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Szülői hozzájárulási szerződés kiegészítő melléklete 
Fizetési kötelezettségvállalásról szóló megállapodás 

2020/2021. tanév (nevelési év) 
 
 
 
amely létrejött egyrészről a Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület (székhely: 4400 
Nyíregyháza, Kölcsey utca 8. szám; adószám: 18796616-1-15; bírósági ny. sz.: 1361; 
képviseli: Nyircsák János), mint a Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú 
Művészeti Iskola fenntartója - a továbbiakban, mint Fenntartó - másrészről  
      
Név:       
Születési hely, idő:       
Anyja neve:       
Adóazonosító jel:       
Lakcím:       
Telefon:       
E-mail:       

valamint 
      
Név:  
Születési hely, idő:  
Anyja neve:  
Adóazonosító jel:  
Lakcím:  
Telefon:  
E-mail:  

      
mint 
 
Név:  

Anyja neve:  

Születési hely, idő:  

 
kiskorú törvényes képviselők - a továbbiakban, mint Szülő(k) - között az alulírott helyen és 
időben, az alábbi feltételekkel.  
      
      

I. A Szülő(k) és a Fenntartó egybehangzóan nyilatkoznak, hogy a közöttük létrejött 
Hozzájárulási szerződésben foglaltakat és szerződési akaratukat a jelen okirat 
aláírásával is megerősítik, a szerződést változatlanul érvényesnek, hatályosnak, 
magukra kötelezőnek ismerik és fogadják el.  
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II. A Szülő(k) az 1. pontban hivatkozott szerződésben vállalt szülői hozzájárulási 
kötelezettségük keretében a 2020/2021. tanévre (nevelési évre) szólóan (2020. 
szeptember 1-jétől 2021. augusztus 31-ig tartó időszakra) az alábbiakat 
 

1. _________ gyermek1 után havi ____________________________ Ft, azaz 
_________________________ forint hozzájárulás megfizetésére vállalnak 
kötelezettséget, amelyet előre esedékesen, minden hónap 10. napjáig kötelesek 
teljesíteni a Fenntartó 68700119-10000850-00000000 számú bankszámlájára 
átutalással, vagy (ha utalással nem teljesíthető) kézpénz formájában a Fenntartó 
egyesület pénztárába történő befizetéssel.2 

  
2. ____________Ft Művészeti térítési díj/ Művészeti tandíj megfizetését, 

amelyet előre esedékesen, minden hónap 10. napjáig kötelesek teljesíteni a 
Fenntartó által fenntartott Intézmény 68700119-10001112-00000000 számú 
bankszámlájára átutalással, vagy (ha utalással nem teljesíthető) kézpénz 
formájában a Fenntartott Intézmény pénztárába történő befizetéssel.3 

 
3. a 2020/2021-es tanévben a szülők a közösség javára végzett munka formájában 

részt vesznek az intézmény-fenntartáshoz kapcsolódó technikai, karbantartási, 
takarítási – közösségi önkéntes munka jellegű - feladatok elvégzésében. A 
közösség érdekében történő munkavégzési kötelezettség mértéke: 

 
☐ A 2020-2021. tanévben 2 (egyenként 4 órás) alkalom. 

☐ A 2020-2021. tanévben önkéntes munkát a család nem tud vállalni, 

ezért az önkéntes munka helyett a 2020-2021. tanév első tanítási napjáig 

10.000-, Ft, azaz tízezer forint egyszeri megfizetését vállaljuk a 

Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület javára. 

☐ A 2020-2021. tanévben sem önkéntes munkát, sem 10.000,- Ft-os 

befizetést nem tudunk vállalni. 

A közösség javára végzett munka időtartama alkalmanként nem haladhatja 

meg a 4 órát. A Szülők a közösség javára végzett munka keretében 

kizárólag a Fenntartó által a fenntartott intézmény működésével 

összefüggésben megállapított részfeladatokat láthatják el a Fenntartóval 

történő előzetes egyeztetést követően. 
 

 
1 Az intézményünkbe járó gyermekei száma 
2 Az intézményi szinten egységes, havonta fizetendő szülői hozzájárulási díj mértéke 2020. szeptember 1-től: 

- egy gyermek után   32.000.- Ft 
- kettő gyermek után   44.000.- Ft 
- három és több gyermek után 51.000.- Ft 

3 Ha az iskolánkban veszi igénybe a gyermeked a művészeti oktatást, a térítési díj mértéke 3.000.- Ft, ha más 
intézményben, akkor 4.500.- Ft gyermekenként. A díj megfizetése jogszabály alapján kötelező. 
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A jelen megállapodást a felek a közöttük létrejött Hozzájárulási szerződés kiegészítő 
mellékletének és a 2020/2021. tanévi (nevelési évi) szülői hozzájárulás összegére és 
megfizetésének ütemezésére vonatkozóan a szerződés elválaszthatatlan tartalmának 
fogadják el.   
 
 
      
A felek a megállapodást elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 
 
 
 
      
 
Kelt.: Nyíregyháza, 2020. ___________________   _____ 
      
      
      

        Szülők:        Fenntartó: 
      
 
 

....................................................... 
szülő 

 

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

elnök 
 

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

szülő 
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