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Szerződés tanulói jogviszony létesítésére 2021/2022 tanévtől 

(Békéscsabai tagintézmény) 

 
amely létrejött egyrészről a Tudásfa Oktatási Nonprofit Kft. (1149 Budapest, Angol u. 34.) a 

továbbiakban: Fenntartó) által fenntartott Tudásfa Felnőttoktatási Gimnázium [székhelye: (2310 

Szigetszentmiklós, Csonka János u. 5..) OM azonosítója: 201625], a továbbiakban, mint Intézmény, 

másrészről: 

 

Nyomtatott betűvel kérjük kitölteni 
név (családi és utónév): 

születési név: 

anyja születési neve: 

születési hely, időpont: 

állandó lakcím: 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

állampolgárság: 

oktatási azonosító: 

személyigazolvány száma: 

TAJ szám: 

telefon: 

e-mail: 

 

mint a fentiekben megnevezett* tanulóra vonatkozóan a szülői felügyeleti jogokkal rendelkező 

személy(ek), a továbbiakban, mint Szülő/nagykorú Tanuló között alulírott napon az alábbiak szerint. 

 

1. Az Intézmény a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 

alapján pedagógiai és szakmai-pedagógiai programmal működő, a Tudásfa Oktatási Nonprofit Kft. 

fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmény. 

*A tanulói jogviszony a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 50§ (1) értelmében 

képzési szerződés aláírását követően jön létre az Intézménnyel (lásd. beiratkozás napja). 

*A tanulói jogviszony a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 53§ (2) c) pontja 

értelmében szűnik meg. Egyéb más esetben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 

53§ (2)-(10) vonatkozik a diákra. 

 

2. *A Tanuló beiratkozáskor átvesz a Házirendből egy példányt. A Tanuló ezennel nyilatkozik arról, 

hogy elolvasta, megismerte és elfogadta a Házirendet, az abban leírtakkal egyetért. A Házirend 

tartalmazza a tanulói jogokat és kötelezettségeket, amelyeket a Tanuló magára nézve kötelezőnek 

fogad el. A Házirend megtalálható elektronikus formában a www.tudasfagimnazium.hu 

weboldalon. 

 

3. A Szülő (amennyiben a Tanuló kiskorú) ezennel nyilatkozik arról, hogy megismerte és elfogadta az 

Intézmény pedagógiai programját és szabályzatait, illetve a tanulói tájékoztatót, amelyek alapján a 

felügyelete alatt és nevelésében lévő, a fentiekben megnevezett gyermek (a továbbiakban: Tanuló) 

tanulói jogviszonyát - vele egyetértésben - a jelen szerződés feltételei alapján az Intézménnyel 

létrehozzák a 2021/22-es tanévtől. A Szülő kijelenti, hogy a Tanuló képviseletére jogosult.  

 



*Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok megfelelnek a valóságnak. 

 

 

 

A Szülő ezennel nyilatkozik arról, hogy elolvasta, megismerte és elfogadta a Házirendet, az abban 

leírtakkal egyetért. A Házirend tartalmazza a szülői és tanulói jogokat és kötelezettségeket, 

amelyek a Szülőt és a Tanulót kötelezik és jogosítják. A Házirend megtalálható elektronikus 

formában a www.tudasfagimnazium.hu weboldalon 

4. Tanuló ezennel nyilatkozik arról, hogy megismerte és elfogadta az Intézmény pedagógiai 

programját és szabályzatait, amelyek alapján a jelen szerződés feltételei alapján az Intézménnyel 

tanulói jogviszonyt létesít a 2021/22-es tanévtől. A Tanuló kijelenti, hogy nagykorú és 

cselekvőképes.  

5. Az Nkt. 31. § (2) bekezdésének c) pontja alapján az Intézmény a felvételt, a tanulói jogviszony 

létrejöttét, fenntartását fizetési kötelezettséghez (továbbiakban: iskola-fenntartási 

hozzájáruláshoz/regisztrációs díjhoz) köti; a tanulói jogviszony megszüntetésével kapcsolatosan 

az Nkt. 53. § (2)-(10) bekezdésében foglaltaktól eltér.  

A képzéstől való távolmaradás önmagában nem minősül a képzés megszüntetésére irányuló 

szándéknak. Amennyiben a Tanuló képzést egyoldalúan kívánja megszüntetni, úgy ezt írásban, 

tértivevényes levélben köteles a képzést szervezőnek (levelezési cím: Tudásfa Gimnázium 6701 

Szeged, Híd utca 3. Pf. 1296.) és a Tagintézmény-vezetőnek bejelenteni. Mindaddig, amíg a 

tanulói jogviszony jogszerűen nem szűnik meg, a Tanulói jogok és kötelezettségek érvényben 

maradnak. 

A képzésben résztvevő a képzés és a vizsgázás ideje alatt az adataiban bekövetkező változásokat 

köteles a képzést szervezőnek (levelezési cím: Tudásfa Gimnázium 6701 Szeged, Híd utca 3. Pf. 

1296) és a Tagintézmény-vezetőnek 3 munkanapon belül bejelenteni. 

Amennyiben a Tanuló fenti kötelezettségeinek nem tesz eleget, és ez a képzésszervező hivatalos 

tudomására jut, hivatalból kötelezettségszegési eljárást indít. 

6. Az Intézmény vállalja, hogy a vonatkozó jogszabályok, pedagógiai programja és szabályzatai 

alapján teljesíti nevelési-oktatási feladatait. Ezen feladatok eredményes teljesülésének feltétele a 

tanuló ill. a szülő együttműködése. 

7. A Szülő/Tanuló tudomásul veszi, amennyiben a Tanuló nem rendelkezik eredményesen lezárt 

középszintű 9. és/vagy 10. évfolyamos bizonyítvánnyal, abban az esetben Intézmény által 

meghatározott időben és helyen sikeres osztályozó vizsgát kell tennie a hiányzó évfolyamok (9. 

és/vagy 10.) követelményeiből összeállított kérdéssor alapján. Sikertelen osztályozó vizsga esetén 

a Tanuló tanulói jogviszonya megszűnik az Intézménnyel.  

8. A képzés időtartama 4 vagy 6 tanév (attól függ, hogy melyik képzésre iratkozik be a diák), amely 

korlátlanul mérsékelhető meglévő tanulmányok beszámításával, osztályozó vizsga letételével 

(csak tanulói egyedi kérelemmel lehetséges). 

9. A Szülő/Tanuló jelen szerződés alapján vállalja, hogy az Intézmény részére az iskola-fenntartási 

hozzájárulást/regisztrációs/adminisztrációs díjat megfizeti, az Intézménnyel nevelési-oktatási 

kérdésekben a tanuló érdekében együttműködik. 

 

10. 9-11. évfolyam számára a képzés tandíjmentes. Egyéb költségeket azonban kell fizetni: 
Beiratkozáskor, amennyiben egyösszegben történik a befizetés 35.000 Ft, ha részletben, akkor 

2*25.000 Ft.(Részletfizetés esetén az első részletet beiratkozáskor, a többit pedig minden hónap 

15-éig kell befizetni.) 

 

11. 12. évfolyam számára a képzés tandíjmentes. Egyéb költségeket azonban kell fizetni: ha 

rendelet vagy jogszabályváltozás nem következik be a 2021/2022-es tanévben a befizetendők a 

következők lesznek: 2021/2022-es tanév elején, amennyiben egyösszegben történik a befizetés 

50.000 Ft, ha részletben, akkor 2*25.000 Ft és 1*20.000 Ft. (Részletfizetés esetén az első részletet 

beiratkozáskor, a többit pedig minden hónap 15-éig kell befizetni.) 

 

12. *Osztályozó vizsga esetén a tanuló az Intézmény külön felhívására köteles a rá vonatkozó 

vizsgával érintett vizsgabiztosi díjat megfizetni. Ennek mértéke szóbeli vizsgán a vizsgabizottsághoz 

beosztott vizsgázónként 3600 forint, írásbeli vizsgacsoportonként 9000 forint (20/2012. (VIII. 31.) 



*Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a közölt adatok megfelelnek a valóságnak. 

 

 

 

EMMI rendelet 143. § (15)), plusz ..............Ft adminisztrációs díj. Jogszabályváltozás esetén ez a díj 

automatikusan változik. 

 

13. A Szülő/Tanuló vállalja, hogy a jelen szerződésben megadott elérhetőségi adatainak változását 

három munkanapon belül, írásban bejelenti az Intézménynek. 
 

14. Ha esetlegesen megszüntetésre kerül a tanulói szerződés, mert a Tanuló nem teljesíti a regisztrációs 

díjat, azaz szerződést szeg, akkor szerződésszegéssel okozott károkért jogcímen követelhető tőle ez 

az összeg.  

Ha a Tanuló tanulmányi kötelezettségeinek teljesítésével összefüggésben a nevelési-oktatási 

intézménynek jogellenesen kárt okoz, a Ptk. szabályai szerint kell helytállnia.  

15. A jelen szerződéssel kapcsolatos értesítés vagy közlés kizárólagosan hagyományos postai 

levélküldeménnyel történhet a Felek e szerződésben megjelölt címének valamelyikére. A szerződő 

Felek kifejezetten megállapodnak abban, hogy a jelen pont rendelkezéseinek megfelelő közlést az 

igazoltan eredménytelen második kézbesítési kísérletet követő ötödik munkanapon a tényleges 

kézhezvétel hiányában is közöltnek kell tekinteni. 

16. Jelen szerződés a képzés teljes időtartamára érvényes, az iskola részére befizetendő regisztrációs 

és az adminisztrációs díjat a fenntartó évente felülvizsgálhatja. 

17. A szerződő Felek rögzítik, hogy jelen szerződésben nem érintett egyéb kérdésekben a hatályos 

jogszabályi rendelkezések irányadóak. A szerződő Felek kijelentik, hogy jelen szerződéssel 

kapcsolatos szerződéskötési-képességükben semmiben korlátozva, illetve kizárva nincsenek. A 

szerződő Felek értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag írták alá. 

 

Központi elérhetőségek: Központi Igazgató-06205310668, Titkárság: 06202379035 

Levelezési cím: 6701 Szeged, Híd u. 3., Pf. 1296 

Weboldalunk: www.tudasfagimnazium.hu 

 

*A tanulói tájékoztató és a Házirend egy példányát átvettem.  

Ha tanulmányaival kapcsolatos dokumentumot szeretne megtekinteni megtalálja a tagintézménynél 

vagy a weboldalunkon: www.tudasfagimnazium.hu 
 

 

Kelt: 2021. ................................................ 
 

 

 

 

 

Az Intézmény képviseletében:   A szülői felügyeleti jogokkal rendelkező személy  

 

..................................................                  .....................................................   

Tagintézmény-vezető 

 

 

A nagykorú Tanuló aláírása: 
                                                   A tanulói tájékoztató és a Házirend egy példányát átvettem.  

 

 

................................................................... 

 

 

Törvényi hivatkozások: 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 50§, 53§, 59§ 

 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 53.§, 61.§, 20.§, 50.§, 51.§, 143. § (15) 
 

http://www.tudasfagimnazium.hu/

