A Magyar Waldorf Szövetség a védjegyoltalom alatt álló
„Waldorf” és „Rudolf Steiner”
nevek
magyarországi felhasználásáról és e nevek alatt nyújtott
pedagógiai tevékenység minőségének védelméről az alábbi

NÉVVÉDELMI SZABÁLYZATOT
alkotja meg.
___________________________________________________________________

I.
Bevezető rendelkezések
1. A „Waldorf” és a „Rudolf Steiner” márkanevek oltalom alatt álló védjegyek, amelyek
jogosultja Magyarországra is kiterjedő hatállyal a svájci illetőségű Bund Der Freien
Waldorfschulen (lajtromszám: Waldorf – 601333, Rudolf Steiner – 601334). A
védjegyoltalom alapján e márkanevek használata a pedagógiai tevékenység, valamint a
pedagógiai kutatások területén a védjegyjogosult engedélyéhez kötött.
2. A Magyar Waldorf Szövetség (a továbbiakban: Szövetség) a védjegyjogosult engedélye
alapján, az abban foglalt feltételek mellett jogosult a Waldorf-pedagógia szerint működő
tagintézményei és a szövetségi tagsággal nem rendelkező intézmények, valamint
intézményalapításra szerveződött csoportok (a továbbiakban: kezdeményezések)
vonatkozásában a Waldorf és a Rudolf Steiner nevek használatának engedélyezésére. A
Szövetség a védjegyjogosult kikötése értelmében köteles Rudolf Steiner pedagógiájának
ösztönzésére és fejlődésének támogatására, továbbá minőségének garantálására, illetve – a
Waldorf-pedagógia fennmaradásának és minőségének veszélyeztetése esetén – a
névhasználat megvonására.
3. A jelen Szabályzat a Szövetség 2. pontban meghatározott jogai gyakorlásának és
kötelezettségei teljesítésének részletes feltételrendszerét szabályozza.
II.
A névhasználat engedélyezése, névhasználati díj
4. A jelen Szabályzat hatálya alá tartozik a „Waldorf” és a „Rudolf Steiner” márkanevek
használata mindazon magyarországi intézmények, szervezetek, magánszemélyek által,
amelyek működési területe:
a) a nevelés, oktatás, ezen belül: óvodáskor előtti nevelés, óvodai nevelés, alapfokú,
középfokú, felső szintű vagy egyéb oktatás, illetve oktatást kiegészítő tevékenység,

b) a pedagógusképzés (óvó-, tanító- és tanárképzés)
c) gyermekek felügyelete, szabadidős foglalkozása.
A fentiek alapján Magyarország területén az a)-c) pontban meghatározott tevékenységeket
folytató köteles a Magyar Waldorf Szövetség írásbeli engedélyét beszerezni, amennyiben
a fenti neveket és/vagy a Szövetség által akkreditáltatott Waldorf-kerettantervet, Waldorf
Óvodapedagógiai Programot kívánja tevékenysége során használni.
A tevékenységet folytató fenntartója kérheti a névhasználat engedélyezését, amennyiben
létesítő okirata alapján jogosult Waldorf-pedagógia szerint működő intézmény
fenntartására, és szervezeti formája alkalmas arra, hogy biztosítsa a Waldorf-pedagógia
működési elveinek érvényesülését. Külön kérelem hiányában a fenntartó létesítő
okiratának és működési formájának vizsgálata a fenntartott intézmény névhasználati
eljárásában történik. Az óvoda- és iskolakezdeményezések névhasználatát az Elnökség
külön eljárás lefolytatása nélkül engedélyezi, iskolakezdeményezések esetén abban az
esetben, amennyiben az iskolakezdeményezés rendelkezik működő Waldorf-iskolával,
mint támogató iskolával kötött megállapodással, óvodakezdeményezések esetén abban az
esetben, amennyiben az óvodakezdeményezés rendelkezik működő Waldorf-óvodával,
mint támogató óvodával kötött megállapodással. A kezdeményezések névhasználati
jogosultsága a megállapodás fennállásáig tart.
5. A névhasználat engedélyezésének feltétele a Waldorf-pedagógia alapján való működés és
a Szövetséggel fennálló tagsági viszony, tagság hiányában a Szövetséggel való
együttműködés. A Waldorf-pedagógia alapján működőnek minősül az intézmény,
szervezet, ha megfelel a jelen Szabályzat mellékleteiben meghatározott feltételeknek és
nevelő-oktató tevékenységét a Waldorf kerettanterv, óvoda esetén a Waldorf
Óvodapedagógiai Program alapján végzi. A Szabályzat mellékleteit a 10. pontban
megjelölt testületek saját hatáskörükben alkotják meg, az egyes testületek általi
elfogadott melléklet e Szabályzat elválaszthatatlan részét képezi.
6. A névhasználati engedély alapján a kérelmező jogosulttá válik a Waldorf és a Rudolf
Steiner nevek használatára, illetve annak egyéb módon történő deklarálására, hogy a
Waldorf-pedagógia alapján működik. A névhasználattal rendelkező intézmény és
fenntartó köteles
- a jelen szabályzatban foglaltak megtartására,
- a Szövetség által elfogadott minőséggondozási rendszerben való részvételre,
- a Szövetség által kért adatszolgáltatás teljesítésére, dokumentumok megküldésére,
- megfelelni a mindenkor hatályos jogszabályok rá vonatkozó előírásainak,
7. A névhasználati engedély határozatlan időre szól. Ideiglenesen, feltételhez kötötten is
engedélyezhető a névhasználat, ha annak hiányzó feltételei rövid időn belül pótolhatók és
erre a kérelmező írásban kötelezettséget vállal.
A névhasználat engedélyezésére irányuló eljárás és a névhasználat díjköteles.
a) Az engedélyezési eljárás díja az eljárással felmerült költségeket (fénymásolás,
telefon, postázás, munkaidő, megbízási díjak) tartalmazza, megfizetésére a
kérelmező köteles, az Elnökség által egységesen meghatározott díjszabás szerint.
b) A névhasználati díjat évente kell megfizetni. A névhasználat díját a Szövetség tagjai
esetében tartalmazza a megfizetett tagdíj. A Szövetségben tagsággal nem rendelkező
névhasználó, illetve a tagdíjfizetéssel elmaradó tag külön névhasználati díjat fizet,
amelynek mértéke a tagintézmények által a tárgyévben fizetett átlagos tagdíj.

III.
Az engedélyezési eljárás
8. A névhasználattal kapcsolatos ügyekben (engedélyezés, felülvizsgálat, megvonás) a
Névhasználatot Vizsgáló Testület – NÉHA (a továbbiakban: NÉHA) jár el.
9. A NÉHA testületébe minden szövetségi tagsággal rendelkező iskola és óvoda a saját
döntése alapján jelölhet tagot, egy intézmény több jelöltet is állíthat. A jelölés előzetes
feltételeiről az Iskolák Gyűlése (IGY), az Óvodák Gyűlése (ÓGY), a Fenntartók
Kollégiuma (FK) és a Képzések Kollégiuma (KK) saját hatáskörben rendelkezik. A
testületi tagokat iskolák esetében az Iskolák Gyűlése (IGY), óvodák esetében az Óvodák
Gyűlése (ÓGY) hagyja jóvá, jóváhagyás hiányában az intézmény új tagot jelölhet. A
jóváhagyott tagok alkotják a NÉHA testületét, amely a vizsgált intézményekhez
igazodóan IGY-NÉHA, ÓGY-NÉHA tagozatokban látja el feladatait. A tagozatok a jelen
Szabályzat keretei között önállóan alkotják meg ügyrendjüket A NÉHA tagjai vállalják,
hogy a névhasználati folyamatokban a tagozatok ügyrendjében meghatározott
feltételeknek megfelelően felelősséggel részt vesznek.
10. A testületi tagok jelölése és a tagság jóváhagyása 3 évre szól. A tagság visszavonását
kezdeményezheti a jelölő intézmény vagy az IGY, ÓGY.
11. A NÉHA működéséhez a Szövetség egy fő fizetett titkárt biztosít, aki ellátja a testületi
tevékenységgel felmerülő szervezési és adminisztrációs feladatokat. A titkári
feladatellátást a NÉHA szervezi és koordinálja, a titkár a NÉHA utasítására jár el.
12. A névhasználat engedélyezése iránti eljárás a Szövetséghez címzett írásbeli kérelemre
indul. A kérelmet a jelen Szabályzat 2. sz. melléklete alapján, az ott írt feltételeknek
megfelelő tartalommal és a kérelmet alátámasztó iratmellékletekkel kell előterjeszteni, a
működés tervezett megkezdése évének február 15. napjáig. E határidőn túl indokolt
esetben lehet a névhasználatot kérelmezni. Hiányosan benyújtott kérelem hiánypótlási
határideje: a működés tervezett megkezdése évének március 28. napja. A névhasználati
kérelem benyújtásáról a NÉHA titkára értesíti a Testületet.
13. A testület tagjaiból egy névhasználati eljárás lefolytatására iskolák és több csoportos
óvodák esetében legalább 3 fős, egy csoportos óvoda esetén legalább 2 fős vizsgáló
csoport alakul. Működő intézményt érintő eljárásban az intézmény képviselője
(munkatársa) a vizsgáló csoportnak nem lehet tagja.
14. A csoport vizsgálja, hogy a kérelmező rendelkezik-e a Waldorf-pedagógia alapján történő
működéshez szükséges feltételekkel, és a vizsgálati eredményekről írásbeli összegzést
készít. Az eljárás nem terjed ki a hatósági jogkörbe tartozó működési engedélyezési és
egyéb hatósági eljárások körébe utalt jogszabályi követelmények részletes vizsgálatára, e
körben a csoport csak tájékozódik.
15. A csoport a folyamat során megvizsgálja a beérkezett kérelmet, majd egyezteti a további
teendőket, személyes megbeszélést tart az érintettekkel, szükség esetén írásbeli
nyilatkozatra hív fel, helyszíni vizsgálaton tájékozódik. A vizsgálatba szükség esetén
bevonhatja a Szövetség bármely szervét, tisztségviselőjét, munkatársát, illetve külső
szakértőt vehet igénybe. A vizsgálatról jegyzőkönyv, írásbeli feljegyzés készül.
16. A vizsgálati folyamatot követően a csoport elkészíti írásbeli összegzését. Az összegzésben
megállapítja, hogy a kérelmező a Waldorf-pedagógia alapján történő működés
feltételeivel mennyiben rendelkezik, az esetleges hiányok pótlása rövid időn belül
lehetséges-e, kitér az objektív tényekre és a szubjektív benyomásokra egyaránt. Az
összegzést és a helyszíni vizsgálat jegyzőkönyvét a csoport véleményezésre megküldi az
érintett NÉHA-tagozat tagjainak.

17. A névhasználat engedélyezéséről a NÉHA testület dönt. A csoport konszenzussal dönt,
ténybeli tapasztalatain és szubjektív benyomásain alapuló szakmai meggyőződése alapján.
Fenntartók esetében az FK, képzések és továbbképzések esetében a KK ülésen dönt,
minden egyéb esetben az Elnökség határoz. A mindenkori és a tervezett képzések,
továbbképzések névhasználati jogának alapvető szakmai koncepcióját, tartalmi keretét a
jelen Névvédelmi Szabályzat Mi a Waldorf? - általános irányadó dokumentum című
mellékletének vonatkozó pontjában fogalmazza meg a Képzések Kollégiuma. A kérelem
elutasítása esetén a döntésben utalni kell a névhasználat megtagadására okot adó
körülményekre.
18. A döntésről a Szövetség nevében az elnök írásban értesíti a kérelmezőt. Amennyiben a
kérelmező a döntéssel nem ért egyet, az IGY, ÓGY, valamint fenntartók, képzések
ügyében a Szövetség Elnöksége felé jelezheti kérelmét a felülvizsgálatra – a sérelmes
döntést követő 15 napon belül. A kérelmező képviselője a kérdés megtárgyalásán jelen
lehet.
19. A névhasználat engedélyezése esetén az Elnökség a kérelmezővel a Waldorf vagy a
Rudolf Steiner márkanevek használatáról névhasználati szerződést köt. A Szövetségben
tagsággal nem rendelkező intézmények és szervezetek esetében a szerződéskötés feltétele
a Szövetség által kibocsátott „Együttműködési nyilatkozat” szerinti együttműködési
kötelezettség vállalása.

IV.
A névhasználat felülvizsgálata
20. A Szövetség az engedélyezett névhasználatot időszakosan és rendkívüli esetben
felülvizsgálja. A felülvizsgálat célja annak megállapítása, hogy a névhasználat
engedélyezésének feltételei maradéktalanul teljesültek -e, illetve változatlanul fennállnake.
21. Az időszakos felülvizsgálat induló iskola esetén legkésőbb a negyedik tanévben, működő
iskola esetén a hatodik tanévben, induló óvodánál a harmadik nevelési évben, működő
óvodában a hatodik nevelési évben esedékes.
22. Rendkívüli felülvizsgálatot rendel el a Szövetség, ha olyan körülmény jut a tudomására,
amely alkalmas a Waldorf-pedagógia fennmaradásának és minőségének veszélyeztetésére.
V.
A felülvizsgálati eljárás
23. A felülvizsgálati eljárásra a II-III. fejezetben foglaltak az alábbi eltérésekkel irányadók.
24. A felülvizsgálati eljárást iskolák esetében az IGY, óvodáknál az ÓGY írásbeli határozattal
rendeli el. A határozatról a NÉHA titkára értesíti a Testületet.
25. A felülvizsgálat során a NÉHA vizsgálata a 16. pontban foglaltakon túl kiterjed annak
megállapítására, hogy a névhasználatra jogosult működésében a Waldorf-pedagógia

fejlődéséhez és a magas színvonalú oktatáshoz fűződő követelmények fokozatos kiépülése
megfelelően biztosított-e.
VI.
A névhasználat megvonása
26. A Szövetség megvonja a Waldorf és a Rudolf Steiner név használatát,
a) ha a használó nem rendelkezik a Szövetség használati engedélyével (jogosulatlan
védjegyhasználat),
b) ha felülvizsgálati eljárásban megállapítja, hogy a használó működése nem felel
meg a névhasználati engedélyben foglaltaknak vagy sérti a jelen Szabályzat
rendelkezéseit, és a névhasználó a Szövetségnek a szabálytalanság
megszüntetésére vonatkozó kétszeri felszólításának nem tett eleget.
A névhasználati jogot a Szövetség az aktuális tanév végével vonja meg, és erről
értesíti az érintett hatóságokat.
VII.
Átmeneti szabályok
a Waldorf vagy Rudolf Steiner név alatt már működő intézményekre
27. A jelen Szabályzat hatályba lépésekor Waldorf vagy Rudolf Steiner név alatt már
nyilvántartásba vett és működő minden intézménynél, szervezetnél (a továbbiakban:
működő intézmény) a Szövetség felülvizsgálatot tart.
28. A működő intézmények névhasználatának felülvizsgálatát a Szövetség külön
munkatervben meghatározott időbeni ütemezéssel, legkésőbb a Szabályzat hatályba
lépésétől számított öt éven belül elvégzi. A felülvizsgálat során elsődleges cél a működő
intézmények megtartása, a hiányzó feltételek kiépítésének lehetőségét és időtartamát a
Szövetség minden esetben egyedileg, méltányosan mérlegeli, és döntését ennek
megfelelően hozza meg.
29. A működő intézmények felülvizsgálati eljárására egyebekben az V-VI. fejezetek
rendelkezései megfelelően irányadók.
30. A NÉHA vizsgáló csoportok egységes és közös névhasználati gyakorlatának kialakítása
érdekében, a jelen szabályzat hatályba lépését követően indult névhasználati folyamatokat
a NÉHA minden tagja nyomonköveti.
31. A 2016. november 19-től 2018. február 16-ig tartó, a Névvédelmi Szabályzat
rendelkezéseinek felülvizsgálatára irányuló átmeneti időszakban, az iskolák
névhasználatának engedélyezésére a 2. melléklet „Az iskolaalapítás feltételei” alcímét és a
Szabályzat egyéb rendelkezéseit kiegészítő, jelen szabályzat 4. mellékletét képező „Az
iskolaalapítás feltételeinek kiegészítő szabályai a 2016. november 19-től 2018. február 16ig tartó átmeneti időszakban” alcímben foglalt eltérésekkel és kiegészítésekkel kell
alkalmazni.

A Névvédelmi Szabályzatot a 2016. november 19-én megtartott Közgyűlés fogadta el,
hatályba lép 2016. november 19. napján

1. sz. Melléklet
Mi a Waldorf? – általános irányadó dokumentum
Mi a Waldorf óvoda? – óvodai alapdokumentum
2. sz. Melléklet
Az iskolaalapítás feltételei
Az óvodaalapítás feltételei
3. sz. Melléklet
Minőséggondozási kérdéssor – vizsgálati szempontsor
4.

sz. Melléklet

Az iskolaalapítás feltételeinek kiegészítő szabályai
a 2016. november 19-től 2018. február 16-ig tartó átmeneti időszakban

