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TANULÓI JOGVISZONY LÉTREHOZÁSÁRA IRÁNYULÓ SZERZŐDÉS 

2022/2023 

NÉPTÁNC 

Amely létrejött a Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskola (OM: 027413) (képviselő: igazgató), 

másrészről  ___________________________________________________________________ (tanuló neve) 

törvényes képviselője/szülője  ___________________________________________________  (szülő, gondviselő 

neve),  _______________________________________________________________________ (szülő, gondviselő 

lakcíme), továbbiakban Törvényes képviselő között, azaz együttesen Szerződő felek között. 

A szerződés tárgya: 

A szerződő tanulói jogviszony keletkeztetésében állapodnak meg abból a célból, hogy a Köznevelésről szóló Törvény 

rendelkezéseinek megfelelően alapfokú művészetoktatásban részesülhessen a szerződés 2. pontjában nevezett gyermek. 

1. A Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskola önálló jogi személy kijelenti, hogy megfelel a 

Köznevelési felek Törvényben leírt feltételeknek, és ennek alapján alapfokú művészetoktatási intézményi 

képzés keretén belül jogosult iskolai nevelés és oktatás megvalósítására. 

2. Törvényes képviselő kijelenti, hogy teljes jogkörében eljáró képviselője 

_______________________________ tanulónak. 

3. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskola a 

gyermek oktatását az alapfokú művészetoktatás követelményeiről és tantervi programjáról szóló 3/2011 (I.26) 

NEFMI rendelettel módosított, 27/1198. (VI. 10.) MKM rendelet 3.§ -ának (3.) bekezdése, a 2011. évi CXC 

Törvény a Nemzeti Köznevelésről, valamint a 1995. évi I. a Magyarországi Református Egyház Köznevelési 

Törvénye alapján, az Iskola Pedagógiai Programja szerint végzi. 

4. A törvényes képviselő kijelenti, hogy: 

□ Gyermekem más Művészetoktatási Intézménynek NEM tanulója.  

□ Kijelenti továbbá, hogy gyermeke a művészeti iskolai oktatást a néptánc tanszakon, a Pécsi Református 

Kollégium Alapfokú Művészeti iskolában kívánja igénybe venni.  

□ Más Művészetoktatási Intézménynek IS tanulója.  

(megfelelő részt kérjük jelölni)  
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A dőlt betűs részt csak akkor kell kitölteni, ha a gyermek más művészeti iskolának is tanulója. 

□ A törvényes képviselő kijelenti, hogy gyermeke más Művészetoktatási Intézménynek is tanulója. Az államilag 

támogatott képzést a Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskolában kívánja igénybe venni. 

□ Az államilag támogatott képzést a  ______________________________________________  Művészetoktatási 

Intézményben kívánja igénybe venni, a Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskolában tandíjat fizet. 

(megfelelő rész kérjük jelölni 

5. Jelen szerződés aláírásával a Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskola vállalja, hogy a térítési 

díj fizetését más forrásból biztosítja. 

6. Jelen szerződés aláírásával a törvényes képviselő vállalja, hogy gyermeke az intézményi házirendben 

foglaltaknak megfelelően járjon az iskolába, továbbá annak rendelkezéseit önmagára és gyermekére nézve 

elfogadja, és gyermekével betartatja. 

A törvényes képviselő tudomásul veszi, hogy a Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskola 

igazgatójának egyoldalú és indoklás nélküli joga van a munkatársainak megválasztásához, illetve az 

alkalmazandó pedagógiai módszerek meghatározásához. 

7. Jelen megállapodásból származó bármely vitás kérdést a szerződő felek békésen, tárgyalások útján kísérelnek 

meg rendezni, szükség szerint két alkalommal megtartott egyeztető tárgyalások formájában. 

Ennek sikertelensége esetén kikötik a Pécsi Székhelyű Járásbíróság, illetve a Pécsi Törvényszék kizárólagos 

illetékességét. 

8. Jelen megállapodás nem szabályozott kérdéseiben a Ptk. és a köznevelésről szóló törvény rendelkezései az 

irányadóak. 

9. Jelen szerződést szerződő felek elolvasás és kellő értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, 

saját kezűleg jóváhagyólag írták alá. 

 

Kelt: Pécs, 2022. szeptember 1 

 

 ___________________________________   ___________________________________  

 törvényes képviselő (szülő) igazgató 
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A TANULÓ NEVE: 

Születési hely: Születési idő: 

Anyja lánykori neve: Apja/Gondviselő neve: 

Tanuló oktatási azonosító száma:  

Lakcím: 

Telefonszám, e-mail cím (változás esetén kérjük, jelezze irodánknak!). A folyamatos együttműködés elősegítése 

érdekében kérjük lehetőség szerint adjon meg egy rendszeresen olvasott e-mail fiókot! Köszönjük! 

  

Választott tanszak: Néptánc 

Iskola, osztály: 

 

Jelen nyilatkozat aláírásával, minden kényszertől és befolyástól mentesen, szabad akarat elhatározásból, a fentiekben 

általam saját kezűleg megadott személyes adataimnak, illetve kiskorú gyermekem adatainak az alábbiakban megjelölt 

Adatkezelő általi kezeléséhez  

BELEEGYEZÉSEMET ADOM. 

A Pécsi Református Kollégium Alapfokú Művészeti Iskolája –mint Adatkezelő–, a jelen hozzájáruló nyilatkozat 

általam történő aláírását és az adataim általam történő kitöltését megelőzően tájékoztatást adott arról, hogy az 

Adatkezelési Szabályzat (GDPR) hol érhető el betekintésre, illetve hogy az abban foglaltak alapján tájékozódhatom 

arról, hogy az adataim kezelését milyen célból, milyen időtartamig végzi, illetőleg arról, hogy az adataimmal 

kapcsolatosan milyen jogok és jogorvoslati lehetőségek illetnek meg. Tájékoztatott arról, hogy hozzájárulásomat 

bármikor visszavonhatom. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti 

adatkezelés jogszerűségét. 

 

Belegyezésemet adom ahhoz, hogy gyermekem közismereti iskolájához benyújtott, a művészeti iskolai jogviszonnyal 

összefüggő határozatok másolati példánya a művészeti iskolának átadásra kerüljön a közismereti iskolától. 

 

Engedélyezem, hogy gyermekemről felvétel (fénykép, mozgókép) készüljön és az esetleg a médiában megjelenjen.  

(A megfelelő aláhúzandó) 

 

 

Igen         Nem 

 

 

Kelt: Drávafok, 2022. szeptember 1. 

  

………………………………………………….  

nyilatkozó aláírása  


