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Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskola Egyesület  
2000 Szentendre, Jókai u. 3. | 26/311-387  

www.agytanoda.hu | www.facebook.com/agytanoda | 

 

 
OKTATÁSI MEGÁLLAPODÁS 

 
 
amely létrejött egyrészről……………………………..…………………….........……………………….  
 
(Anyja neve:…………………………………………………………………………………………………                                                                  
 
Lakcíme:……………………………………………………………………………………………………… 

 
Postacíme:………………………………………………………………………………………………….) 
 
és 

 …………………………………………………………………………………………… 

 
(Anyja neve:……………………………………………………………………………...………...………………… 

 
Lakcíme:………………………………………………………………………………………...……………. 
 
Postacíme:…………………………………………….…………………………………),  törvényes képviselők, a 
továbbiakban mint szülők, 
 
másrészről az Alkotó Gyermekműhely és Kulturális Iskola Egyesület (2000 SZENTENDRE, Jókai u. 3., 
Telefon: 06/26/311-387, e-mail: titkarsag@agytanoda.hu, képviselő: Pásti Zoltán), mint iskola fenntartó 
között a mai napon az alábbi feltételekkel: 
 
1. A felek rögzítik, hogy a fenntartó Alapszabályában foglalt és a szülők által ismert általános céljai 
érdekében alapfokú nevelési-oktatási intézményt (általános iskolát) működtet, amelynek elnevezése: 
„AGY Tanoda” Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola /„AGY Tanoda” Hungarian-
English Bilingual Elementary School/ (a továbbiakban: iskola). Az iskola hagyományos, 8 évfolyamos 
iskola, mely reális értékelésrendszerre épül. Célja a szilárd alapkészségek kialakítása, a “használható” 
tudás átadása, hogy a tanulók nyitottak legyenek a szűkebb környezetük és a nagyvilág felé és egymásra 
figyelő, a felnőtteket tisztelő, nyitott, segítőkész, felelős közösségi emberként tudjanak élni a 
mindennapokban. 
 
2. A fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy a szülők gyermekét, 
 

……………………………………………….………t (a továbbiakban: tanuló) 
 
a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvényben (a továbbiakban: Köznevelési törvény), 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 közvetlenül összefüggő más szolgáltatásban részesíti a 2020/2021-es tanévben. Ezek különösen: a 
kis létszámú, jogszabályon alapuló, kötelező és nem kötelező tanórai foglalkozások, a korai két tanítási 
nyelvű iskolai oktatás; továbbá nem on-line oktatás vagy egyéni tanulmányi rend esetén az intézményen 
kívüli kötelező testnevelés, a tanítás kezdete előtti és a napközbeni felügyelet; a tanórán kívüli 
foglalkozások közül: a napközis és tanulószobai foglalkozások, tanulmányi, szakmai és kulturális 
versenyek, bajnokságok, diáknapok, kulturális és sportrendezvények; valamint az iskolai szünetekben 
tartott, elegendő igény esetén szervezett ügyelet, továbbá az iskola létesítményeinek és eszközeinek a 
használata. 
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3. Az iskola - a tanulók érdeklődése, igényei és lehetőségei szerint - a 2. pontban meghatározott 
alapszolgáltatásokon felül, külön térítés ellenében tanórán kívüli tanulmányi, illetve szabadidős 
foglalkozásokat is szervez: diákkörök (szakkör, érdeklődési kör, önképzőkör, művészeti csoport vagy 
műhely), iskolai sportkörök, tanulmányi kirándulások, nyelvi és alkotó táborok formájában. 
 
4. A szülők az iskola épületét, helyiségeit, berendezési tárgyait és az iskolához tartozó területet 
megtekintették, tisztában vannak azok felszereltségével, tájékoztatást kaptak a nevelés-oktatás 
alapelveiről, anyagi, tárgyi, technikai feltételeiről és azokat kifejezetten elfogadják. Tudomásul veszik, 
hogy az iskola a tanulók étkeztetését és részben a kötelező és nem kötelező testedzését is intézményen 
kívül oldja meg, nem rendelkezik szaktantermekkel, szertárral, saját ebédlővel és tornateremmel. 
 
5. A szülők egyetemleges kötelezettséget vállalnak arra, hogy:  
 a beiratkozáskor, egyszeri alkalommal 60.000 Ft eszközfejlesztési hozzájárulást,  
 a tanulói jogviszony fenntartásáért minden tanévben fizetési kötelezettséget, valamint  
 a 3. pontban felsorolt tanórán kívüli foglalkozások igénybevételéért, az iskolai étkeztetésért és a 
tankönyvellátásért, az adott szolgáltatásra külön megállapított térítési díjat teljesítenek. 
 
A fizetési kötelezettség összege a 2020/2021-es tanévre (a 2020. szeptember 1. és a 2021. augusztus 
31. közötti időszakra):  
 1-4. évfolyamon: 900.000, azaz kilencszázezer forint. 
 5-6. évfolyamon: 876.000, azaz nyolcszázhetvenhatezer forint. 
 7-8. évfolyamon: 864.000, azaz nyolcszázhatvannégyezer forint. 
 
A felek kiemelik, hogy a fizetési kötelezettség mértéke - annak éves jellegére tekintettel - nem függ a 
tanuló által a tanévben ténylegesen iskolában töltött napok számától vagy az oktatási szolgáltatások 
módjától (online vagy offline oktatás). A szülők a fizetési kötelezettséget minden olyan teljes tanévben 
kötelesek teljesíteni, mely tanévben gyermekük a keretlétszámban nyilvántartott, vagy ha bármilyen, a 
fenntartó vagy az iskola érdekkörén kívül eső okból (a felek rögzítik, hogy többek között ilyennek 
minősül, ha a szülő(k) a tanulói jogviszonyt év közben a jelen megállapodás felmondásával 
megszünteti(k), vagy a tanulói jogviszonyt az iskola év közben fegyelmi ügyben hozott döntés alapján 
egyoldalúan megszünteti és a tanulót kizárja) a tanuló e megállapodásban foglalt szolgáltatásokat nem 
veszi a teljes tanévben igénybe. 
 
6. A tanulói jogviszony létesítésének és fenntartásának a feltétele a fizetési kötelezettség jelen szerződés 
záradéka szerinti teljesítése és az iskola házirendjének, szabályzatainak, Általános Szerződéses 
Feltételeinek (a továbbiakban: ÁSZF) betartása.  
 

6.1. A szülők az adott tanévben az iskolába járó, és velük közös háztartásban élő második és további 
gyermekük után a rájuk vonatkozó fizetési kötelezettségből 16.000 Ft/hó kedvezményt vehetnek igénybe. 
 
6.2. A fenntartó a fizetés megkönnyítése érdekében szeptember 5. majd minden hónap 5-i határidővel 
az 1-7. évfolyamon 12 egyenlő részletben, a 8. évfolyamon 10 egyenlő részletben részletfizetési 
(szeptember 10., majd az azt követő 9 hónapban minden hónap 5-e) lehetőséget biztosít.  
 
6.3 A fenntartó egy vagy két részletben történő befizetés esetén kedvezményt biztosít. A kedvezmény 
mértéke 4%, 2020. szeptember 10-ig, egy részletben történő befizetés esetén, illetve 2%, 2020. 
szeptember 10-ig majd 2021. február 5-ig két egyenlő részletben történő befizetés esetén. 
 
6.4. Az átmeneti fizetési nehézség, illetve szociális helyzet alapján - írásban benyújtott kérelemre - adható 
kedvezményekről a 25/2011. Elnökségi Határozat alapján a fenntartó határoz. 
 
6.5. A szülők bármely jogcímen fennálló fizetési kötelezettségüket a fenntartó CIB Bank Zrt.-nél 
(Szentendre, Fő tér 14.) vezetett 10700550-45312300-51100005 számú bankszámlájára átutalással 
teljesíthetik. 
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6.6. 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 a fenntartó 8 napos fizetési 
határidő kitűzésével a szülőket teljesítésre hívja fel. E határidő eredménytelen eltelte után a fenntartó a 
hátralék behajtása iránti eljárást haladéktalanul megindíthatja. A tartozás kezelésével együtt járó 
költségeket (pl. postai költségek, ügyvédi díj, illeték) a szülők kötelesek a fenntartó részére megtéríteni. 
A fenntartó 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. 
 

6.7. A szülők kiemelten tudomásul veszik, hogy az előző pont szerinti póthatáridő eredménytelen 
eltelte a tanulói jogviszony azonnali megszűnését eredményezheti és a fenntartónak joga van a jelen 
megállapodást súlyos szerződésszegésre hivatkozással, azonnali hatállyal felmondani minden további 
felszólítás és előzetes értesítés nélkül. A felmondás közlésétől kezdődően a tanuló nem jogosult az iskola 
látogatására. Az iskola tájékoztatást ad a tanuló állandó lakhelye szerinti körzeti intézményekről, de nem 
köteles az átvétel iránt bárminemű intézkedést tenni. Az iskola oly módon biztosítja a tanuló tanuláshoz 
való jogát, hogy az azonnali hatályú megszüntetést követő 15 naptári napig biztosítja a tanuló oktatását, 
iskolai programokon való részvételét. Ezen időtartam lejártát követően semmilyen további szerződéses 
kötelezettség a fenntartót és az iskolát nem terheli.  
Ezen felmondás nem érinti a szülők által vállalt és ezen oktatási megállapodásban rögzített fizetési 
kötelezettséget csak annyiban, amennyiben a szülő bármely jogcímen fennálló fizetési kötelezettségét 
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. 
 
6.8. Amennyiben a szülők legkésőbb 2021. augusztus 5-ig nem teljesítik a 2020/2021. tanévre vonatkozó 
fizetési kötelezettségüket, akkor a fenntartó döntése alapján, az iskola igazgatója megtagadhatja a 
tanuló felvételét a következő tanévben. 
 
7. Az 5. pontban meghatározott éves fizetési kötelezettség összegén felül a szülők vállalják, hogy 
amennyiben az állami normatíva összege az előző évi mértékhez képest annyira lecsökken, hogy az 
iskola garantált biztonságos működését veszélyeztetné, vagy a pedagógusok kötelező bérét a kormány 
olyan mértékben emeli, melyre a jelenlegi költségvetés nem biztosít fedezetet, havi 5.000 Ft, azaz ötezer 
Ft mértékű további fizetési kötelezettség teljesítést vállalnak. Az esetleges emelésről a fenntartó a 
normatíva összegének és a pedagógusok bérének megismerése után haladéktalanul tájékoztatja a 
szülőket. Amennyiben az állami normatíva olyan mértékben csökkenne, vagy a pedagógusok bére olyan 
mértékben növekedne, hogy ennél nagyobb összegű fizetési kötelezettség emelésre lenne szükség, az 
Egyesület Elnöksége Közgyűlést hív össze, ahol napirendre tűzi a fizetési kötelezettség kérdését. 
 
8. A felek rögzítik, hogy a szülők az iskola mindenkor érvényben lévő Házirendjét és szabályzatait – 
amelyek az iskola honlapján megtalálhatóak - megismerték, azt magukra nézve kötelezőnek tekintik és 
hozzásegítik gyermeküket az abban foglalt magatartási szabályok elsajátításához és betartásához. 

8.1. Jelen megállapodás külön erre irányuló írásbeli nyilatkozat nélkül megszűnik a tanév zárásával, 
valamint amennyiben a tanuló tanulói jogviszonya megszűnik. A tanulói jogviszony a Köznevelési törvény 
53.§ (2)-(6) bekezdésében meghatározott esetekben szűnik meg, illetve szüntethető meg A tanulói 
jogviszony megszűnése a szülők által vállalt és ezen oktatási megállapodásban rögzített fizetési 
kötelezettséget csak annyiban érinti, hogy valamennyi kötelezettség lejárttá válik. 

8.2. A szülő(k) köteles(ek) a tanuló által a tanítási idő alatt vagy azon kívül az iskola által szervezett 
program során az iskolának vagy az iskola más tanulójának, munkatársának vagy harmadik személynek 
okozott kárt közvetlenül a károsult felé teljes egészében megtéríteni és köteles e körben az iskolát a 
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kártérítési felelőssége alól teljes egészében mentesíteni, függetlenül a károkozó magatartás gondatlan 
vagy szándékos jellegétől, a károsult személyétől és közrehatásától (objektív felelősség). 
 
9. A szülők jelen oktatási megállapodás aláírásával nyilatkoznak, hogy a fenntartó ÁSZF-ét 
megismerték, azokat elfogadják és magukra nézve kötelezőnek ismerik el. 
 

10. Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az ÁSZF, a Polgári Törvénykönyv, a nemzeti 
köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a két tanítási nyelvű iskolai oktatás irányelvének 
kiadásáról szóló 4/2013. (I. 11.) EMMI rendelet vonatkozó rendelkezései az irányadók. 
 
 
 
Szentendre, 2020. szeptember ………….. 
 
 

 
 
 
 

_______________________________ 
az AGY Iskola Egyesület 

elnöke 

 
 

________________________________ 
Szülő 

 
 
 

_______________________________ 
az AGY Tanoda 

igazgatója 

 
 
 

_______________________________ 
Szülő 
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    Záradék

1
: 

 
 eszközfejlesztési hozzájárulás a tanévben:     igen,          nem 

 testvérkedvezmény igénybevétele a gyermekre:     igen,          nem 

 a fizetési kötelezettség szülők által választott fizetési módja: 

 egyösszegű, ……………............................ Ft/év 

 fizetési határidő: 2020. szeptember 10.  

 két egyenlő részletben, …........................ Ft/félév 

 fizetési határidők: 2020. szeptember 10. és 2021. február 5. 

 12 egyenlő részletben, …......................... Ft/hó 

 8. évfolyam 10 egyenlő részletű………………..Ft/hó 

 fizetési határidők: 2020. szeptember 10., majd minden hónap 5-e. 

 
 

                                                 
1
 A megfelelő válasz aláhúzandó, a hiányzó összegeket kérjük kitölteni. 


