
ÖSZTÖNDÍJ MEGÁLLAPODÁS 

Mely létrejött egyrészről az Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány (székhely: 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; bankszámlaszám: CIB Bank 10700024-73201142-

51100005), mint fenntartó (a továbbiakban: Fenntartó), 

valamint az Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Szakgimnázium és Általános Iskola (székhely: 

1035 Budapest, Raktár u. 1.; OM azonosító: 035454; adószám: 18097285-2-41; képviseli: Horn 

György, igazgató; bankszámlaszám: CIB Bank 10700024-73201094-51100005), mint intézmény (a 

továbbiakban: Intézmény), 

másrészről (szülő, ill. gondviselő) 

név: 

születési hely és idő: 

anyja születési neve: 

lakcím:  

és (másik gondviselő)  

név: 

születési hely és idő: 

anyja születési neve: 

lakcím: 

(a továbbiakban: Gondviselők) - Intézmény, Fenntartó és Gondviselők a továbbiakban együtt: Felek 

- között a mai napon az alábbiak szerint:

1. Felek megállapítják, hogy az Intézmény és a Gondviselők egymással megállapodást kötöttek

Éves költségtérítésről a Gondviselők nevelésében lévő

(gyermek neve) 

(születési hely és idő) 

kiskorú / nagykorú (a megfelelő aláhúzandó) gyermeknek az Intézményben folytatott iskolai 

tanulmányaival összefüggésben a 2011. évi CXC. tv. 31. § (2) bek. c) pontja alapján 

teljesítendő fizetési kötelezettségre kiterjedően. 
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2. Felek rögzítik, hogy a Gondviselők az 1. pontban hivatkozott megállapodásban foglalt fizetési

kötelezettségük teljesítéséhez a Fenntartó Ösztöndíj Bizottságától, az Ösztöndíj Bizottsághoz

benyújtott Ösztöndíj iránti kérelem alapján, a 2023/2024-es tanévre

forint összegű támogatásban (a továbbiakban: Ösztöndíj) részesül,

mely kiegészítésként szolgál a tanévre megállapított Éves költségtérítés összegének

megfizetéséhez.

3. Felek megállapodnak, hogy a fentiek alapján a 2023/2024-es tanévben az Ösztöndíj összegét

a Fenntartó közvetlenül az Intézmény részére átutalással vállalja megfizetni, amely összeget

a Gondviselők által az 1. pontban hivatkozott megállapodásban vállalt, illetve a tanévre

megállapított Éves költségtérítés teljesítésébe a Felek beszámítanak.

4. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodás időtartama alatt, valamint azt követően is,

kölcsönösen betartják a hatályos magyar és Európai Uniós adatvédelmi szabályokat, ideértve

különösen, de nem kizárólagosan az információs önrendelkezési jogról és az

információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), valamint a természetes

személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok

szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló Európai

Parlament és a Tanács (EU) 2016/679. számú rendelet („GDPR”) rendelkezéseit.

5. Felek rögzítik továbbá, hogy a jelen megállapodás szerinti együttműködés során személyes

adatokat csak és kizárólag a jelen megállapodás teljesítéséhez szükséges mértékben kezelnek.

Ezeket az adatokat bizalmasan kezelik, és csak azon munkavállalóik, közreműködőik, illetve

teljesítési segédjeik részére biztosítanak ezekhez hozzáférést, akik részére ez indokolt és

szükséges. Harmadik fél részére egyebekben ezeket az adatokat az Infotv. keretei között teszik

hozzáférhetővé. Felek egybehangzóan vállalják, hogy megtesznek minden olyan szükséges

lépést, ideértve a megfelelő hozzájáruló nyilatkozatok beszerzését is, amely a személyes

adatok jogszerű kezelése érdekében szükséges lehet.

6. Felek egybehangzóan rögzítik, hogy a GDPR 5. cikk (1) bekezdés b) pontja, továbbá a GDPR

6. cikk (1) bekezdés a), illetve c) alpontja alapján kifejezetten jogszerűnek tekintik mindazon

személyes adataiknak a másik fél általi kezelését, amely célból és mértékben ez az adatkezelés

a jelen megállapodás teljesítéséhez a másik félnek szükséges.

7. A jelen megállapodást a Felek – alulírott helyen és időpontban - elolvasás és értelmezés után,

mint akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írják alá.

Kelt Budapesten, 2023. 

Alternatív Közgazdasági Gimnázium, 

Gondviselő 
Szakgimnázium és Általános Iskola  

Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány 

Gondviselő 
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