
 

TARTÓS ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS 
gazdasági társasággal  

 
 
 

amelyet kötöttek egyrészről: 

Adományozó neve: 

Székhelye: 

Adószáma: 

Cégjegyzékszáma: 

Adományozó, (továbbiakban: Adományozó), másrészről a 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, Adományozott (továbbiakban: Adományozott), 
az alulírott helyen és időben, határozatlan időre, az alábbi feltételekkel.  
 
Az Adományozott elsődleges célja szerint oktatási tevékenységet végző közhasznú tevékenységet folytató 
civil szervezet; alapszabályában foglalt közérdekű célja, cél szerinti tevékenysége: Waldorf óvoda, iskola 
fenntartása. Az Adományozott a Fehér Vár  Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 
(a továbbiakban: Waldorf Intézmény) köznevelési jogszabályok szerinti fenntartója. Fenntartói tevékenysége 
keretében az Adományozott köteles az Intézmény Waldorf óvodai program és 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.  
 

ADOMÁNYOZÁSI FOKOZATOK 
Bronz fokozatú adományozó:  ............................................................ 450.000 Ft/év 
Ezüst fokozatú adományozó:  ............................................................. 900.000 Ft/év 
Arany fokozatú adományozó:  ......................................................... 1.100.000 Ft/év 
Gyémánt fokozatú adományozó:  .................................................... 1.500.000 Ft/év 

 

 
1. Adományozó a jelen szerződésben vállalt tartós adományozási kötelezettség keretében 

 
 

év  hónap  napjától visszavonásig, de legalább 3 naptári évig 
 

 
 Ft/év, azaz  forint/év

tartós adományozási összeg megfizetésére vállal kötelezettséget, melyet az Adományozott alapító 
okiratában meghatározott célok megvalósításához nyújtja, amit az Adományozott jelen szerződés aláírásával 
egyidejűleg elismer. 

A vállalt adományozási összeg megfizetésével jogosult a  fokozatú adományozói cím viselésére. 
 

Adományozó az alábbi megjegyzést fűzi az adomány összegéhez:  
 



 

2. Adományozó az 1. pontban megnevezett adományt a szerződés hatálybalépését követő hónap 10. 
napjáig, illetve évfordulót követő hónap 10. napjáig köteles teljesíteni átutalással a Székesfehérvári Waldorf 
Egyesület Magnet Bank 16200247-10005123 számú számlájára. 

(Befizetésnél a közlemény rovatba kizárólag az ADOMÁNY szó kerülhet!) 
 
3. Adományozott köteles a pénzbeli támogatás összegét oly módon nyilvántartani, hogy a támogatás 

felhasználásáról Adományozó megkeresésére naprakész információkkal tudjon szolgálni. 
 

4. Adományozó tudomásul veszi, hogy adománya véglegesen az Adományozott, és az általa fenntartott 
intézmény tulajdonába kerül, annak visszaadására, vagy visszafizetésére nincs lehetőség. 
 

5. Az Adományozó tudja és elfogadja, hogy a jelen szerződés megkötésével a jövőre nézve köteles az 
Adományozott tartós és rendszeres adományozására a szerződésben foglaltak szerint, az Adományozott 
pedig jogosult az adomány követelésére. Az adományfizetés esetleges késedelme vagy elmaradása 
szerződésszegésnek minősül, amely esetben az Adományozott – céljának alárendelten és annak 
megvalósítása érdekében – jogi eszközökkel (fizetési meghagyás, perindítás, késedelmi kamat, költségek, 
károk, stb.) is kénytelen érvényesíteni szerződésen alapuló jogos követelését.  
 

6. A Támogatók tudják és elfogadják, hogy pénzbeli kötelezettségvállalásuk 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 veszélybe kerülhet.  
 

7. Adományozó kijelenti, hogy az adománya révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut. 
 

8. Adományoztt kötelezettséget vállal arra, hogy a befizetésről a jogszabályokban előírtak szerint igazolást, 
valamint a jelen szerződésben rögzített adományozási fokozat szerinti adományozói oklevelet állít ki és 
juttat el Adományozó részére. 
 

9. Jelen tartós adományozói szerződést felek közös megegyezéssel 30 napos felmondási idővel 
megszüntethetik. A felmondás abban az esetben érvényes, amennyiben a fizetési kötelezettség 
időarányosan teljesítésre került. 
 

10. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Ptk. szabályai az irányadók. 
 

11. Felek a jelen szerződést elolvasás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják 
alá. 

 
Kelt.: Székesfehérvár, 20................................................ 
 
 
 
 
 

………………………………………………………….. ……………………………………………………………… 
Adományozó elnök 

Székesfehérvár Waldorf Egyesület 
Adományozott 
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