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Támogató(k),  
 

Székesfehérvári Waldorf Egyesület (nytsz: 07-02-2860 | székhely: 8000 Székesfehérvár, Titeli u. 16. | 
adószám: 18409246-1-07) nevelési-oktatási intézményt fenntartó közhasznú tevékenységet folytató civil 
szervezet, Támogatott, az alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel.  
 
1. A Támogatott elsődleges célja szerint oktatási tevékenységet végző közhasznú tevékenységet folytató 

civil szervezet; alapszabályában foglalt közérdekű célja, cél szerinti tevékenysége: Waldorf- óvoda, iskola 
fenntartása. A Támogatott a Fehér Vár  Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
(a továbbiakban: Iskola) köznevelési jogszabályok szerinti fenntartója. Fenntartói tevékenysége 
keretében a Támogatott köteles az Iskola Waldorf-kerettanterv szerinti nevelési-oktatási feladatának 
ellátásához, szakszerű, törvényes, gazdaságos és biztonságos működéséhez mindenkor szükséges, 
jogszabályban előírt személyi, tárgyi és pénzügyi feltételek teljes körű biztosítására.  
 

2. A Támogatók kijelentik, hogy a tanulófelvétel folyamatában megismerték az alternatív Waldorf-
kerettantervet, az Iskola erre épülő dokumentumait (pedagógiai program, SZMSZ, házirend), és részletesen 
tájékozódtak a Waldorf-iskolai nevelés-oktatás tartalmi és működési sajátosságairól. Tájékoztatást kaptak a 
sajátos intézményfenntartásról, így tudomásuk van arról, hogy a Waldorf-iskola fenntartói tevékenységét a 
mindenkori szülői közösség aktív támogatásával működő Támogatott látja el. Tisztában vannak azzal, hogy a 
Waldorf-iskola választása nem kötelező, hanem a szülők önkéntes elhatározásán alapul; a Waldorf-iskola nem 
kötelező felvételt biztosító iskola. A részletes tájékozódás alapján a Támogatók e megállapodás aláírásával is 
kinyilvánítják a Waldorf-pedagógia iránti bizalmukat és elköteleződésüket, amelynek alapján önkéntes és 
megfontolt döntésükkel gyermekük számára a Támogatott által fenntartott Waldorf-iskolát választották, 
gyermeküket az Iskolába beíratták. 

 
3. Az 1-2. pontban foglaltakra utalással a Támogatók tudják és elfogadják, hogy a Támogatott 

fenntartásában lévő Waldorf-iskola működése csak a szülői közösség pénzbeli támogatásával és aktív 
személyes közreműködésével tartható fenn.  
A Támogatók a jelen megállapodás aláírásával nyilatkoznak, hogy a Waldorf-iskola önkéntes választásával 
egyben azt is önkéntes elhatározásukból választják, elfogadják és vállalják, hogy a szülői közösség 
tagjaként ellenszolgáltatás nélkül támogatják a Támogatott létesítő okiratában rögzített, tartós 
közérdeket szolgáló közhasznú óvoda – és iskolafenntartói célját és tevékenységét, egyfelől tartós és 
rendszeres pénzbeli adományozással, másfelől személyes közreműködéssel, az alábbiakban 
részletezettek szerint.  
 

4. A Támogatók önkéntes kötelezettséget vállalnak a Támogatott tartós és rendszeres pénzbeli 
támogatására 2019. szeptember 1. napjától kezdődően, gyermekük Iskolában fennálló tanulói 
jogviszonyának megszűnéséig tartó határozott időre.  
A Támogatók elfogadják és vállalják, hogy adományozási kötelezettségvállalásuk ideje alatt az adomány 
havi/éves összegére és megfizetésének ütemezésére minden tanévre szólóan külön okiratban tesznek 
írásbeli kötelezettségvállalást, a Támogatott által meghatározott időben és rendben, az adott tanévre 
elfogadott iskolai költségvetés függvényében az egy tanulóra vetített támogatási igény 
figyelembevételével. A tanévekre szóló kötelezettségvállalások a jelen szerződés kiegészítő mellékletét 
és elválaszthatatlan tartalmát képezik. 



 

 
5. A Támogatók a 4. pontban és jelen szerződés kiegészítő mellékletében foglalt kötelezettségvállalás 

mellett és azon felül vállalják további 50.000,- Ft azaz ötvenezer forint eseti adomány megfizetését két 
alkalommal: először gyermekük első osztályának megkezdésének évében június 15-ig; ezt követően 
gyermekük ötödik osztályának megkzedsének évében június 15-ig. (példa: 2019/20 első osztályos 
tanévkezdés esetén 2019. június 15-ig) Ezt az összeget a Támogatott iskolai taneszközök beszerzésére, 
pótlására és javítására, illetve ezt meghaladóan az iskola működési kiadásaira fordítja.  

 
6. A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés alapján teljesített adományokat a Waldorf-

iskola fenntartása tartós közérdeket szolgáló cél szerinti közhasznú tevékenységére használja fel.   
 
7. A Támogatók a személyes közreműködés körében a következőket vállalják:  

Személyes aktivitásaikkal bekapcsolódnak a fenntartói, iskolai tevékenységgel kapcsolatos feladatok 
megvalósításába és lehetőségeikhez mérten részt vesznek legalább egy feladatközösségben 
(munkacsoportban), amelyet saját képességeik, szaktudásuk alapján, szabadon választanak. 
Vállalják továbbá, hogy személyes munkával részt vesznek az Iskola vagy a Támogatott által szervezett 
rendben vagy felkérésükre, így különösen: osztálytermek tanévente történő kialakításában, az iskola 
területének takarítási-rendezési és felújítási-karbantartási munkálataiban, iskolai ünnepek, 
rendezvények előkészítésében, szervezésében, fenntartói, iskolai ügyintézésben, tisztségviselésben stb. 

 
8. A Támogatók tudják és elfogadják, hogy pénzbeli kötelezettségvállalásuk - a szülői támogatások 

részeként - a Támogatott tartós és folyamatos intézményfenntartói céljának, az Iskola nevelési-oktatási 
tevékenységéhez szükséges mindenkori éves költségvetésnek nélkülözhetetlen bevételi forrását és 
gazdálkodási alapját képezi, amelynek hiányában az intézményfenntartás céljának megvalósítása 
lehetetlen. A felek ezért kikötik és a Támogatók kifejezetten vállalják, hogy adományozásra tett 
kötelezettségvállalásukat gyermekük tanulói jogviszonyának fennállása alatt nem vonják vissza, a 
visszavonás jogáról e megállapodás aláírásával lemondanak; amennyiben a Támogatók rajtuk kívül álló 
okok miatt nem tudják teljesíteni kötelezettség vállalásukat, kötelesek írásban haladéktalanul jelezni a 
Támogatott felé.  A kérelem elfogadásáról minden esetben egyéni elbírálás keretében születik döntés. A 
Támogatók egyben kötelezik magukat, hogy amennyiben a jelen megállapodásban foglaltakat nem 
teljesítik, úgy gyermekük tanulói jogviszonyát önként megszüntetik, és gyermeküket másik iskolába 
íratják át.  

 
9. A Támogatók tudják és elfogadják, hogy a jelen szerződés megkötésével a jövőre nézve kötelesek a 

Támogatott tartós és rendszeres adományozására a szerződésben foglaltak szerint, a Támogatott pedig 
jogosult az adomány követelésére. Az adományfizetés esetleges késedelme vagy elmaradása 
szerződésszegésnek minősül, amely esetben a Támogatott - céljának alárendelten és annak 
megvalósítása érdekében - jogi eszközökkel (fizetési meghagyás, perindítás, késedelmi kamat, költségek, 
károk stb.) is kénytelen érvényesíteni szerződésen alapuló jogos követelését.  

 
A felek a szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt aláírták. 
 
 
Kelt.: Székesfehérvár, 20................................................ 
 
 
 
 

………………………………………………………….. ……………………………………………………………… 
támogató elnök 

Székesfehérvár Waldorf Egyesület 
támogatott 
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