EGYÖSSZEGŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁSI SZERZŐDÉS
alapítványi férőhely biztosításához
Mely létrejött egyrészről az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános
Iskola (AKG) (1035 Budapest, Raktár u. 1. OM azonosító: 035454, adószáma: 18097285-2-41 képviseli:
Horn György, pedagógiai vezető), mint Intézmény,
valamint Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány (székhelye: 1035 Budapest, Raktár u. 1;
bírósági határozat száma: 8.Pk.62.477/1990/1; adószám: 19010832-2-41; képviseli: dr. Nagy Márta
helyett Horn György; számlaszáma: Sberbank 14100000-28076549-01000002), mint Fenntartó
Másrészről (szülő, ill. gondviselő) név: ...........................................................................................................
születési hely és idő: ........................................................................................................................................
anyja leánykori neve: .......................................................................................................................................
lakcíme:............................................................................................................................................................
személyazonosító jel:…………………………………………………………………………………...
és (másik gondviselő) név: ..............................................................................................................................
születési hely és idő: ........................................................................................................................................
anyja leánykori neve: .......................................................................................................................................
lakcíme:............................................................................................................................................................
személyazonosító jel:…………………………………………………………………………………...
mint Kötelezett(ek) 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, továbbá rögzítik, hogy az Intézmény Fenntartója az Alternatív
Közgazdasági Gimnázium Alapítvány.
2.
A jelen szerződés célja, hogy az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános
Iskolában történő oktatás, nevelés érdekében (közhasznú tevékenység, mely közhasznú besorolást
megalapozó közfeladat) az Intézményben az Intézmény által támasztott felvételi követelményeket
teljesítő tanuló részére, a felvételéhez szükséges alapítványi férőhelyet biztosítson, illetve a Kötelezett
hozzájáruljon az alapítványi cél megvalósításával felmerülő költségekhez, kiadásokhoz, figyelemmel
arra, hogy az Intézményben folytatott közoktatás rendszerének működéséhez szükséges fedezetet az
Intézmény részére többek között a Fenntartó hozzájárulása biztosítja.
3.
A juttatás összege: ……………………………………Ft, azaz ……………………………………….
forint összeg, melyet a Kötelezett legkésőbb a jelen az okirat aláírását követő 8 napon belül köteles
megfizetni banki átutalással az Fenntartó Sberbanknál vezetett 14100000-28076549-01000002 sz.
bankszámlájára. A Juttatás fizetésének kötelezettsége a Kötelezetteket egyetemlegesen terheli.
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4.
Az Kötelezett a Fenntartónak a 3. pont szerinti összeget az Alternatív Közgazdasági Gimnázium,
Szakgimnázium és Általános Iskolában férőhely biztosítása céljából adja át. A Fenntartó ennek fejében
vállalja, hogy az Intézményben – az Intézménnyel együttműködve – alapítványi férőhelyet biztosít
………………… évfolyamán olyan tanuló felvételéhez, aki az Intézmény által támasztott felvételi
követelményeket teljesítette.
A Kötelezett kijelenti, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott juttatás ellenszolgáltatásaként egy tanulói
férőhely biztosítását elfogadja a felvételi követelményeket teljesítő, általa megjelölt tanuló részére, aki
gyermek neve: .............................................................

születési helye és ideje: .....................................

kiskorú / nagykorú gyermeke (a megfelelő aláhúzandó)
5.
A Kötelezett tudomásul veszi, hogy a férőhely biztosítása nem jelenti és nem eredményezi a tanulói
jogviszony Intézmény általi fenntartását a Tanulóval. A tanulói jogviszony fenntartására az Intézmény
által a Gondviselővel/Szülővel a 2011.évi CXC tv 31§ (2) bek. c.) pontjára tekintettel ennek érdekében
külön megkötendő megállapodás rendelkezései irányadóak.
A szerződő felek megállapítják, hogy a jelen szerződésben a Kötelezett által vállalt kötelezettség
teljesítése annyiban független az Intézmény által a tanulói jogviszony fenntartása feltételeként előírt, a
gondviselőkkel/szülőkkel erre vonatkozólag külön megkötött szerződésben a gondviselők/szülők által
vállalt fizetési kötelezettség, az ún. éves Hozzájárulás megfizetésének kötelezettségétől, hogy a Juttatás
Kötelezett által történő teljesítése nem helyettesítheti az Intézmény részére teljesítendő szülői/gondviselői
fizetési kötelezettségeket.
6.
Tekintettel arra, hogy a Juttatás ellenszolgáltatásaként a 4. pont szerint alapítványi férőhelyet biztosítja a
Fenntartó, a felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Kötelezett a 3. pont szerinti Juttatást a jelen
szerződésben megszabott határidőn belül nem teljesíti, úgy ezt a szerződő felek a jelen megállapodás
hatályát megszüntető (bontó) feltételének tekintik. A szerződés hatályának megszűntét eredményező
(bontó) feltétel bekövezte esetén az Intézmény nem köteles a tanulói jogviszonyt a Tanulóval létrehozni,
azaz felvenni őt az Intézmény tanulói közé, illetve – amennyiben a tanulói jogviszony a beiratkozással
már létrejött - a Tanuló tanulói jogviszonya minden további jognyilatkozat nélkül megszűnik a határidő
utolsó napját követő napon, melyről az Intézmény értesítést küld a gyermek gondviselőjének. A felek
külön is rögzítik, és a Kötelezettek tudomásul veszik, hogy ebben az esetben a tanulói jogviszony az
egyébként tanköteles gyermek esetében is megszűnik.
A felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás hatályát megszüntető (bontó) feltétel bekövetkezése esetén
sem a Fenntartó, sem az Intézmény nem köteles fizetési felszólítást küldeni, és nem kötelesek a tanuló
szociális helyzetének vizsgálatára sem, továbbá az egyébként tanköteles gyermek tanulói jogviszonya is
megszűnhet ilyen módon. (2011.évi CXC tv 31§ (2) bek.
7.
Szerződő felek megállapodnak, hogy a tanulói jogviszony megszűnéséről szóló értesítést kivéve, amelyet
a 8. 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.
8.
A felek megállapodnak abban is, hogy a tanulói jogviszony megszűnéséről szóló értesítést írásba foglalva
kell közölni a 9. pontban megjelölt címre, illetve személynek küldve, személyes kézbesítés útján, ajánlott
tértivevényes levélben vagy telefaxon visszaigazolással.
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
2.

feladását követő 10. (tizedik) napon, függetlenül a postai kézbesítés tényleges idejétől vagy
eredménytelenségétől, vagy (iii) a továbbításról szóló visszaigazolás megérkezésekor, amennyiben az
értesítés fax útján került elküldésre.
Az Intézmény, valamint a Fenntartó a fenti közlési formák egyikének alkalmazása mellett az értesítést a
9.pontban megjelölt e-mailcímre is megküldheti a Gondviselőnek.
9.
A felek a jelen szerződés teljesítése során az alábbi személyeknek címezve a következő értesítési címeket
tekintik irányadónak:
AKG részéről:
név: Horn György Pedagógiai vezető
e-mail: horngyorgy@gmail.com
Postacím: 1035 Budapest Raktár u. 1. Tel.: 06-1-38-86-759

Fenntartó részéről:
Horn György irodavezető
e-mail: horngyorgy@gmail.com
Postacím: 1035 Budapest Raktár u. 1. Tel.: 06-1-38-86-759

Kötelezett részéről:
név: ……………………………………………….
e-mail: ......................................................................
Telefonszám: ...........................................................
10.
Szerződő felek tudomásul veszik, hogy bármely fél szerződésszegése esetén a másik fél jogosult igényét –
szükség szerint – bírósági úton érvényesíteni.
11.
A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,
és és a Nemzeti Köznevelésről szóló 2011.évi CXC tv vonatkozó vonatkozó rendelkezései az irányadóak.
12.
Az Intézmény a fentieket tudomásul veszi, és vállalja, hogy a tanuló felvételével kapcsolatban
együttműködik a Fenntartóval.
13.
Szerződő felek rögzítik, hogy a tanulói jogviszony a beiratkozással jön létre. Erre tekintettel külön is
rögzítik, hogy amennyiben a Kötelezett által a 4. pontban megjelölt tanuló Intézménybe való beiratkozása
bármely okból elmarad, úgy a Kötelezett az általa nyújtott Juttatást nem jogosult visszakövetelni.
Szerződő felek egybehangzóan megerősítik, hogy ebben az esetben a Kötelezett által nyújtott Juttatás
ingyenes juttatásként minősül, annak visszaköveteléséről kifejezetten lemond a Kötelezett.
14.
Szerződő felek megállapodnak, hogy jelen szerződés értékaránytalanság címén történő megtámadásának
jogáról kölcsönösen, kifejezetten lemondanak.
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15.
Az Intézmény a fentieket tudomásul veszi, és vállalja, hogy a tanuló felvételével kapcsolatban
együttműködik a Fenntartóval.
A jelen okiratot szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt,
helybenhagyólag írták alá.
Mellékletek:
1. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató
2. számú melléklet: Hozzájárulási nyilatkozat
Budapest, 2021. ………………………..

Kötelezett

……………………………………………….
Alternatív Közgazdasági Gimnázium
Alapítványa
Fenntartó

Kötelezett

…………………………………………….
Alternatív Közgazdasági Gimnázium,
Szakgimnázium és Általános Iskola
Intézmény
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1. számú melléklet

HOZZÁJÁRULÁSI NYILATKOZAT

tanulói jogviszony fenntartásával kapcsolatos szerződésben foglalt személyes adatok megismerésére
Alulírott(ak),

szülő(k), illetve
gondviselő(k) neve*:

SZÜLŐI1/GONDVISELŐ1

SZÜLŐ2/GONVISELŐ2

születési hely és idő:
anyja leánykori neve:
lakcím:
mint a személyes adatok jogosultja(i) a jelen nyilatkozat aláírásával kifejezetten
hozzájárulok/hozzájárulunk
ahhoz, hogy az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskolában (1035 Budapest,
Raktár u. 1.) alapítványi férőhely biztosítására megkötött kötelezettségvállalási szerződésben, valamint a
jelen nyilatkozatban megjelölt személyes adatokat az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány (1035
Budapest, Raktár u.1; a továbbiakban: Alapítvány) mint adatkezelő, az Alapítványt e kötelezettségvállalásból
eredően megillető jogok gyakorlása, illetve kötelezettségek teljesítése, illetve a támogatások nyilvántartása, azokkal
való elszámolás céljából megismerje és kezelje az (EU) 2016/679 általános adatvédelmi rendelet (GDPR), valamint a
2011. évi CXII. törvény alapján.
Kijelentem/Kijelentjük, hogy az Adatkezelő adatkezelési tájékoztatóját megismertem/megismertük és
megértettem/megértettük. Tudomásul veszem/vesszük az adatkezelés tényét, célját és az adatkezelési
tájékoztatóban foglalt egyéb feltételeket. Jelen nyilatkozat aláírásával tett hozzájárulásom/hozzájárulásunk
önkéntes, konkrét adatkezelésre vonatkozik, megfelelő tájékoztatáson alapul és egyértelmű kinyilvánítása annak,
hogy az Adatkezelő által végzett adatkezeléshez a hozzájárulást megadom/megadjuk.
Budapest, 2021……………………………….
szülő1/gondviselő1 és úgy
is mint a személyes adat
jogosultja

szülő2/gondviselő2 és úgy
is mint a személyes adat
jogosultja

ZÁRADÉK:
Alulírott, mint a kiskorú tanuló törvényes képviselője a Ptk. 4:161. § (1) bekezdésére tekintettel nyilatkozom, hogy
önállóan jogosult vagyok a kiskorú törvényes képviseletére mivel a kiskorú felett a szülői felügyeletet
kizárólagosan gyakorlom, illetve a közös szülői felügyeletet gyakorló másik személy részéről a jelen nyilatkozat
megtételéhez szükséges hozzájárulással rendelkeznem.
K.m.f.
szülő/gondviselő

* Amennyiben a tanuló felett a szülői felügyeleti jogokat/törvényes képviseletet két szülő/gondviselő gyakorolja, úgy kérjük, hogy a nyilatkozatot
mind a két törvényes képviselő írja alá. Amennyiben a tanuló felett a szülői felügyeleti jogokat/törvényes képviseletet kizárólag az egyik
szülő/gondviselő gyakorolja, úgy kérjük, hogy e személy a „Záradék” című részben foglaltak szerinti nyilatkozatot is tegye meg a „Záradék” című
rész aláírásával.
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