
 
 
 
 
SZITÁR = Szülői Támogatási Rendszer 

Az egyesület vezetősége szemszögéből az alábbiakban megpróbáljuk összefoglalni a SZITÁR 

történetét és elveit annak érdekében, hogy jobban együtt tudjunk gondolkodni a 2013. szeptember 

17-re tervezett fórumon. 

 

Miért jött létre, mi az alapgondolata? 

A SZITÁR alapvetően azért jött létre, mert rossz volt a fizetési fegyelem és csak a szociális 

bizottságban lévő kevés szülő viselte azokat a terheket, amelyek a nagy tartozások keletkezésekor a 

személyes problémák megélése/megítélése okozott.   

A SZITÁR-t kezdeményező csapat 2010. tavaszán alakult meg egy TÉR-ERŐ napon.  

Az alapgondolatuk az volt, hogy megerősítsék a szülői közösség iskolafenntartói tudatát.  

Szerették volna, ha a szülők már az osztályközösségekben szembesülnének a saját, ill. a többiek 

problémáival, és már ebben a kisebb közösségben képesek lennének a lehetőségeikhez igazodva és 

egymást segítve, az iskola fenntartásának anyagi terheit átláthatóan elosztani. 

Egyértelműen meghatározták, hogy a SZITÁR csoportot alkotó ügygazdák felelőssége az adott 

osztálytól elvárt díj (osztálylétszám x egy főre jutó költség) összeszedése.  

Az egyesület vezetőségének feladata pedig az összegyűlt pénzből való gazdálkodás. 

Ekkor még nem volt tiszta forgatókönyv arra az esetre, ha az ún. „vállalási esten” nem jön össze az 

elvárt összeg.   

 

Hogyan fejlődött? 

Kezdetben az volt a jellemző, hogy a vállalási esteken az osztályok nem érték el a 100%-ot.  

Emiatt a közgyűlés úgy döntött, hogy a hiányzó összegeket az osztályoknak valamilyen formában 

(közös vállalkozások bevételeiből, vagy többlet szülői támogatásként) egy megadott határidőig be 

kell fizetniük. Sajnos az osztályok nagyobb hányadában ez nem történt meg, vagyis nem gyűlt 

össze az iskola fenntartásához szükséges pénz. Ezekből az „alulvállalásokból” közel 4 millió Ft-os 

költségvetési hiány keletkezett. 

Ennek megoldására a 2012. májusi közgyűlés jóváhagyta a SZITÁR megváltoztatását.  

Eszerint amennyiben az osztály szülői közösségének nem sikerül teljes mértékben összeadni az 

adott osztályra jutó költséget, úgy végső esetben a hiányzó pénzösszeget egyenlő arányban osszák 

szét az osztályhoz tartozó valamennyi szülő között. Ez alól a kötelező „ráosztás” alól felmentést 

lehet adni, amennyiben azt az osztály többi tagja elfogadja. 

Sajnos azokban az osztályokban, ahol a 2011/2012 tanévben hiányzott a vállalásokból, ott a 

2012/2013 tanévben nemcsak az aktuális éves hozzájárulást kellett a szülőknek előteremteniük, 

hanem az előző évi alulvállalás miatti hiányt is szét kellett osztaniuk. Így sok esetben a „ráosztás” 

miatt akár 5000 Ft nem várt többlet teher is jutott a szülőkre.  

 

 

 

 



 
 

Mi a jelenlegi állapot? 

 

Jelenleg az osztályoknak már nincs a múlt tanévről áthozott alulvállalásuk, sőt több osztály-

közösség jelentős többlettel kezdi a 2013/2014 tanévet. 

A tanévkezdésre nem született meg a közoktatás új állami finanszírozásról szóló jogszabály.  

Így a bevételeinket nem tudtuk megtervezni, azaz egyelőre nincs az idei tanévre jóváhagyott, 

gyerekenként elvárt átlagos hozzájárulás. 

A szülők kb. 90 %-a az előző évi vállalási összegével iratkozott be. Két osztály még júniusban 

eredményes vállalási estet tartott és az ott megállapodott összeget vette alapul.  

Vannak olyanok is akik „az összeg megbeszélés alatt” ill. „a 2013. szeptemberi vállalási est 

alapján” címszóval írtak alá új megállapodást.  

Amint az állami támogatás mértéke ismertté válik, úgy egy közgyűlés keretében (várhatóan 

októberben) kell közösen elfogadnunk a 2013/2014. évi költségvetést.  

Ezt követően viszont minden osztályban új vállalási estet kell tartani, ahol mindenki tiszta lappal 

kezd, függetlenül attól, hogy mit írt alá erre az évre. 

A vezetőség részéről úgy érezzük, hogy az alábbi lehetőségek nincsenek a köztudatban, mert a 

SZITÁR szabályzatban ezek konkrétan nincsenek megnevezve, ugyanakkor a SZITÁR adta szabad 

döntési térben megférnek : 

 

- Az alulvállalás automatikus egyenlő szétosztása („ráosztás”) nem kötelező. Ez csak az 

utolsó lépés, amennyiben az osztályközösség nem tud valamilyen más módot (közös 

vállalkozás bevétele, szponzori támogatás, stb.) kitalálni, amely biztosítja, hogy az osztályra 

jutó vállalás 100 %-ban teljesül. 

- Ha a „ráosztást” követően valaki olyan mértékű vállalást kénytelen aláírni, melyet nem tud 

megnyugtatóan teljesíteni, akkor az egyesület vezetőségével egyeztethet valami egyéni 

megoldásról a különbözettel kapcsolatban. Ugyanis az egyesülettel kötött 

megállapodásokért végső soron a vezetőség a felelős, azaz a mi feladatunk, hogy ezek a 

megoldások az általános közösségi elvárásoknak és az egyéni személyes problémák 

humánus kezelésének is megfeleljenek. Már eddig is születet néhány ilyen megállapodás. 

- Az osztályszámlán lévő többletpénzekről mindig az osztály közössége rendelkezik. Azaz az 

osztály ügygazdája az osztály döntése alapján bármikor kérheti, hogy kinek mennyit írjanak 

jóvá. Azaz úgy, mint korábban, most is lehet közös vállalkozások bevételével 

egymáson/magunkon segíteni, hisz a hozzájárulás gyermekenként van nyilvántartva és nem 

osztályonként. 

 

 

Gödöllő, 2013.09.10.  

 

 

Az egyesület vezetősége 

 
 
 
 


