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Mely létrejött 

egyrészről: 

Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium (székhely: 1033 

Budapest, Szentendrei út 83.; intézményi OM azonosító: 102648; IB intézményi azonosító: 

051692, adószám: 18100143-2-41; számlavezető pénzintézet: Unicredit Bank, EUR számlaszám:
10918001-00000102-78790026; elektronikus levelezési cím: info@korosi.hu; képviselő: 

Berczelédi Zsolt igazgató) 

továbbiakban: Iskola, 

másrésről: 

Név: __________________________________________________________________ 

Születéskori név: _________________________________________________________ 

Anyja neve: _____________________________________________________________ 

Születési hely és idő: ______________________________________________________ 

Állandó lakcím: __________________________________________________________ 

Értesítési cím: ___________________________________________________________ 

Telefonszám: 

____________________________________________________________ Személyi 

azonosító száma: __________________________________________________ 

Elektronikus levelezési cím: _________________________________________________ 

valamint: 

Név: __________________________________________________________________ 

Születéskori név: _________________________________________________________ 

Anyja neve: _____________________________________________________________ 

Születési hely és idő: ______________________________________________________ 

Állandó lakcím: __________________________________________________________ 

Értesítési cím: ___________________________________________________________ 

Telefonszám: 

____________________________________________________________ Személyi 

azonosító száma: __________________________________________________ 

Elektronikus levelezési cím: _________________________________________________ 

továbbiakban: Szülők, együttesen Felek között a mai napon az alábbi feltételekkel: 

K É P  Z É  S I S Z E R Z Ő D É S 
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1. Felek rögzítik, hogy az Iskola fenntartójának alapszabályába foglalt és a Szülők által

ismert általános céljai érdekében nevelési-oktatási intézményt (gimnáziumot)

működtet, amelynek elnevezése: Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű

Baptista Gimnázium, idegen nyelvű elnevezése: Kőrösi Csoma Sándor Biligual

Baptist Grammar School.

2. Az Iskola kötelezettséget vállal arra, hogy a Szülők gyermekét:

Név: ____________________________________________________________

Születéskori név: ___________________________________________________

Anyja neve: _______________________________________________________

Születési hely és idő: ________________________________________________

Állandó lakcím: ____________________________________________________

Értesítési cím: _____________________________________________________
Telefonszám: _____________________________________________________

Személyi azonosító száma: ____________________________________________

Elektronikus levelezési cím: ___________________________________________

továbbiakban: Tanulót a Nemeztközi Érettségi (IB) programakkreditációja alapján az

Iskola Pedagógiai Programjában rögzített nevelési-oktatási, és ezzel összefüggő más

alapszolgáltatásban részesíti.

Ezek különösen:

 a kis létszámú, jogszabályon alapuló, a nemzetközi érettségi (IB) rendszerében

akkreditált kötelező foglalkozások,

 tanórán kívüli, a kötelező foglalkozásokhoz köthető programok,

 az Iskola létesítményeinek és eszközeinek a használata.

3. Felek a jelen képzési szerződést határozott időre, az képzési ciklus teljes időtartamára

kötik.

4. A jelen képzési szerződés hatályának kezdő időpontja a Felek általi aláírás napja.

5. A szerződés megszűnik az képzési ciklus zárultával.

6. Felek rögzítik, hogy a jelen képzési megállapodás a _____________-as és a

______________- es tanév(ek)re szól.

7. Az Iskola - a tanulók érdeklődése és igényei szerint - a 2. pontban meghatározott

alapszolgáltatásokon felül, külön térítés ellenében tanórán kívüli tanulmányi, illetve

szabadidős foglalkozásokat is szervez: például diákkörök, szakkörök, iskolai

sportkörök, tanulmányi kirándulások, nyelvi és alkotó táborok formájában.
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8. A Szülők az Iskola épületét, helyiségeit, berendezési tárgyait és az iskolához tartozó 

területet megtekintették, tisztában vannak azok felszereltségével, valamint teljeskörű, 

részletes és minden körülményre kiterjedő tájékoztatást kaptak a nevelés-oktatás 

anyagi, tárgyi, technikai feltételeiről.

9. A Szülők kijelentik és tudomásul veszik továbbá, hogy az Iskola a tanulók kötelező 

CAS programján belüli sportolási, művészeti és közösségi szolgálathoz tartozó 

tevékenységeit részben az intézményen kívül szervezi és valósítja meg.

10. Az Iskola felelősséggel kijelenti, hogy az oktatás megszervezéséhez és színvonalas 

lebonyolításához minden, a Nemzetközi Érettségi Vizsgaközpont (IBO) által 

meghatározott tárgyi és egyéb infrastrukturális feltétellel rendelkezik.

11. Szülők egyetemleges kötelezettséget vállalnak arra, hogy a tanulói jogviszony 

fenntartása alatt minden tárgy-tanév megkezdése előtt minimum 14 nappal, 

tanévenként, minden tanévre, az Iskola részére 3.500 EUR, azaz háromezerötszáz 
Euro képzési hozzájárulást fizetnek. (Bankszámlaszám: IBAN számla száma: HU 62 
1091 8001 0000 0102 7879 0026; SWIFT kód: BACXHUHB)

12. A Felek rögzítik, hogy a jelen képzési szerződés 7. pontjában felsorolt tanórán kívüli 

foglalkozások igénybevételéért, az iskolai étkeztetésért és a tankönyvellátásért, a z 

adott szolgáltatásra az iskola honlapján www.ibkorosi.hu feltűntetett, érvényes 

szolgáltatási díjat külön megfizetik.

13. A Felek kijelentik, hogy a fizetési kötelezettség mértéke - annak éves jellegére 

tekintettel - nem függ a Tanuló által a tanévben ténylegesen Iskolában töltött tanítási 

napok számától.

14. Iskola kötelezettséget vállal arra, hogy a j  elen képzési szerződés 6. pontjában 

rögzített időtartam alatt a Szülők/Tanuló által fizetendő képzési hozzájárulás összegét 

nem módosítja.

15. A jelen képzési szerződés aláírásával a Szülők feltétlen és visszavonhatatlan módon 

fizetési kötelezettséget vállalnak a jelen szerződés 6. pontjában feltüntetett időszakra 

vonatkozóan.

16. A Szülők részükről feltétlen és visszavonhatatlan módon vállalt fizetési 

kötelezettségük abban az esetben is kötelesek teljesíteni, amennyiben bármilyen, az 

Iskola érdekkörén kívül eső okból a Tanuló a jelen képzési szerződésben foglalt 

szolgáltatásokat nem veszi a teljes képzési ciklusra igénybe. Kivételt képez ez alól, ha a  

Szülők egyedi elbírálásra az Iskola részére kérelmet nyújtanak be, melyet az Iskola 

elfogad.

17. Amennyiben a Tanuló adott tantárgy vonatkozásában egyénileg készül, kontaktórán 

nem vesz részt, ez a jelen szerződés 11. pontjában rögzített, fizetendő képzési 

hozzájárulás mértékét nem befolyásolja. 
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18. A Szülők által a jelen képzési szerződés aláírásakor vállalt fizetési kötelezettség 

teljesítésére, kizárólag egyedi elbírálás alapján, írásban, részletfizetési megállapodás 

köthető. 

19. Az Iskola a szülőket tájékoztatja, hogy jelen képzés vonatkozásában, az Iskola, illetve  a 

III. kerületi önkormányzat által nyílt pályázat keretében elnyerhető támogatásra 

(ösztöndíjra) külön képzési-támogatási szerződés köthető. 

20. A jelen képzési szerződés bármilyen módosítása kizárólag írásban érvényes. Felek jelen 

szerződés vonatkozásában az elektronikus szerződésmódosítás lehetőségét kifejezetten 

kizárják. 

21. A tanulói jogviszony létesítésének és fenntartásának a feltétele a fizetési kötelezettség 

jelen szerződésben rögzített feltételek szerinti teljesítése. 

22. A Szülők a fizetési kötelezettségüket az Iskola jelen szerződésben megjelölt Euro- 

bankszámlájára való banki átutalással, vagy az iskola pénztárába történő 

készpénzbefizetéssel teljesítik. Felek rögzítik, hogy banki átutalás esetén a banki 

tranzakciós (ügyleti) költségek a megbízót (Szülőket) terhelik. 

23. Felek rögzítik, hogy a Szülők az Iskola mindenkor érvényben lévő Házirendjét 

megismerték, azt magukra nézve kötelezőnek ismerik el, hozzásegítik a Tanulót az 

abban foglalt magatartási szabályok elsajátításához és betartásához. 

24. Az Iskola jogosult a jelen szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Tanuló 

a tanulmányi jogviszonya fennállása alatt folyamatosan, vagy eseti jelleggel, de kirívóan 

súlyos módon megszegi az Iskola házirendjét vagy tanítási rendjét, és ezt a szerződést 

kötő Szülők részére történő írásbeli felszólítást követően sem szünteti meg, illetve 

azzal nem hagy fel, továbbá amennyiben a Tanuló magatartásával büntetőjogi vagy

 szabálysértési tényállást valósít meg. Ez a felmondás nem érinti a 

Szülők által vállalt és ezen képzési szerződésben rögzített fizetési kötelezettséget csak 

annyiban, hogy a Szülők szerződéses időtartamára vonatkozó valamennyi fizetési 

kötelezettsége azonnal és egyösszegben esedékessé válik. 

25. A Szülők vállalják, hogy a Tanuló által okozott kárt haladéktalanul teljes mértékben 

megtérítik. 

a. Kárként kell figyelembe venni különösen, ha a Tanuló anyagi kárt okoz a jelen 

pontban hivatkozott magatartásával vagy egyéb módon, 

b. Ha más, harmadik személyeknek okoz olyan kárt, amiért az Iskolának kell 

helytállnia, 

c. A kártérítés a jelen képzési szerződésben rögzített fizetési kötelezettségen 

felül illeti meg az Iskolát. 
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26. Amennyiben a Szülők a képzési szerződést egyoldalúan kívánják felmondani, úgy ezt 

írásban kötelesek bejelenteni az Iskolának. Ebben az esetben a Szülők által vállalt és 

ezen képzési szerződésben rögzített fizetési kötelezettsége azonnal és egyösszegben 

esedékessé válik. 

27. Felek megállapodnak abban, hogy az Iskola abban az esetben mondhatja fel 

egyoldalúan és azonnali hatállyal a képzési szerződést (a képzési szerződést 22. 

pontjában szabályozottakon felül), amennyiben a Szülők a képzési szerződésben 

foglalt, és általuk feltétlen és visszavonhatatlan módon vállalt kötelezettségeiket 

megszegik, így különösen, amennyiben a Szülők a képzési szerződésben vállalt fizetési 

kötelezettségüket kétszeri írásbeli felszólítás ellenére sem teljesítik. 

28. Jelen képzési szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

 
Felek rögzítik, hogy a jelen képzési szerződés magyar és angol nyelveken készült, és Felek 

ezen változatokat fogadják el hitelesnek. 

 
Felek a jelen képzési szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, jóváhagyólag írják alá. 

 
A jelen képzési szerződés (2) kettő darab eredeti, egymással teljes egészében megegyező 

példányban készült, amelyekből 1 példány a Szülőknél, 1 példány az Iskolánál marad. 

 
 
Kelt: Budapest, 20_______________________ 

 

 

 

Szűlő (1.) aláírása  Szűlő (2.) aláírása 

Szülő neve 
  

Szülő neve 
 

 

 

Berczelédi Zsolt igazgató 

Kőrösi Csoma Sándor 

Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium 

 
P.h. 
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