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Támogatási Szerződés 

 

 
mely létrejött egyrészről a Módos Oktatási Alapítvány 2000 Szentendre, Kőhegy 0153/14 hrsz., adó-

szám: 18223574-1-13., bankszámlaszám: CIB Bank 10700024-70173093-51100005 illetve a fenntartá-

sában működő MOA Magán Általános Iskola 1031 Budapest, Kalászi utca 5-7. OM 201806 (további-

akban: Fenntartó, Iskola),  

 

másrészről 

 

 <Szülő neve> ( <lakcím> ) sz. alatti lakos mint  Szülő/Támogató között az alábbiak szerint.  

 

1. Támogató kijelenti, hogy a támogatott Alapítvány Alapító Okiratában foglalt célokat ismeri, azokkal 

egyetért és azokat elfogadja. Ennek alapján az alapítványi célok megvalósítása érdekében a jelen Szer-

ződésben foglalt támogatást biztosítja az Alapítvány részére.  

 

2. Támogatott a támogatás összegét kizárólag az alapító okiratban rögzített közhasznú tevékenységek 

ellátása érdekében használhatja fel, azt senki más számára tovább nem adhatja. Támogatott köteles a 

pénzbeli támogatás összegét oly módon nyilvántartani, hogy a támogatás felhasználásáról Támogató 

megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni. 

3. Az Iskola kijelenti, hogy 

Típus szerint: Alapfokú nevelési-oktatási intézmény 

Működését tekintve: Magán fenntartású intézmény (nem állami, nem önkormányzati és nem egyházi 

fenntartású intézmény) 

Alapfeladata: Alapító okiratában foglalt köznevelési feladat, mely alapfokú, ezen belül nappali rend-

szerű általános műveltséget megalapozó általános iskolai nevelés-oktatás 

    

4. A támogatás <Gyermek neve> (an:  ; szül: ) gyermek egy azaz egy teljes naptári éves tanulmányaira 

vonatkozik. A tanulmányok megkezdésének ideje: 2018 szeptember  hónap 01 napja 

 

5. Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben rögzített támogatás éves teljes összege 2018 szeptemberjé-

től számítottan  … - Ft. azaz  …..forint, melynek megfizetését Támogató a  7. pontban foglaltak szerint 

köteles teljesíteni. 

 

6.  
Az Iskola vállalja 2019 augusztus 31.-ig (tanrend szerint): 

 

 7.30-8.00 és 16.00-16.30 között a gyermek felügyeletét ügyeleti rendszerben. 

 8.00-9.00 óra között napindító foglalkozásokat, közös beszélgetést, ráhangolódást 

 Tehetséggondozást, felzárkóztatást (akár egyéni tanrend szerinti haladás.) 

 Változatos oktatási módszereket kis létszámú csoportokban megvalósítva (egyéni, páros, cso-

portos óraszervezés, differenciált foglalkozások, kooperatív munka, projektoktatás, témanapok, 

témahetek) 

 Emelt óraszámú természettudományos oktatást a környezettudatosság érdekében. 

 Angol nyelvoktatást már első évfolyamtól (hagyományos, illetve két tanítási nyelvű foglalko-

zások)  
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 Mindennapos testnevelési foglalkozásokat az egészséges életmódra, a mozgás szeretetére neve-

lés érdekében az iskola tornatermében és udvari sportpályáján. 

 Hangszeres oktatást (gitár) 

 Integráló iskolaként hangsúlyt fektet egymás elfogadására. Pedagógiai programja és az alapító 

okirata szerint, vállalja  

 Sajátos nevelési igényű gyermekek (érzékszervi, beszéd- és enyhe értelmi fogyatékkal 

élő gyermekek),  

 Tanulási nehézséggel küzdő gyermekek (olvasás, számolás, írás részképesség területén) 

 Kiemelten tehetséges gyermekek nevelését, oktatását is. 

 Nyári nyitva tartást tematikus táborokkal (angol nyelvi, sport, iskola előkészítő, képességfej-

lesztő, főző, zenés, természetismereti, sátortábor) 

 

 Igény esetén, iskolai időn túl, a sportfoglalkozások megszervezését. 

 Rendszeres orvosi felügyeletet. 

 A tankönyvek beszerzését 2011. évi CXC. törvény, 2001. évi XXXVII. törvény, 16/2013. 

(II.28.) EMMI rendelet szerint. 

 Szülői értekezletek megszervezését a tanév rendje szerint. 

 Napi egyszeri meleg étkezés biztosítását igény szerint. 

 A gyermek tanulmányi eredményeiről a Szülő értesítését havonta elektronikus napló 

formájában is. 

 Saját erdei iskola programot Tiszaugon. 

 
7. A Szülő  vállalja 

 

 Egyszeri …,- Ft, azaz … beiratkozási díj befizetését a fenntartó Alapítvány részére, amely jelen 

megállapodás aláírásával egyidejűleg esedékes.  

 Az éves támogatási díj megfizetését akként, hogy az éves támogatási díj 5. pontban foglalt 

összegét 2019 június 30.-ig, havi egyenlő …- Ft.- os ütemezésben, minden hónap 10.-ig megfi-

zeti a fenntartó Alapítvány részére. 

 Az iskola által kért taneszközök biztosítását. 

 Napi egyszeri igénybe vett meleg étkezés díjának kifizetését, mely jelenleg 730,- Ft/nap, azaz 

hétszázharminc forint naponta, mely díjfizetés határideje tárgyhót követő 10-e. Az Alapítvány 

az ebéd árát nem emeli, emelést egyedül a beszállító tehet, melyről előzetesen tájékoztatjuk a 

Szülőket. 

 A tanév rendjében meghatározott szülői értekezleteken való részvételt.  

 

8. A Fenntartó vállalja az általános iskolai képzéshez szükséges személyi és tárgyi feltételek biztosítását. 

 

9. Felek rögzítik, hogy az oktatási/felügyeleti időszak 2018 szeptember 01-től 2019 augusztus 31-ig tart,  

12 hónap időtartamú. A szülő vállalja, hogy a gyermek részvételét ezen időszak alatt folyamatosan biz-

tosítja, illetve a gyermek előre látható távollétét megfelelő időben közli az intézménnyel. Amennyiben 

a gyermek év közben iskolát vált és ennek időpontja az év végi vizsgaidőszakot, a tanév zárását meg-

előző időszakra esik, tehát az aktuális tanévre vonatkozó bizonyítványát már nem nálunk kapja, a tanulói 

jogviszony megszűnésével, a hátralevő időszak megfizetésére a szülő nem kötelezhető. Az alapítványi 

hozzájárulás összegének emelése az új tanév megkezedésekkor, annak változtatására a szülői közösség 

tájékoztatását követően kerülhet sor.  
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10. Jelen megállapodás aláírásával a család tagjai az iskola teljes jogú partnereivé válnak. A szülő kö-

teles az Iskolát haladéktalanul értesíteni, amennyiben a Tanulói adatlapon közölt adatokban változás 

történik. Az Iskolával nem egyeztetett 1 hónapon túli tartozás esetén, az Iskola - írásban történő felszó-

lítás után - kezdeményezheti a tanulói jogviszony megszüntetését. 

 

11. A Támogató tudomásul veszi, hogy új tanévet megkezdeni korábbi tartozással nem lehet, kivételt 

képez az Iskolával történő külön megállapodás. A Szülő és az Iskola vállalja, hogy harmadik személy-

nek a gyermekről és a jelen szerződésben foglaltakról semminemű információt nem szolgáltat.  

Jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. 

törvény és a Polgári Törvénykönyv rendelkezései irányadóak.  

Felek mást hozzáfűzni nem kívántak, jelen szerződés rendelkezéseit megértették, és mint akaratukkal 

mindenben megegyezőt aláírták, mellyel a szerződés minden további nélkül hatálya lépett. 

 

 

Kelt: Budapest, 2018……. 

 

 

 

 

 

………………………………………   ……………..………………………. 

                Iskola részéről                Fenntartó részéről  

 

 

     

 

…………………………………………                           ………………………………………. 

        Szülő (törvényes képviselő)                                                        Támogató 
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HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT 

 

Mint hozzájáruló személy,18. életévét be nem töltött személy esetén szülő vagy gondviselő, 

Név(szülő/gondviselő):……………………………………………………………………….. 

Lakcím: ……………………………………………………………………………………… 

Születési hely és idő: ………………………………………………………………………… 

hozzájárulok, hogy gyermekemről 

Tanuló neve: ………………………………………………………………………………… 

 a MOA Magán Általános Iskola (1031 Budapest, Kalászi utca 5-7., OM:201806 ) továbbiakban 

iskola, területén tanítási időben és tanítási időn kívül, az iskola által szervezett 

rendezvényeken, illetve külső helyszíneken az iskola által szervezett rendezvényeken az 

iskola tantestületének tagjai illetve az általuk felkért személyek tanulóról fénykép-, hang-, 

vagy videofelvételt készítsenek; 

 a tanulóról készült fénykép-, hang-, vagy videofelvételt közzétegyék az iskola által 

szerkesztett honlapon (www.moasuli.hu) és az iskola által szerkesztett más kiadványokban, a 

felvételt az iskoláról tudósítást készítő helyi vagy országos médiumok rendelkezésre 

bocsássák az iskola pedagógusai a portfólió-készítéshez felhasználhassák. 

Hivatkozva a Polgári törvénykönyv (Ptk.) szóló 2013 évi V. törvény :28. § {A képmáshoz és a hangfelvételhez 

való jog) (1) Képmás vagy hangfelvétel elkészítéséhez és felhasználásához az érintett személy hozzájárulása 

szükséges. 

 A felvétel nyilvánosságra hozásához a szülő vagy gondviselő további hozzájárulása nem 

szükséges. 

 A szülő vagy gondviselő aláírásával engedélyezi  a felvételek utólagos szerkesztését, 

módosítását mindaddig, amíg ezek a tevékenységek bizonyíthatóan nem rosszindulatúak, és 

a tanuló számára nyilvánvaló anyagi vagy erkölcsi hátrányt nem okoznak az eredeti 

felvételhez képest. 

 A felvételt a tanuló és az iskola egyaránt felhasználhatja nem kereskedelmi céllal, 

előmenetele érdekében; beleértve, de nem korlátozva a papír-, valamint internetes 

portfóliót, bemutatkozó kártyát, kiállításokat, versenyeket. 

 A tanuló a felvétel jogszerű felhasználásáért díjazásra nem jogosult. 

 Az iskolát nem terheli semmilyen felelősség, így kárfelelőség sem a felvétel (ek) olyan 

harmadik személy általi felhasználásáért , amelyre vonatkozóan az iskola harmadik személy 

részére nem adott engedélyt. 

 A szülő vagy gondviselő kijelenti, hogy szükség esetén a tanuló nevének nyilvános közléséhez 

a felvétel (ek) közlése és alkalmazása során hozzájárul. 

 A digitális negatívok, másolatok és a sokszorosítással létrejött felvételek az iskola tulajdonát 

képezik, a szerzői jogok az iskolát illetik. 

http://www.moasuli.hu/
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Kelt: …………………………………….., 2018………... 

       …………………………………….. 

        Szülő/gondviselő  

 

 

 

 

 

 

Alulírott ………………………………………………………… (Szülő/gondviselő) kijelen-

tem, hogy a MOA Magán Általános Iskola rendelkezésére bocsátok minden olyan informá-

ciót, mely gyermekem tanulási, beilleszkedési, magatartási nehézségére, sajátos nevelési igé-

nyére vonatkozik, abban az esetben is, ha gyermekem szakértői véleménnyel nem rendelke-

zik. 

A fentiekkel kapcsolatos tudnivalók összefoglalása: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………….. 

 

Tudomásul veszem, amennyiben ezen tényeket elhallgatom, az iskola jelen támogatási szerző-

dést, továbbá tanulói jogviszonyát azonnali hatállyal, minden nemű indoklás nélkül felmond-

hatja.  

 

 

 

Kelt:  

 

            

        ……………..………………. 

         Szülő/gondviselő 
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