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MEGÁLLAPODÁS  
tanulói jogviszony vonatkozásában 

 
a 2017.07.01. és 2018.06.30. közötti időszakra vonatkozóan  

 
Mely létrejött egyrészről a Gödöllői Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
(2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel utca 4. D. épület, adószáma: 18677784-1-13, OM száma: 037713, 
képviseli: Mincsik István igazgató), mint Intézmény, valamint 
 
a Weöres Sándor Oktatási, Kulturális és Szabadidős Egyesület (székhely: 2100 Gödöllő, 
Tessedik Sámuel utca 4. D. épület, adószáma: 18677461-1-13, bírósági bejegyzés száma: 
4.P.k.60228) képviseletében Dr. Kiss Pál István elnök továbbiakban: Fenntartó,  

 
Másrészről (szülők, ill. gondviselők) név: …………………………………….....………………. 

szül. hely, idő: ………………...……………….anyja neve: …..........................…………………. 

áll. lakcíme: ………………………………………………………………………....…………….. 

tartózkodási helye: ………………………………………………………………….......…………. 

e-mail címe: ……………………………………………………………………………………….. 

telefonszáma: ……………………………………………………………………………………… 

és (másik gondviselő) név: ……………………………………………………….......…………… 

szül. hely, idő: ………………...……………….anyja neve: …..........................…………………. 

áll. Lakcíme: ……………………………………………………………………....………………. 

tartózkodási helye: …………………………………………………………….......………………. 

e-mail címe: ……………………………………………………………………………………….. 

telefonszáma: ……………………………………………………………………………………… 

mint Gondviselő(k) – továbbiakban: Gondviselő – között a mai napon az alábbiak szerint: 

 
Preambulum 

 
1. Szerződő felek megállapítják, hogy az Intézmény a köznevelésről szóló 2011. évi CXC 
törvény hatálya alá tartozó oktatási intézmény, melynek fenntartója a Weöres Sándor Oktatási, 
Kulturális és Szabadidős Egyesület (székhely: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel utca 4. D. 
épület). A Fenntartó közhasznú szervezet. 

 
2. Az Intézmény antropozófiai alapokon álló szervezet, mely a Rudolf Steiner által megteremtett 
Waldorf pedagógiai alapelvek szellemében készült és államilag jóváhagyott pedagógiai 
programban foglaltak szerint működik, és fejti ki oktatási, nevelési tevékenységét. 
 
A Waldorf közösséghez való csatlakozás nem csupán gyermekünk iskoláztatását jelenti. Tudatos 
döntés a szülők részéről, mellyel elkötelezik magukat e közösség mellett! 
 
A Waldorf közösségek egy meghatározott, jól leírt értékrend mentén szerveződnek. Ennek az 
értékrendnek a védelmére, és gyermekeinkre való tovább örökítésére kötünk szövetséget 
egymással akkor, amikor Waldorf óvodába vagy iskolába beíratjuk a gyermekünket és aláírjuk e 
megállapodásokat. Ezen értékrend visszatükrözését kérjük az óvónőktől, tanároktól és azt várjuk 
el, hogy gyermekeinken érezzük a Waldorf pedagógia építő, gyógyító, emberségben növesztő 
hatását. A vállalás a szülők részéről ezzel kapcsolatban kétirányú. 

 Családi azonosító: 
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Az egyik alapvető feltétel, hogy ismerjük ezt az értékrendet, ismerjük a Waldorf pedagógia 
alapelveit, mert azok megvalósulását kell segítenünk. E Megállapodásban vállaljuk, hogy 
kellő energiát fektetünk annak az értékrendnek a megismerésére, amelyért szövetségre lépünk és 
amelyért pénzt és időt áldozunk, mert csak így előzhetjük meg, hogy más, a Waldorf pedagógia 
értékrendjével nem egyező eredményeket várjunk és kérjünk számon a pedagógusoktól és 
szülőtársainktól, nem utolsó sorban gyermekeinktől. 
 
A másik alapvető feltétel, hogy ebben az értékrendben mi magunk is hitelesek legyünk. Ez 
megkívánja tőlünk, hogy vállalásaink közé felvegyük az első helyek egyikére, és életmódunkba, 
szokásainkba, megnyilvánulásainkba beépítjük magunk is azt az értékrendet, amelyet 
gyermekeink, óvónőink, tanáraink életmódjába, szokásaiba, megnyilvánulásaiba nap mint nap 
érzékelni, tapasztalni szeretnénk. Mivel az antropozófia az élet minden területén megnyilvánuló 
konkrét, hozzáférhető tudásanyagot ad arról, hogy a Waldorf közösségek tagjai hogyan 
szervezhetik meg életüket a közös értékek megvalósulása érdekében, a vállalás fontos részét 
képezi ennek mind teljesebb megvalósítása egyéni életünkben is! 
 
Ezen alapvető feltételek teljesülése esetén a Waldorf közösség nem csak értékrendjével, hanem 
közösen megalkotott szabályaival is alkalmassá válik arra, hogy tagjait minden körülmények 
között megtartsa, morális és szociális védőhálót képezve a közös értékek mellett elköteleződött 
tagok számára. 
 

I. Fejezet: A Gondviselő és az Intézmény kapcsolata 
 
3. Gondviselő kijelenti, hogy megismerte az Intézmény programját, azt elfogadva, nevelésében 
lévő alább felsorolt gyermeke(i) 
 

 gyermek neve Születés helye, ideje osztály 

1.    

2.    

3.    

 

alapfokú tanulmányait, mint Tanuló, az Intézményben kívánja megkezdeni, illetve folytatni. 
Gondviselő kijelenti, hogy a Tanuló(k) képviseletére jogosult. 
Az Intézmény a Tanuló felvételét és a tanulói jogviszony fenntartását a 2011. évi CXC tv. 83.§ 
(2) c.) pontja alapján fizetési kötelezettséghez köti, melynek feltételeit felek a jelen 
megállapodásban rögzítik. 
 
4. Az Intézmény kötelezettséget vállal arra, hogy a tanulói jogviszony fennállása alatt a 
pedagógiai programjában közzétett feladatait biztosítja. A Gondviselő ezúton is kijelenti, hogy a 
pedagógiai programot megismerte. A Gondviselő jelen Megállapodásban meghatározott 
összeggel kíván hozzájárulni az Intézmény működési költségeihez. 
 
5. Szerződő felek tudomásul veszik, hogy a pedagógiai program megvalósításának 
nélkülözhetetlen feltétele az Intézmény, a Tanuló és a Gondviselő együttműködése. Az 
együttműködés keretében a Gondviselő kötelezettséget vállal különösen  

a) a szülői esteken való részvételre, 
b) az iskolai közös feladatokban és közösségi programokon történő aktív részvételre (pl.: 
takarítás, nyári épület felújítás, ünnepek szervezése). 
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II.  Fejezet: Költségviselés 

 
6. Az Intézmény és a Fenntartó közösen tájékoztatja a Gondviselőt, hogy az Intézmény 
működéséhez szükséges fedezetet: 

6.1. az állami költségvetés a mindenkori költségvetési törvényben meghatározott mértékben 
nyújtott normatív támogatása, 
6.2. az iskola egyéb bevételei, 
6.3. a fenntartó hozzájárulása, 
6.4. továbbá a tanulói jogviszonyra vonatkozó megállapodásokon alapuló fizetési 
kötelezettségek teljesítéséből eredő források biztosítják. 

 
7. A beiratkozás időpontjától függően, az Intézménybe járó gyerekek után a jóváhagyott 
2017/2018. évi költségvetés, és a Fenntartó vezetőségi határozata szerint a Gondviselőt 
különböző fizetési kötelezettségek terhelik: 

7.1. Teljes tanév esetén a fizetési kötelezettség 2017. július 1-től számítódik és a következő 
hozzájárulásokból áll:  

• Családi fix összeg*:  20 000 Ft/hó/család (minden hónap 10-ig esedékes) 
• Vállalási egység (átlag): 18 500 Ft/hó/gyermek (minden hónap 10-ig esedékes) 
• Fejlesztési hozzájárulás: 15 000 Ft/év/család (2018. február 28-ig esedékes) 
• Művészeti hozzájárulás: 16.000 Ft/év/gyermek (2017. szeptember 30-ig esedékes) 

A családi fix összeget, a gyermekenkénti vállalási összeget és a fejlesztési hozzájárulást a 
Fenntartó bankszámlájára (MagNet Bank 16200106-11570466) történő utalással, ill. a pénztárba 
történő készpénz befizetéssel kell teljesíteni a megadott időpontokig. 
A gyermekenként fizetendő művészeti hozzájárulást pedig az Intézmény bankszámlájára (OTP 
11742049-20327400) kell átutalni, ill. pénztárába befizetni. 
Pótbeiratkozás esetén a költségvetési időszak elejétől, július 1-től számított díjakat meg kell 
fizetni vagy részletfizetési kérelmet lehet beadni, melyet a Fenntartó vezetősége bírál el 8 napon 
belül. Ebben az esetben a jelen megállapodás csak ennek elfogadásakor lép érvénybe.  

 
7.2. Amennyiben a tárgyi megállapodás nem a 2017/2018. tanévre történő hivatalos 
beiratkozáskor, hanem a tanév megkezdése után (év közben) jön létre, úgy a hozzájárulásokat a 
megállapodás aláírásának hónapjától kezdődően kell fizetni. Ebben az esetben a Gondviselőt 
egyszeri ún. „beiratkozási díj” fizetési kötelezettség is terheli. Ez a díj a teljes naptári évre 
szétosztott havi költségek (családi fix összeg és vállalási egység) adott időszakra vonatkozó 
arányos költségét helyettesíti. 

Ebben az esetben a fejlesztési hozzájárulást szintén arányosan csökkentve kell megfizetni. 
A fenti díjak idősávosan a következők és a Fenntartó számlájára (pénztárába) fizetendők:   
 

 
Beiratkozás időpontja 

Beiratkozási díj 
1 gyermek 

esetén 

Beiratkozási díj 
2 gyermek 

esetén 

Beiratkozás díj 
3 gyermek 

esetén 

Fejlesztési 
hozzájárulás 

(családonként) 

2017.09.01- 2017.12.31. 50.000 Ft 75.000 Ft 100.000 Ft 15.000 Ft 

2018.01.01- 2018.03.31. 30.000 Ft 45.000 Ft 60.000 Ft 10.000 Ft 

2018.04.01- 2018.06.30. 10.000 Ft 15.000 Ft 20.000 Ft  5.000 Ft 
 
*  A családi fix összeg az egyesület által fenntartott intézményekre együttesen vonatkozik. A befizetett 
összeg a család óvodás és iskolás gyermekeinek száma szerint arányosan kerül szétosztásra az 
intézmények között. 
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Év közbeni beiratkozáskor a művészeti hozzájárulás az első félév során történő beiratkozás 
esetén 16.000 Ft, a második félévben történő beiratkozás esetén pedig 8.000 Ft, melyet az 
Intézmény számlájára (pénztárába) kell megfizetni. 
 
8. A Gondviselő által vállalt hozzájárulás (továbbiakban: Hozzájárulás) összegét az Intézmény 
és a Fenntartó által működtetett SZITÁR rendszer leírásának és dokumentumainak, valamint 
jelen szerződésnek megfelelően kell a szülőnek megfizetnie. A SZITÁR rendszer aktuális 
szabályzatai folyamatosan elérhetőek az Intézmény honlapján, valamint a Fenntartónak az 
intézmény épületében található irodájában, félfogadási időben. 
 
9. Az Intézmény, illetve a Fenntartó vállalja, hogy 2018. június 15-ig tájékoztatja a Gondviselőt 
a következő tanévre vonatkozó fizetési kötelezettségekről. 
 
A 2017/2018. tanévben a vállalt szülői hozzájárulás (vállalási egység) összege: 
 
                  Gyerek neve:                                gyermek azonosító:       Vállalási egység ( Ft/ hó) 
 
 

 
 

 
 

  

   
 

A gyermekek után fizetendő hozzájárulás összesen (Ft/hó)  
 

Családi fix összeg/hó 
 

 
 

MINDÖSSZESEN (Ft/hó)  
 

 
 
10. Amennyiben az adott tanévre vállalt illetve megállapított éves Hozzájárulás megfizetéséhez a 
Gondviselők közössége, annak egyes tagjai vagy bármely személy, szervezet egyéb úton, a 
Fenntartó által meghatározott és elismert módon, a tanév során támogatást nyújt, úgy a Fenntartó 
azt betudja a Gondviselő által vállalt Hozzájárulás összegébe. A Hozzájárulás megfizetését 
azonban minden esetben a Gondviselő vállalja, azzal a tanév végén neki kell elszámolnia a 
fenntartó felé. 
 
11. A Gondviselő vállalja, hogy a szülői hozzájárulást a családi azonosító, gyermekenkénti 
utalás esetén a gyermekazonosító feltüntetésével minden hónap 10. napjáig megfizeti (átutalással 
vagy készpénzben). Az azonosító számokat a közlemény rovat első mezőjébe írja. 
A Gondviselő a havi befizetési gyakoriság helyett hosszabb időszakra szóló befizetést is 
választhat:  □ negyedéves  □ féléves  □ éves 
 
12. A Fenntartó a hozzájárulási összeget az intézmény működési költségeihez használja fel. 
Gondviselő tudomásul veszi, hogy a Hozzájárulás megfizetésére a Fenntartó és az általa 
működtetett intézmények finanszírozásához van szükség, ezért a hozzájárulás nem teljesítése 
ezek működését veszélyezteti. Amennyiben a Gondviselő a 7.1, a 7.2 illetve a 9. pont szerint 
vállalt fizetési kötelezettségének 11. pontban írt határidőig nem tesz eleget vagy azt nem 
beazonosítható módon teszi, a SZITÁR rendszer hátralékok kezelésére vonatkozó szabályait kell 
alkalmazni. Az egyeztetési folyamat eredménytelensége esetén Fenntartó ajánlott tértivevényes 
küldeményben fizetési felszólítást küld a Gondviselőnek.  
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Gondviselő tudomásul veszi, hogy a fizetési felszólításban meghatározott fizetési határidő 
eredménytelen leteltét követően az Intézmény jogosult a 2011. évi CXC tv. 83.§-a alapján a 
Tanuló(k) tanulói jogviszonyát megszüntetni, s erről az illetékes jegyzőt értesíteni. 
Gondviselő tudomásul veszi, hogy a mindenkori aktuális hátralék (tartozás) összegébe mind a 
2017.07.01-től vállalt rendszeres hozzájárulás, mind az ezen időpontot megelőzően keletkezett 
hátralék (tartozás) beszámít. 
 

III.fejezet: Kommunikáció  
 

13. Szerződő felek megállapodnak, hogy – a 12. pontban meghatározott fizetési felszólításon 
kívül – a jelen szerződés szerint küldendő értesítések, tájékoztatások elsősorban elektronikus 
levélben kerülnek megküldésre, vagy az Intézmény honlapján kerülnek közzétételre. A fentieken 
túl a Fenntartó és az Intézmény a működésükkel valamint jelen megállapodással kapcsolatos 
információkról az iskola faliújságjain, és a Tanulók útján tájékoztatja a Gondviselőket. 
 
14. A felek a jelen szerződés teljesítése során az alábbi személyeknek címezve a következő 
értesítési címeket tekintik irányadónak: 
 
Fenntartó részéről:  
Név: Juhos Krisztina 
E-mail: egyesulet@waldorfgodollo.hu 
Postacím: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel utca 4. D. épület 
Telefon: 06-20-399-8106 
 
Intézmény részéről:  
Név: Bálint Krisztina 
E-mail: iroda@waldorf-godollo.sulinet.hu 
Postacím: 2100 Gödöllő, Tessedik Sámuel utca 4. D. épület 
Telefon/Fax: 06-28-419-052; Mobil: 06-20-339-8587 

 
 

Hírlevelet, tájékoztató anyagot az alábbi e-mail címre küldjön az egyesület: 
 
□ az egyik szülő/gondviselő e-mail címére, vagyis az alábbira: 
 
………………………………………………………….. 
 
□ mindkét szülő/gondviselő e-mail címére 
 
 

IV.fejezet: Adatkezelés, adatvédelem 
 
15. A Gondviselő(k) kijelentik, hogy jelen Megállapodás hatálya alatt visszavonhatatlanul 
hozzájárulnak ahhoz és kifejezett beleegyezésüket adják, hogy a Fenntartó és az Intézmény az 
1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseinek figyelembe vételével adatait kezelje, befizetéseiről 
nyilvántartást vezessen. Továbbá, hogy az általuk vállalt Hozzájárulási összeg, illetve az 
esetleges hátralék, tartozás összege a Fenntartó és Intézmény vezetőségén kívül az osztály többi 
Gondviselője, a tartozásrendezéssel megbízott, intézményen belül működő szervezetek tagjai 
számára nyilvános legyen.  
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A Gondviselő különösen az alábbi adatkezelésekhez adja hozzájárulását a SZITÁR vállalási 
rendszerben: 

Az összes szülőnek: 
• minden közösség vállalási elvárását, valós vállalását és a teljesítés mértékét éves szinten 

Egy óvodai csoport vagy iskolai osztály szülői közösségének: 
• a közösség minden családjának vállalását és azoknál a családoknál a teljesítés mértékét, 
amelyek nem tudják megoldani a 100%-os teljesítést 

A közösségek ügygazdáinak: 
• az adott közösség minden családjáról az előző évre vonatkozóan vállalásuk teljesítésének 
mértékét 

• az adott közösség minden családjának e-mail és telefon elérhetőségét 

A csoport- illetve osztálybizalmiknak: 
• az adott közösség minden családjának befizetéseit folyamatosan 
• az adott közösség minden családjának e-mail és telefon elérhetőségét 

Az egyesületi ügygazdának: 
• minden család vállalását (családi azonosító, vállalás) 

• minden család befizetéseit folyamatosan (családi azonosító, befizetések) 
• minden család érintettségét az egyes közösségekben (családi azonosító, csoport ill. 
osztályok) 
 

Gondviselő jelen Megállapodás aláírásával hozzájárul, hogy amennyiben az Intézményből, más 
Waldorf intézménybe viszi át gyermekét, akkor a Fenntartó – a Gondviselő és a másik Waldorf 
intézmény között meglévő együttműködési megállapodás alapján – a Gondviselővel való 
együttműködéséről és jelen együttműködési megállapodás teljesüléséről tájékoztatást adjon a 
másik Waldorf intézményt fenntartó szervezet részére. 

Gondviselő kijelenti, hogy □ HOZZÁJÁRUL 
□ NEM JÁRUL HOZZÁ 

ahhoz, hogy gyermekéről, családjáról a gödöllői waldorf rendezvényeken és a tanítás során 
készült fotókat a világhálón és a kiadványokban közzétehessék. 

 
V.fejezet: Záró rendelkezések 

 
16. Szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a hatályos 

jogszabályi rendelkezések irányadóak. 
 
17. A jelen okiratot szerződő felek elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt, helybenhagyólag írták alá. 
 
Kelt: Gödöllő, 2017. ….………………………… 
 

 
 
 ……………………………………… ……………………………………… 
 Intézmény Gondviselő(k) 
 
 
 ……………………………………… 
        Fenntartó 


