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MEGÁLLAPODÁS 

Fizetés kötelezettségről 

 

 

tanuló felvételekor,  

 

amely létrejött egyrészről a Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

(székhely: 1155 Budapest, Tóth István u. 100.; OM azonosító: 102587; adószám: 18169713-2-42; 

képviseli: Molnár Rita, intézményvezető; bankszámlaszám: MKB Bank 10100716-43670700-

00000009) mint intézmény (a továbbiakban: Intézmény), 

 

másrészről (szülő, ill. gondviselő)  

név: 

születési hely és idő:  

anyja leánykori neve: 

lakcím:  

e-mail cím: 

telefonszám: 

személyazonosító jel: 

 

és (másik gondviselő)  

név: 

születési hely és idő:  

anyja leánykori neve: 

lakcím:  

e-mail cím: 

telefonszám: 

személyazonosító jel: 

(továbbiakban, mint Gondviselők) – Intézmény és Gondviselők a továbbiakban együtt: Felek – között 

az alábbi feltételekkel. 

 

 

I.  A SZERZŐDÉS TÁRGYA 

1. Felek megállapítják, hogy az Intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC tv. hatálya alá 

tartozó oktatási intézmény, melynek fenntartója az Meixner Alapítvány (székhelye: 1155 Budapest, 

Tóth István u. 111.; Nyilvántartási száma: 01-01-0007671; adószám:18168987-2-42; képviseli: Vasvári 

Lilian), továbbiakban: Fenntartó. 

2. Gondviselők kijelentik, hogy megismerték az Intézmény programját, azt elfogadták, és a 

nevelésükben lévő kiskorú gyermekkel (neve:   ;   

születési helye és ideje:  ) 

– továbbiakban, mint Tanuló – közösen döntöttek, miszerint a Tanuló a tanulmányait az Intézményben 

kívánja folytatni a 2022/2023 tanévtől kezdődően, várhatóan a  tanév végéig. 

3. Gondviselők kijelentik, hogy a Tanuló képviseletére jogosultak. 
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4. Intézmény a Tanuló felvételét és a tanulói jogviszony fenntartását a 2011. évi CXC tv. 31§ (2) c.) 

pontja alapján fizetési kötelezettséghez köti, melynek feltételeit a jelen megállapodásban kívánják 

rögzíteni a Felek. 

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

naptól gyakorolhatja. 

6. Intézmény a pedagógiai programjában közzétett feladatait a tanulói jogviszony fennállása alatt nyújtja 

a törvényben előírt alapfeladatot meghaladó mértékű programelemekkel. Ezen belül kiemelten: 
 

a) A Meixner-módszer alkalmazását 1.-8. évfolyamon 

b) A gyermekek igényeitől függően egyéni haladási tempót, fejlesztést vagy megsegítést  

c) Egyéni szükségletekhez igazodó differenciálást a tanítási módszerek, a számonkérés és 

gyakorló feladatok során 

d) A gyermekek készségeinek rendszeres monitorozását fejlődésük nyomonkövetése érdekében 

e) Pedagógus teamek létrehozását gyógypedagógusok bevonásával, a gyermekek folyamatos 

előmenetelének biztosítása érdekében 

f) Tehetséggondozást 

g) Szociális kompetenciák kiemelt fejlesztését reggeli beszélgető körök megtartásával 

h) 1.-4. évfolyamon a tanulók egész napos ellátását 

i) 5.-8. évfolyamon tanulószoba biztosítását 

j) Évente 6 projekt megvalósítását 

k) Ünnepek és iskolai hagyományok megtartását a családok bevonásával 

l) Mindennapi testnevelés részeként úszás és néptánc oktatást 

m) Választható kiscsoportos alkotókörök támogatását 

n) 1.-3. évfolyamon érdemjegyek helyett, 4. évfolyamon érdemjegyek mellett, részletes szöveges 

értékelést. 
 

7. A program teljesülésének feltétele a Tanuló együttműködése. 

8. Az Intézményben a pénzügyi elszámolás időszaka (a továbbiakban: Pénzügyi tanév) szeptember 1-

jétől következő év augusztus 31-éig tart. 

 

II. AZ ÉVES FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ÖSSZEGE ÉS FIZETÉSI FELTÉTELEI 

9. Intézményben folytatott oktatás és nevelés rendszerének működéséhez szükséges fedezetet az állami 

költségvetés – a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott mértékben nyújtott normatív 

támogatás –, a Fenntartó hozzájárulása, továbbá megállapodáson alapuló fizetési kötelezettségek 

teljesítéséből eredő források biztosítják. 

10. Intézmény minden évben elkészíti a következő tanévre vonatkozó költségvetési tervét és 

meghatározza az egy tanulóra átlagosan eső várható működési költséget. 

11. Felek megállapodnak abban, hogy a Tanuló felvétele és tanulói jogviszonyának fenntartása fejében 

a Gondviselők vállalják, hogy a Tanuló tanulói jogviszonyának fennállása alatt minden Pénzügyi 

tanévben megfizetik az Intézmény által a tanulói jogviszony fenntartása feltételeként meghatározott 

összeget, mint a működési költségekhez való éves hozzájárulást (a továbbiakban: Éves költségtérítés). 

12. Az Éves költségtérítés fizetésének kötelezettsége a Gondviselőket egyetemlegesen terheli. 

13. Intézmény vállalja, hogy minden év július 31. napjáig tájékoztatja a Gondviselőket a következő 

tanévre megállapított Éves költségtérítés összegéről, melynek megfizetésére a Gondviselők kötelesek a 

tanulói jogviszony fenntartásának feltételeként. 

14. Felek megállapodnak abban, hogy ha a Tanuló tanulmányait a következő tanévben az Intézményben 

megkezdi, akkor a Gondviselők az adott tanévre megállapított Éves költségtérítés összegét kötelesek 

megfizetni az Intézménynek. 

15. Felek megállapodnak, hogy a Gondviselők minden év július 31. napjáig nyilatkozhatnak arról, hogy 

a következő tanévre az Intézmény által megállapított összegű Éves költségtérítés megfizetését a jelen 

megállapodásban meghatározott melyik fizetési ütemezés szerint vállalják teljesíteni. Amennyiben ilyen 
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nyilatkozatot nem tesznek, úgy a jelen megállapodás 17. pontja szerinti határidőben kötelesek 

megfizetni az Éves költségtérítés összegét. 

16. A 2022/2023 tanévben az Éves költségtérítés összege: 960.000 forint. 

17. Gondviselők vállalják, hogy az Éves költségtérítés összegét minden Pénzügyi tanévben az 

Intézmény bankszámlájára az alábbiak szerint fizetik meg: 

a) Az adott Pénzügyi tanév szeptember 15-ig az egész Éves költségtérítés teljes összegét, azaz 

960.000 forintot befizetik vagy 

b) az adott tanév Éves költségtérítését 12 havi egyenlő részletben fizetik meg minden hónap 10-ig 

teljesítve, oly módon, hogy az adott tanévben esedékes első részlet az adott Pénzügyi tanév 

szeptember 10-ig, utolsó havi részlet az adott Pénzügyi tanév augusztus 10-ig esedékes.  

18. A 2022/2023 tanévben a Gondviselők a 17. pont szerinti fizetik meg az Éves költségtérítést, míg a 

további tanévekre vonatkozó fizetési ütemezésről a Gondviselők a 15. pont szerint nyilatkozhatnak.  

19. A tanévre vonatkozó Éves költségtérítés mellett, azzal együtt a Gondviselőknek a kieső állami 

költségvetési támogatás összegét is meg kell téríteni a Tanuló esetében, amennyiben a Fenntartó nem 

jogosult az állami költségvetési támogatást igénybe venni, különösen, 

a) ha a Tanuló tanulmányi kötelezettségét a Gondviselők, nagykorú Tanuló esetén a Tanuló 

kérelmére az erre feljogosított hivatal engedélyével egyéni munkarendben teljesíti,  

b) ha a Tanuló olyan nem magyar állampolgár, akire az Intézmény nem igényelhet költségvetési 

támogatást 

 

III. A FELEK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 

20. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben a Gondviselők a 17. pont, vagy 18. pont szerint 

vállalt fizetési kötelezettségüknek nem tesznek eleget határidőben és fizetés átütemezést a – 15. és 17. 

pontok figyelembevételével megállapított – fizetési határidő lejárta előtt írásban nem kérvényeznek, az 

Intézmény a Gondviselők részére fizetési felszólítást küldhet, amelyben póthatáridőt szabhat a 

teljesítésre. 

21. Gondviselők tudomásul veszik, hogy amennyiben az Éves költségtérítés összegét vagy annak 

esedékes részleteit a 17. pontban megjelölt, illetve a 2022/2023 tanév vonatkozásában a 18.pontban 

hivatkozott határidőben és a 20. pont szerint megküldött felszólítást követően a póthatáridőn belül sem 

fizeti meg, úgy ezt a 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 Gondviselőknek. A Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, 

hogy a jelen bekezdésben megállapított bontó feltétel az egyébként tanköteles gyermek tanulói 

jogviszonyára is alkalmazandó a jelen bekezdésben írt szabályok szerint. A Felek rögzítik továbbá, hogy 

a bontó feltétel bekövetkezése esetén az Intézmény nem köteles újabb fizetési felszólítást küldeni és 

nem köteles a Tanuló szociális helyzetének vizsgálatára sem. (2011. évi CXC tv. 31§ (2) c.) 

22. Felek tudomásul veszik, hogy bármely fél szerződésszegése esetén a másik fél jogosult az igényét – 

szükség szerint – bírósági úton érvényesíteni. 

23. Felek megállapodnak, hogy – a 20. pont szerinti felszólítást és tanulói jogviszony megszűnéséről 

szóló értesítést kivéve, amelyet a 25. pont szerint kell megküldeni – a jelen megállapodás szerint 

küldendő minden egyes értesítés vagy közlés e-mailen küldendő a Felek részére. 

24. Felek megállapodnak abban is, hogy a 20. pont szerinti felszólítást és tanulói jogviszony 

megszűnéséről szóló értesítést írásba foglalva kell közölni a megállapodásban megjelölt címre, illetve 

személynek küldve, személyes kézbesítés útján vagy ajánlott tértivevényes levélben. 

25. A jelen megállapodás szerint a közlés abban az időpontban minősül a másik fél részére megfelelően 

kézbesítettnek, 

a) amikor személyesen vagy futár útján átadásra kerül vagy 

b) amennyiben tértivevényes levélben lett elküldve a tértivevényen szereplő átvétel napján, de 

legkésőbb a postai feladását követő 10. (tizedik) napon. 

26. Intézmény a fenti közlési formák egyikének alkalmazása mellett a fizetési felszólítást a jelen 

megállapodásban megjelölt e-mail címre is megküldheti a Gondviselőknek. 
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27. Felek a jelen megállapodás teljesítése során a jelen megállapodásban megadott értesítési címeket 

tekintik irányadónak. 

 

IV. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

28. Felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodás értékaránytalanság címén történő 

megtámadásának jogáról kölcsönösen, kifejezetten lemondanak. 

29. A Felek egybehangzóan megerősítik, hogy a jelen szerződés alapján megfizetendő Éves 

költségtérítést Gondviselők annak megfizetését követően sem jogosultak visszakövetelni. 

30. Felek rögzítik, hogy a jelen megállapodásban nem érintett kérdésekben a hatályos jogszabályi 

rendelkezések irányadóak. 

31. A jelen megállapodást a Felek – alulírott helyen és időpontban – elolvasás és értelmezés után, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 

 

Kelt: Budapest, 2022.  

 

 

_______________________________ 

Gondviselő 

 

 

_______________________________ 

Gondviselő 

 

 

___________________________________ 

Rákospalotai Meixner Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

(Intézmény) 

 

 

 

Mellékletek:  

1. számú melléklet: Adatkezelési tájékoztató 

2. számú melléklet: Hozzájárulási nyilatkozat 
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