen alkotják a felek között létrejövő jogviszony tartalmát. 

Jelen ÁSZF tartalmazza mindazon saját szabályokat, melyek megalkotására a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 31. § (2) bekezdés c) pontja  (a továbbiakban: 
Köznevelési törvény) felhatalmazást ad.  

I. Az ÁSZF célja és tartalma 

1. A jelen ÁSZF oktatási szolgáltatásra vonatkozó jogviszony célját és alapját képezi. A tanulót 
beírató Szülő/Törvényes képviselő által történő beíratás és az arra vonatkozó oktatási 
megállapodás aláírása egyben a jelen ÁSZF Szülő/Törvényes képviselő által való elfogadását és 
jelen ÁSZF szerinti kötelező erejű jogviszonyt hoz létre. 

2. Az Egyesület az általa fenntartott Iskola szolgáltatásain keresztül a Köznevelési törvényben, a 
két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendeletben, 
illetve az iskola Alapító Okiratában és Pedagógiai Programjában körülírt, általános iskolai nevelési-
oktatási és ezzel összefüggő egyéb szolgáltatások nyújtását biztosítja. 

Az Intézmény folyamatosan törekszik arra, hogy a Tanulóknak a törvényi előírásban 
meghatározott minimumkövetelményeknél magasabb szintű nevelési környezetet és oktatást 
biztosítson. 

II. Az ÁSZF hatálya 

Jelen ÁSZF rendelkezései kiterjednek az Egyesülettel oktatási megállapodást kötő szülőre vagy 
törvényes képviselőre úgy az oktatási megállapodás hatálya alatt, mind annak megszűnését vagy 
bármely okból való megszüntetését követően alkalmazandó szabályok tekintetében. 

III. Fogalom meghatározások 

1. „Igazgató”: az Intézmény szervezeti és működési szabályzatának feltételei szerint kinevezett, az 
Intézmény irányításáért felelős, az Intézmény képviseletére jogosult mindenkori intézmény 
vezető. 

2. „Igazgató-helyettes”: az Igazgató általános helyettesítéséért és egyes dedikált feladatok 
ellátásért felelős személy. 

3. „Nevelő testület”: az Intézmény pedagógusainak közössége, nevelési és oktatási kérdésekben a 
közoktatási intézmény legfontosabb tanácskozó és határozó szerve. A nevelőtestület legfontosabb 
feladata a pedagógiai program létrehozása és egységes megvalósítása. 
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4. „Szülő/Törvényes képviselő“: a kiskorú tanuló nevében oktatási megállapodást kötő, jogszabály, 
jogerős bírósági ítélet vagy gyámhatósági határozat alapján a kiskorú tanuló képviseletére, a szülői 
felügyeleti jog gyakorlására jogosult, a mindenkor hatályos jogszabályban foglalt tankötelezettség 
teljesítéséért felelős személy. A szülői felügyeletet közösen gyakorló szülők esetében a jelen ÁSZF 
szabályai mindkét szülőre kiterjednek és egyetemlegesen felelősek annak betartásáért, 
függetlenül a beírató szülő személyétől. 

5. „Tanuló” vagy „Gyermek”: az Oktatási megállapodás alapján az Intézménnyel tanulói 
jogviszonyba kerülő vagy abban álló személy. 

6. „Tanítási év”: minden év szeptemberének első munkanapjától a következő év június 16-át 
megelőző utolsó munkanapjáig tartó szorgalmi időszak.  

7. „Tanév”: minden év szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak.  

8. „Oktatási megállapodás”: Az Egyesület és a Szülő/Törvényes képviselő között az adott Tanítási 
év tekintetében létrejövő polgári jogi kétoldalú oldalú szerződés, melynek megkötésével az adott 
Tanítási évre létrejön a tanulói jogviszony. 

IV. Alapelvek 

1. Az Egyesület és az Intézmény elkötelezett a világnézeti szabadság, a véleményszabadság és a 
vélemény-nyilvánítási szabadság iránt. Ennek megfelelően elutasít bármely faji, vallási, 
származási, világnézeti vagy egyéb hasonló megkülönböztetést, gyűlöletkeltést vagy ezek 
keltésére alkalmas sértő, bántó vagy agresszív kommunikációt, jelképhasználatot. 

2. Az Egyesület és az Intézmény a megköveteli a fenti elvek tiszteletben tartását valamennyi 
Tanulójától és a Szülőktől egyaránt. Ezen elvek bármilyen formában történő nyílt vagy burkolt 
megsértése akár a Tanuló, akár a Szülő által úgy az Intézményben való jelenléte vagy azon kívüli 
életvitele, mások számára hozzáférhető nyilvános kommunikációja, megjelenése során (pl. 
közösségi oldalak, blogok, nyílt vagy több címzettes levelezések) feljogosítja az Egyesületet az 
Oktatási megállapodás azonnali hatályú felmondására. 

V. Felvétel és tanulói jogviszony létrejötte, megszűnése 

1. Beiratkozás és felvétel: A jelentkezők a beiratkozáshoz szükséges dokumentumok átadása után 
(pl. beiratkozási lap kitöltése, az Intézmény részére történő visszajuttatása) és a vissza nem 
térítendő eszközfejlesztési hozzájárulás megfizetése után nyernek felvételt a szabad helyek 
számától, valamint attól függően, hogy a Tanuló megfelel-e az aktuális felvételi 
követelményeknek. A „Felvétel“ akkor valósul meg, amikor a Szülők elfogadják a felajánlott helyet. 

2. Az Intézmény tanköteles korú gyermekek oktatását végző, nem bentlakásos intézmény, nemre, 
származásra, vallásra és világnézetre tekintet nélkül. 

3. Az 1. évfolyamban az Iskola felvételi értesítőjével, a beiratkozással, az Oktatási megállapodás 
aláírásával, az eszközfejlesztési hozzájárulás és az éves díj esedékes részletének megfizetésével, a 
hatályos ÁSZF és a Házirend elfogadásával, a 2-8. évfolyamokban a beiratkozással, az Oktatási 
megállapodás aláírásával, az éves díj esedékes részletének megfizetésével, a hatályos ÁSZF és a 
Házirend elfogadásával, illetve új tanuló esetén ezt meghaladóan az eszközfejlesztési hozzájárulás 
megfizetésével mint együttes feltételekkel tanuló jogviszony jön létre az Iskola és a Tanuló között. 

4. Az Egyesület, illetve az Iskola, mint magán közoktatási intézmény nem köteles a Tanuló 
felvételére egyik évfolyam tekintetében sem. Ennek megfelelően a tanulói jogviszony minden 
tanítási év végén megszűnik bármelyik fél külön jognyilatkozata nélkül. 
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5. Amennyiben az Egyesület vagy az Iskola az adott tanulóval a következő tanítási évben nem kíván 
tanulói jogviszonyt létesíteni, úgy erről a Szülőt/Törvényes képviselőt legkésőbb a tanítási év 
utolsó napjáig írásban értesíti. Az Intézmény döntését nem köteles indokolni és nem köteles 
semmilyen módon lépéseket tenni a tanulói jogviszony másik iskolában történő folytatása 
érdekében.  

6. Amennyiben az Intézmény az 5. pontban fogalt értesítést nem küld, úgy a Tanuló jogviszonyát - 
a Szülők vagy Törvényes képviselő egyező akaratával - újabb Oktatási megállapodás aláírásával a 
következő tanítási évre meghosszabbítja. 

VI. Hozzájárulások és Díjak 

1. Az Intézmény oktatási, nevelési szolgáltatásainak igénybevételének feltétele az alábbi díjak és 
hozzájárulások tárgyévi Oktatási megállapodásban meghatározott összegben és módon történő 
megfizetése: 

- eszközfejlesztési hozzájárulás 

- egyéb hozzájárulás.  

Az Egyesület az adott Tanévre vonatkozó hozzájárulások és díjak összegét egyoldalúan jogosult 
meghatározni, melyet honlapján az adott Tanévet megelőzően közzétesz. 

A Szülő köteles az esedékes hozzájárulást és díjat minden egyes tanévben megfizetni az Oktatási 
megállapodásban foglaltak szerinti időpontban és módon. 

2. Az Intézmény jogosult az oktatási programot meghaladó, a Szülő beleegyezésével a Tanuló által 
önkéntesen igénybe vett szolgáltatások igénybevételét (többek között, de nem kizárólag: 
kirándulás, utazás, kiegészítő oktatás, tanszerek, étkezés stb.) további előre megfizetendő 
költségtérítéshez kötni. 

3. A Szülő köteles a Tanuló által az Intézménynek vagy az Intézmény más tanulójának, 
munkatársának vagy az Intézmény által szervezett program során 3. személynek okozott kárt 
közvetlenül a károsult felé teljes egészében megtéríteni és köteles e körben az Intézményt a 
kártérítési felelőssége alól teljes egészében mentesíteni, függetlenül a károkozó magatartás 
gondatlan vagy szándékos jellegétől, a károsult személyétől és közrehatásától (objektív 
felelősség). 

4. A megfizetésre kerülő éves díjak összege független a Tanuló által a tanévben ténylegesen 
iskolában töltött napok számától. A Szülő a fizetési kötelezettséget akkor is köteles teljesíteni, ha 
bármilyen, a fenntartó vagy az Iskola érdekkörén kívül eső okból a Tanuló az I.2. pontban 
meghatározott szolgáltatásokat nem veszi a teljes tanévben igénybe, ideértve, ha a Szülő a tanulói 
jogviszonyt év közben az Oktatási megállapodás felmondásával megszünteti, vagy a tanulói 
jogviszonyt az Intézmény év közben fegyelmi ügyben hozott döntés alapján egyoldalúan 
megszünteti és a Tanulót kizárja. 

Amennyiben a Szülő a térítési díjat részletekben vállalta megfizetni, úgy eltérő megszüntető 
megállapodás hiányában valamennyi addig meg nem fizetett díj egyösszegben a felmondás vagy 
a kizárás napjával esedékessé válik. Amennyiben a díjak teljes egészében megfizetésre kerültek, 
úgy a Szülőt visszatérítési jog nem illeti meg. Szülő tudomásul veszi, hogy a térítési díj 
megállapítása és megfizetése arra tekintettel történik, hogy az Egyesület a beiratkozás napjával 
biztosítja mindazon feltételeket, melyek az általa vállaltaknak megfelelő oktatási szolgáltatás 
biztosítását garantálja, különös tekintettel arra is, hogy a Szülő az Egyesület oktatási szolgáltatását 
önkéntes alapon, saját elhatározásából veszi igénybe. 
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5. Az Egyesület jogosult, de nem köteles díjkedvezményt és egyedi fizetési konstrukciót biztosítani 
szociális vagy egyéb, az Egyesület által meghatározott jogosultsági feltételek esetén vagy egyedi 
kérelem alapján. 

6 A Szülők a fizetési kötelezettségüket az Egyesület CIB Bank Zrt.-nél (székhelye: 1027 Budapest, 
Medve u. 4-14. fióktelep: 2000 Szentendre, Fő tér 14., cégjegyzékszáma: 01-10-041004) vezetett 
10700550-45312300-51100005 számú bankszámlájára átutalással vagy az iskolai házipénztárba 
történő befizetéssel teljesíthetik. 

7. Amennyiben a Szülők a fizetési kötelezettségüknek az általuk választott fizetési mód szerint 
megállapított határidőig nem tesznek eleget, úgy a késedelembe esés napjától a teljesítés napjáig 
évi 10%-os késedelmi kamatot kötelesek fizetni. Fizetési késedelem esetén az Egyesület 8 napos 
fizetési határidő kitűzésével a Szülőket teljesítésre hívhatja fel. Az Egyesület a hátralék behajtása 
iránti eljárást haladéktalanul megindíthatja. A tartozás kezelésével együtt járó költségeket (pl. 
postai költségek, ügyvédi díj, illeték) a Szülők kötelesek az Egyesület részére megtéríteni. Az 
Egyesület jogosult a Szülővel fennálló követelése kezelése céljából kizárólag e cél eléréséhez 
szükséges személyes adatokat követeléskezelő társaságnak átadni. Az átadandó személyes adatok 
a következők: szülő beazonosításához szükséges adatok (név, születési név, anyja neve, személyi 
igazolványszáma), a követeléskezeléshez szükséges kapcsolattartási adatok (lakcím, e-mail cím, 
telefonszám), a követelés azonosításához szükséges adatok (szerződés, tartozás kimutatás, 
befizetés igazolás), bankszámlaszám. 

8. A Szülők kiemelten tudomásul veszik, hogy az előző pont szerinti póthatáridő eredménytelen 
eltelte a tanulói jogviszony azonnali megszűnését eredményezheti és az Egyesületnek joga van az 
Oktatási megállapodást súlyos szerződésszegésre hivatkozással azonnali hatállyal felmondani 
minden további felszólítás és előzetes értesítés nélkül. A felmondás közlésétől kezdődően a Tanuló 
nem jogosult az Intézmény látogatására. Az Intézmény tájékoztatást ad a Tanuló állandó lakhelye 
szerinti körzeti intézményekről, de nem köteles az átvétel iránt bárminemű intézkedést tenni. Az 
Intézmény oly módon biztosítja a Tanuló tanuláshoz való jogát, hogy az azonnali hatályú 
megszűntetést követő 15 naptári napig biztosítja a Tanuló oktatását, iskolai programokon való 
részvételét. Ezen időtartam lejártát követően semmilyen további szerződéses kötelezettség az 
Egyesületet és az Intézményt nem terheli..  

9. Amennyiben gyermek után fizetendő díjak tekintetében a Szülő beleegyezésével harmadik 
személlyel, mint fizetési kötelezettel jön létre kötelezettségvállalás, úgy ezen 3. személyek fizetési 
kötelezettségéért a Szülők készfizető kezesként felelnek. 

VII. Felhatalmazások, egyéb jogok és kötelezettségek 

1. Fizikai kapcsolat: A Szülők jóváhagyásukat adják az olyan fizikai kapcsolathoz, amely megfelel a 
jó gyakorlatnak, helyénvaló, a tanításhoz és oktatáshoz megfelel, a Tanuló testi épségének 
megőrzését szolgálja vagy a Tanuló mentális közérzetének javítását szolgálja. Mindezen 
felhatalmazás nem terjed ki a fizikai fegyelmezés bármilyen formájára.  

2. Az Intézmény valamennyi munkatársát titoktartási kötelezettség terheli minden olyan 
információ tekintetében, mely az Oktatási megállapodás teljesítése során akár a Tanulóval, akár a 
Szülővel kapcsolatban tudomására jut. A titoktartás alól csak a Szülő vagy – a Tanuló jogainak, 
érdekeinek védelme érdekében - a Tanuló kifejezett hozzájárulásával mentesül. A titoktartási 
kötelezettség nem irányadó, amennyiben a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 
szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (2) bekezdése szerinti jelzéssel élni vagy hatósági eljárást 
kezdeményezni köteles az Intézmény, valamint, ha az információ kiadására vonatkozó kérés arra 
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jogosult hatóságtól vagy gyermekvédelmi szervtől érkezik és az információ kiadása a Tanuló fizikai 
épségének, jogainak, érdekeinek védelmét szolgálja.  

3. A Szülő köteles az Intézményt a Tanuló minden olyan, az Intézmény látogatását és a közösségi 
életet nem akadályozó egészségügyi vagy ahhoz hasonló problémájáról (különösen, de nem 
kizárólag gyógyszerérzékenységéről, allergiájáról, vérzékenységről, pánik- vagy egyéb mentális 
betegségeiről, diagnosztizált tanulási zavarokról) az Igazgatót írásban tájékoztatni, amely különös 
odafigyelést, ellátást, egyes foglalkozások alóli felmentést vagy egyéb bánásmódot igényel az 
Intézmény munkatársai és a többi Tanuló részéről. E tájékoztatás elmaradása kizárja az ezekből 
fakadóan bekövetkező bármely rendkívüli eseményért vagy kárért való intézményi 
felelősségvállalást. Az Intézmény nem köteles az ilyen egészségügyi állapot által esetlegesen 
megkövetelt gyógyszerek, speciális elhelyezés vagy egyéb körülmények biztosítására, amennyiben 
az túlmutat egy nem speciális nevelési igényű gyermekek oktatását vállaló intézmény 
lehetőségein, az ilyen igények biztosítására a Szülő köteles vagy külön megállapodás és 
költségtérítés ellenében az Intézmény azt vállalhatja. 

4. A Szülő köteles az Igazgatót írásban tájékoztatni minden olyan, a Tanuló elhelyezését, a szülői 
kapcsolattartást vagy a szülői felügyeleti jog gyakorlását érintő körülményről, különösen az ilyet 
jelentő gyermekvédelmi, gyámhatósági határozatról, bírósági ideiglenes intézkedésről vagy 
ítéletről, melynek az Intézmény is köteles eleget tenni. Ezen tájékoztatás elmaradása minden ilyen 
esettel kapcsolatos intézményi felelősséget teljes egészében kizár. 

5. Az Intézmény minden ésszerű lépést megtesz annak biztosítása érdekében, hogy a Tanuló az 
intézményi foglalkozások idején az Intézmény felügyelete alatt maradjon, az Intézmény területét 
ne hagyja el, de ezzel kapcsolatos felelőssége azon esetekre és olyan mértékre korlátozódik, mely 
esetekben a házirend szabályaiba ütköző engedély nélküli távozást az Intézmény bizonyított 
mulasztása tette lehetővé.  

6. Jelen fejezetben szabályozott tájékoztatási kötelezettséget bármelyik Szülő teljesítheti. Az így 
teljesített tájékoztatás a Szülők közös tájékoztatásának minősül. 

7. A Szülő felhatalmazza az Intézményt, hogy sürgősségi esetben a Szülő egyidejű értesítése 
mellett Tanuló arra jogosult személytől sürgősségi egészségügyi ellátásban részesüljön, ideértve a 
vérátömlesztést, általános érzéstelenítést és életmentő műtéti beavatkozást. Amennyiben 
bármelyik tekintetében a Szülő korlátozással kíván élni, úgy azt a sürgősségi ellátás ideje alatt 
szóban vagy írásban az Intézmény jelenlévő munkatársa felé, míg általános jelleggel írásban az 
Igazgató felé teheti meg. 

VIII. Adatvédelem 

1. Az Oktatási megállapodás aláírásával egyidejűleg a Szülő jogosult külön nyilatkozatban 
hozzájárulását adni ahhoz, hogy az Intézmény a Tanulóról, illetve a Szülőkről és az Iskolában, az 
Iskola rendezvényein készült fényképet honlapján és egyéb elektronikus vagy papír alapú 
ismertető anyagaiban kizárólag tájékoztatási céllal anonim módon közzé tegye. Mindez nem 
korlátozza a Szülő azon jogát, hogy ezen hozzájárulását általános vagy eseti jelleggel visszavonja 
vagy korlátozza vagy kiterjessze. Az így közzétett fényképek semmilyen módon nem 
befolyásolhatják negatívan a Tanuló vagy a Szülő megítélését, nem tüntethetik fel kedvezőtlen 
módon, nem lehetnek megalázók vagy egyéb módon bántók, nem sérthetik a Tanuló és a Szülő 
jóhírnevét vagy önbecsülését.  
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2. Az Intézmény a Tanulók vagy Szülők személyes adatait kizárólag a mindenkor hatályos 
adatvédelmi jogszabályok által megengedett esetben vagy a Szülő írásos engedélye alapján 
hozhatja nyilvánosságra.  

IX. Oktatási kérdések 

1. Az Intézmény minden Tanuló fejlődését figyelemmel kíséri és a jogszabályban foglaltaknak 
megfelelően értékeli és minősíti és teljes körű írásos értesítőkkel rendszeresen tájékoztatja a 
Szülőket. 

2. Időről időre a tantervvel összhangban minden Tanuló a korának megfelelő egészségügyi és 
életvezetési nevelésben részesül kivéve, amennyiben a Szülők hivatalosan írásban tájékoztatják az 
Iskolát, hogy nem kívánják, hogy gyermekük ilyen jellegű nevelésben részesüljön. 

3. Az Intézmény nem vállal kötelezettséget a sajátos nevelési igénnyel járó, tanulási nehézségek 
vagy tanulási zavar, és egyéb pszichés probléma észleléséért, illetve megfelelő kezeléséért. 

4. Az Intézmény haladéktalanul tájékoztatja a Szülőt, amennyiben a Tanuló tanulmányi 
eredményei nem érik el az Intézményben általánosan elvárt szintet, vagy korábbi eredményeihez 
képest folyamatos romlás következik be különösen, ha az a továbbtanulást vagy a felsőbb 
osztályba lépést veszélyezteti. 

X. A tanulói jogviszony megszűnése 

1. A tanulói jogviszony megszűnésének rendes esetei: 

- Az adott Tanítási év zárása és ennek okán a Tanévre kötött Oktatási megállapodás hatályának 
megszűnése; 

- Az Oktatási megállapodás Szülő általi 30 napos felmondási idővel írásban közölt, indokolás nélküli 
felmondása alapján a Tanuló kiíratása.  

2. A tanulói jogviszony megszűnésének rendkívüli esetei: 

- Az Oktatási megállapodás Szülő általi, az Intézmény súlyos szerződésszegésére alapított, írásban 
közölt és indokolt azonnali hatályú felmondása. 

Súlyos szerződésszegésnek minősül, ha az Intézmény: 

a) ha a jelen ÁSZF I.2. pontjában vállalt feladatait tartósan, legalább az ott hivatkozott törvényi 
előírásokban foglalt minőségben és tartalommal nem teljesíti, 

b) a tanulói jogviszonyt jogszabályban, a Házirendben, valamint a jelen ÁSZF-ben 
meghatározott rendelkezések megsértésével szünteti meg; 

c) a Tanulónak szándékosan kárt okoz vagy súlyosan megsérti a Tanuló személyiségi jogait. 

- Az Oktatási megállapodás Intézmény általi, a Szülő vagy a Tanuló súlyos szerződésszegésére, 
továbbá a Házirend vagy egyéb intézményi szabályzat súlyos megsértésére alapított, írásban 
közölt és indokolt azonnali hatályú felmondása; 

- A Tanuló jogszabályban meghatározott eljárásrend szerinti fegyelmi eljárás alapján való kizárása. 

A rendkívüli felmondás bármelyik fél általi alkalmazása előtt a felmondással élni kívánó fél köteles 
legalább 5 munkanapos határidővel a másik felet egyeztetésre írásban felhívni és a felmondás 
indokának elhárítása érdekében egyeztetést kezdeményezni. A felhívásban részletesen közölni 
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kell a tervezett felmondás indokát. Az egyeztetés személyesen, jegyzőkönyvben rögzített módon 
kerül lebonyolításra, melyen részt vesz az Egyesület, az Intézmény képviselője, a Szülő, illetve a 
felek által tanúként meghallgatni kívánt személyek. A tanúként meghallgatni kívánt személyek az 
egyeztetés folyamán csak előadásuk ideje alatt lehetnek jelen. Amennyiben a másik fél az 
egyeztetés lehetőségével nem kíván élni vagy az egyeztetésen nem jelenik meg, úgy az 
egyeztetésre felhívás napjával a felmondás az egyeztetési felhívásban foglalt indokkal közöltnek 
minősül.  

3. Az Oktatási megállapodás hatályának lejárta esetén a Felek közös akarattal az új Tanítási évre 
tekintettel új Oktatási megállapodást köthetnek, mely az adott Tanuló tanulói jogviszonyának 
adott Tanítási évre történő meghosszabbításának minősül. Az Egyesület, mint magán közoktatási 
intézmény fenntartója nem köteles az új Tanítási évre vonatkozóan Oktatási megállapodást kötni, 
mint ilyen az Egyesület diszkrecionális joga annak eldöntése, hogy kinek biztosítja oktatási 
szolgáltatásait. 

 

XI. A Felek hatáskörén kívül eső események 

1.Vis maior: A szerződő felek befolyásán kívül álló esemény „Vis maior eseménynek“ minősül, és 
mint ilyen a következőket tartalmazza: természeti csapás, tűzeset, áradás, vihar, háború, felkelés, 
zavargás, terrorista cselekmény, sztrájk, munkaügyi vita, járvány, közműellátás vagy működési 
alapfeltétel biztosításának 3. személy általi önhatalmú leállítása.. Az ilyen események 
bekövetkezte kizárja az Egyesület, az Intézmény vagy a Szülő jelen ÁSZF-ből vagy Oktatási 
megállapodásból fakadó kötelezettségeinek teljesítését ezen Vis maior események idejére, illetve 
az ezekből fakadó esetleges helyreállítási, normalizálási intézkedések idejére. 

2. Amennyiben a szerződő felek bármelyikét Vis maior esemény akadályozza vagy hátráltatja a 
jelen Megállapodás szerinti kötelezettségei teljesítésében, az adott fél köteles haladéktalanul 
írásban értesíteni a másik felet, kivéve, ha az esemény széles körben köztudott vagy médiumokban 
nyilvánosságra hozott. 

XII. Egyéb szerződéses kérdések, ÁSZF hatálya 

1. Az Intézmény jogosult a Tanév során az oktatási szolgáltatások biztosítását és azok minőségét 
nem befolyásoló módosító intézkedések, változtatások megtételére. Ilyen intézkedés lehet 
például, de nem kizárólag a pedagógusok személyének változása, épületekben, létesítményben és 
használatukban, a tantervben, az osztályok létszámában és összetételében, az Intézmény 
Házirendjében és Szervezeti és Működési Szabályzatában, a fegyelmi keretrendszerben történő 
változtatások. 

2. Jelen ÁSZF és az Oktatási megállapodás tekintetében a Tanuló nem minősül szerződő félnek, a 
Tanuló jogait a Szülő jogosult érvényesíteni. Az Oktatási megállapodás e tekintetben harmadik fél 
javára kötött szerződésnek minősül azzal, hogy arra hivatkozással -a Házirend tanulókra vonatkozó 
rendelkezéseinek kivételével- a Szülő köteles a kötelezettségeket teljesíteni és a jogokat 
érvényesíteni.  

A Házirend vagy egyéb, az Intézmény napi működéséhez kapcsolódó magatartási szabályok 
betartására a Tanuló köteles azzal, hogy az ilyen szabályba ütköző magatartásával okozott kárért 
a Szülő köteles helytállni, illetve ilyen ismétlődő súlyos tanulói magatartás és kötelezettségszegés 
alapot adhat az Oktatási megállapodás Egyesület általi azonnali hatályú felmondására. 
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3. A jelen ÁSZF rendelkezései minden korábban hatályos feltétel helyébe lépnek. Felek 
megállapodnak abban, hogy az adott Oktatási megállapodással kapcsolatos értelmezési kérdések 
és esetleges viták esetén az Oktatási megállapodás aláírásának napján hatályos ÁSZF 
rendelkezései az irányadók, tekintet nélkül az Oktatási megállapodás alapján történő 
igényérvenyesítés időpontjára. 

4. Jelen ÁSZF az Intézmény és a szolgáltatását igénybe vevők között évenként létrejövő Oktatási 
megállapodás mellékletét és elválaszthatatlan részét képezi. Az Oktatási megállapodás aláírásával 
a szerződő fél a jelen ÁSZF-et elfogadja és magára nézve hatályosnak és kötelezőnek ismeri el. 

5. Jelen ÁSZF az Egyesület által bármikor módosítható azzal, hogy a módosítás nem vagy csak 
előnyösebb módon érinti a folyamatban lévő, hatályos Oktatási megállapodásokat.  

 


