
Szülői hozzájárulási szerződés 

amely létrejött egyrészről Hozzájárulásban részesülőként 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 Hozzájárulóként: 

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 képviselői - a továbbiakban, mint Szülők - között az alulírott helyen és 

időben, az alábbi feltételekkel.  

1. A Fenntartó elsődleges célja a Waldorf Pedagógia megismertetése, elterjesztése, a nevelés-

oktatás területén történő elméleti és gyakorlati alkalmazása. A Fenntartó alapszabályában

foglalt jelen hozzájárulási szerződés szempontjából releváns közérdekű célja, cél szerinti

tevékenysége: óvoda és iskola fenntartói és működtetési tevékenysége, nevelési - oktatási

(köz- és szak-) szolgáltató tevékenység. Fenntartó a Nyíregyházi Waldorf Óvoda, Általános

Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola (a továbbiakban: Intézmény) köznevelési

jogszabályok szerinti fenntartója.



Fenntartói tevékenysége keretében a Fenntartó köteles az Intézmény (Waldorf óvoda, 

iskola) – a Magyar Waldorf Szövetség ajánlása alapján elkészített és az illetékes 

szakminiszter által jóváhagyott tanterv szerinti – nevelési-oktatási feladatának ellátásához, 

szakszerű, törvényes, gazdaságos és biztonságos működéséhez mindenkor szükséges, 

jogszabályban előírt személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek teljes körű biztosítására, a 

mindenkori hazai és helyi körülmények, lehetőségek és feltételek figyelembevételével. 

 

2. A Szülők kijelentik, hogy a gyermeke felvétele folyamatában megismerték a Magyar 

Waldorf Szövetség ajánlása alapján készített tantervet, pedagógiai programot, az 

Intézmény erre épülő dokumentumait (pedagógiai program, SZMSZ, házirend), és 

részletesen tájékozódtak az Intézmény (Waldorf óvoda, iskola) nevelés-oktatás tartalmi és 

működési sajátosságairól.  
Tájékoztatást kaptak a sajátos intézményfenntartásról, így tudomásuk van arról, hogy az 

Intézmény (Waldorf óvoda, iskola) fenntartói tevékenységét a mindenkori szülői közösség 

aktív támogatásával működő Fenntartó látja el.  

Tisztában vannak azzal, hogy az Intézmény (Waldorf óvoda, iskola) választása nem 

kötelező, hanem a szülők önkéntes elhatározásán alapul; az Intézmény nem kötelező 

felvételt biztosító iskola.  

A részletes tájékozódás alapján a Szülők e megállapodás aláírásával is kinyilvánítják a 

Waldorf-pedagógia iránti bizalmukat és elköteleződésüket, amelynek alapján önkéntes és 

megfontolt döntésükkel gyermekük számára a Fenntartó által fenntartott Intézményünket 

(Waldorf óvoda, iskola) választották és gyermeküket oda beíratták. 

 

3. Az 1-2. pontban foglaltakra utalással a Szülők  tudják és elfogadják, hogy a Fenntartó 

fenntartásában lévő Intézmény (Waldorf óvoda, iskola) működése csak a szülői közösség 

pénzbeli támogatásával és aktív személyes közreműködésével tartható fenn. 

A Szülők a jelen megállapodás aláírásával nyilatkoznak, hogy az Intézmény (Waldorf 

óvoda, iskola) önkéntes választásával egyben azt is önkéntes elhatározásukból választják, 

elfogadják és vállalják, hogy a szülői közösség tagjaként ellenszolgáltatás nélkül 

támogatják a  Fenntartó létesítő okiratában rögzített, tartós közérdeket szolgáló 

közhasznú intézményfenntartói célját és tevékenységét, egyfelől pénzbeli 

hozzájárulással, másfelől személyes közreműködéssel, az alábbiakban részletezettek 

szerint. 
 

4. A Szülők önkéntes kötelezettséget vállalnak a Fenntartó részére havi rendszeres 

pénzbeli hozzájárulás megfizetésére __________________ napjától kezdődően, 

gyermekük Intézményünkkel (Waldorf óvoda, iskola) fennálló jogviszonyának 

megszűnéséig tartó, határozott időre.  
Minden megkezdett hónap a pénzbeli hozzájárulás tekintetében felek megállapodása 

alapján egész hónapnak számít. 

A Szülők elfogadják és vállalják, hogy hozzájárulási kötelezettségvállalásuk ideje alatt a 

hozzájárulás havi/éves összegére és megfizetésének ütemezésére minden nevelési évre 

(tanévre) szólóan külön okiratban tesznek írásbeli kötelezettségvállalást, a Fenntartó 

által meghatározott időben és rendben, az adott nevelési évre (tanévre) elfogadott 

Intézményi (Waldorf óvoda, iskola) költségvetés függvényében, az egy adott családból az 

Intézményünkbe (Waldorf óvoda, iskola) beíratott gyermekek száma után meghatározott 

támogatási igény figyelembevételével. A nevelési évekre (tanévekre) szóló 

kötelezettségvállalások a jelen szerződés kiegészítő mellékletét és elválaszthatatlan 

részét, tartalmát képezik. 

 



5. A Szülők a szociális helyzetükre való hivatkozással valós, megalapozott indokok alapján 

írásbeli kérelmet nyújthatnak be a Fenntartó Szociális Bizottságához, amennyiben az egy 

tanulóra vetített igény figyelembevételével megállapított hozzájárulási összeg, különös 

méltánylást igénylő okokból nem vállalható. 

A kérelem benyújtásának határideje a megelőző tanév augusztus 31.-e. 

A kedvezmény mértékét a Szociális Bizottság határozattal állapítja meg a Fenntartó 

Szociális Bizottságának Eljárási Szabályzatában meghatározott módon.  

A rendszeres hozzájáruláson felül, a Szülőknek további hozzájárulás fizetésére is 

lehetősége van, melyet a Fenntartó köszönettel elfogad. 

 

  

6. A Fenntartó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés alapján teljesített 

hozzájárulásokat az általa működtetett Intézmény (Waldorf óvoda, iskola)  

fenntartására, tartós közérdeket szolgáló, jelen szerződés 1. pontjában meghatározott 

cél szerinti közhasznú tevékenységére használja fel.   
 

7. A Szülők a személyes közreműködés körében a következőket vállalják:  

 

Személyes aktivitásaikkal bekapcsolódnak a fenntartói tevékenységgel kapcsolatos 

feladatok megvalósításába, az Intézmény (Waldorf óvoda, iskola) vagy a Fenntartó  által 

szervezett rendben vagy felkérésükre, így különösen: csoportszobák, osztálytermek 

tanévente történő kialakítása, az óvoda, iskola területének takarítási-rendezési és felújítási-

karbantartási munkálatai, óvodai, iskolai ünnepek, rendezvények előkészítése, szervezése, 

rendezése, fenntartói, óvodai, iskolai ügyintézés, tisztségviselés. 
 

8. A Szülők tudják és elfogadják, hogy pénzbeli kötelezettségvállalásuk – a szülői 

támogatások részeként – a Támogatott tartós és folyamatos intézményfenntartói céljának, 

az Intézmény (Waldorf óvoda, iskola) nevelési-oktatási tevékenységéhez szükséges 

mindenkori éves költségvetésnek nélkülözhetetlen bevételi forrását és gazdálkodási alapját 

képezi, amelynek hiányában az intézményfenntartás céljának megvalósítása lehetetlen. 
A Szülők tudják és elfogadják, hogy a jelen szerződés megkötésével a jövőre nézve 

kötelesek a Fenntartó rendszeres hozzájárulásra a szerződésben foglaltak szerint, a 

Fenntartó pedig jogosult az hozzájárulás követelésére.  

 

Erre tekintettel a felek jelen szerződés megszüntetésére az alábbiakban állapodnak meg:  

 

● Felek jelen szerződést közös megegyezéssel, a tanulói jogviszony fennállásának ideje 

alatt nem szüntethetik meg,  

● Felek jelen szerződést rendes felmondással nem szüntetheti meg,  

● A felek szerződésszegés esetén azonnali hatályú felmondással megszüntethetik a 

szerződést: 

 

Jelen szerződésben, amennyiben a Szülők a vállalt hozzájárulást az esedékesség 

napját követő 30 napon belül nem fizetik meg, azt a Fenntartó szerződésszegésnek 

minősíti.  

 

Egy havi – külön megállapodás nélküli – késedelem esetén a Fenntartó írásbeli felszólítást 

küld a Szülők részére. Amennyiben továbbra sincs teljesítés, úgy a Fenntartó személyes 



találkozót kezdeményez és megpróbál a tartozás rendezésére, kiegyenlítésére egy külön 

tartozásrendező megállapodást kötni a szülővel.  

 

Három havi – külön tartozásrendező megállapodás nélküli – késedelem esetén a fenntartó 

jogosult az hozzájárulás követelésére jogi úton, és/vagy 30 napos határidővel felmondani 

a jelen szerződést. 

Ennek megfelelően a szülő vállalja és köteles a fenntartó azonnali hatályú felmondásának 

kézhezvételétől számított 30 napon belül gyermeke részére befogadó óvodát, iskolát 

keresni, illetve ezzel azonos határidő betartása mellett a Waldorf Óvoda, Általános 

Iskola, Gimnázium és AMI-val gyermeke tanulói jogviszonyát megszüntetni.  

 

A Szülők jelen megállapodást azonnali hatályú felmondással megszüntethetik, 

amennyiben a Fenntartó a szerződésben foglalt kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan 

megszegi. 

 

A felek a szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag 

aláírták. 

 

 

Kelt: Nyíregyháza, ____ év _________________ hó ____ nap 

 

 

 

          Hozzájárulóként:    Fenntartóként: 

 

 

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

Szülő 
 

 

 

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

Fenntartó 
 

 

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

Szülő 

 

 

 

 


	1: 
	 szülő neve: 
	 szülő születési adatai: 
	 szülő édesanyjának neve: 
	 szülő adóazonosító jele: 
	 szülő lakcíme: 
	 szülő telefonszáma: 
	 szülő email címe: 

	2: 
	 szülő neve: 
	 szülő születési adatai: 
	 szülő édesanyjának neve: 
	 szülő adóazonosító jele: 
	 szülő lakcíme: 
	 szülő telefonszáma: 
	 szülő email címe: 

	Gyermek neve: 
	Gyermek édesanyjának neve: 
	Gyermek születési adatai: 
	Fizetés megkezdésének dátuma: 
	Év: 
	Hónap: 
	Nap: 


