
 1. 

Szülői Megállapodás 
 

Mely létrejött egyrészről az Malom-Alom  

(cím: 2017 Pócsmegyer, Malom utca 1.  képviseli: Ginterné Csorba Zsuzsanna ), mint tanulócsoport 

 

valamint MALOM Civil társaság (székhelye: 2017 Pócsmegyer, Malom utca 1. képviseli: Kálmán 

Melinda, Számlaszáma: 10403112-50526748-70761006), mint Fenntartó 

 

 

Másrészről (szülő, ill. gondviselő) név: ...........................................................................................................  

születési hely és idő: ........................................................................................................................................  

anyja leánykori neve: .......................................................................................................................................  

lakcíme: ............................................................................................................................................................  

 

és (másik szülő/gondviselő) név: .....................................................................................................................  

születési hely és idő: ........................................................................................................................................  

anyja leánykori neve: .......................................................................................................................................  

lakcíme: ............................................................................................................................................................  

 

mint Szülő(k) között a mai napon az alábbiak szerint: 

 

1. 

Szerződő felek megállapítják, hogy a Malom-Alom nem oktatási intézmény. 

 

2. 

A Tanulói jogviszony a beíratással jön létre azzal az oktatási intézménnyel, ahol magántanulóként a 

Tanuló a tanulói jogviszonyból eredő jogait a beíratás napjától gyakorolhatja. A magántanulói státusz 

kérelmezése a Szülő feladata és felelőssége. 

 

3. 

Szülő a tanulócsoport működési szabályzatát, elveit megismerte, azt elfogadta. Kijelenti, hogy a 

nevelésében lévő 

 

 ....................................................................................  született: ............................................................  

(gyermek neve, születési hely és idő) 

 

kiskorú gyermeke  tanulmányait a Malom-Alom tanulócsoportban kívánja folytatni a 2018/2019 tanévben 

 

 

4. 

A program teljesülésének feltétele a tanuló és a szülők együttműködése a tanulócsoport vezetőjével, 

pedagógusaival. 

 

5. 

A tanulócsoport a gyermek felvételét fizetési kötelezettséghez köti, melynek feltételeit a jelen 

megállapodásban kívánják rögzíteni a felek. 

 



 2. 

Az Malom-Alom tájékoztatja a Szülőt, hogy a 2018/2019-es tanévben az éves hozzájárulás minimális 

összege: 12x 50.000,- Ft. 

Továbbá a tanulócsoporthoz történő első csatlakozáskor regisztrációs díjként 1 X 50.000,-Ft fizetendő, 

ezen megállapodás aláírását követő 30 napon belül. 

 

6. 

A fentiek alapján a felek megállapodnak abban, hogy a Tanuló felvétele fejében a Szülő vállalja, hogy a 

megállapodásban rögzített tanévben megfizeti a fent meghatározott összeget, mint a működési 

költségekhez való éves hozzájárulást (továbbiakban: Hozzájárulás). 

 

7. 

A Szülő vállalja, hogy az éves Hozzájárulást a Civil társaság bankszámlájára az alábbiak szerint fizeti 

meg: 

 

a.) Adott tanév július 15-éig az egész évi teljes összeget befizeti (vagy) 

b.) Adott tanév július 15-étől 12 havi egyenlő részletben, havonta fizeti meg minden hónap 10-ig 

teljesítve (vagy) 

c.) Adott tanév július 15-éig a vállalt összeg első felét, adott tanév február 1-jéig a második felét 

befizeti. 

 

 

A 2018/2019 tanévben a Szülő a ……. pont szerinti részletekben fizeti meg a Hozzájárulást. 

 

8. 

Amennyiben a befizetés - figyelmeztető felszólítás ellenére - a hónap 15. napjáig sem történik meg, Szülő 

elfogadja, hogy gyermeke a hónap 16. napjától a tanulócsoportot a tartozás kiegyenlítéséig nem 

látogathatja. 

 

9. 

Szerződő felek megállapodnak, hogy a jelen szerződés szerint minden egyes értesítés vagy közlés e-

mailen küldendő a felek (vagy bármely fél által ilyen módon megjelölt személy vagy címzett) részére. 

A Malom-Alom részéről 

képviselő: Ginterné Csorba Zsuzsanna 

e-mail: malomalomsziget@gmail.com 

 

 

A jelen okiratot szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben egyezőt, 

helybenhagyólag írták alá. 

 

 

 

Kelt Szentendre, 2018.………………………… 

 

 

 

 

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

 Tanulócsoport Szülő/Gondviselő 

 

 

 

 

      ……………………………………….. 

                     Civil Társaság 


