
1 

 

 

ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
 
 
egyrészről a Meixner Alapítvány (székhely: 1155 Budapest, Tóth István u. 111., adószám: 18168987-2-
42, nyilvántartási szám: 01-01-0007671; képviseletében eljár: Vasvári Lilian képviselő; a továbbiakban Ala-
pítvány), 

másrészről  …………………………………………………………………… gazdasági társaság/egyéni 
vállalkozó  

 

cégnév:…………………………………………………………………………… 
 

székhely:…………………………………………………………………………. 
 
adószám:…………………………………………  
 
cégjegyzékszám / nyilvántartási szám:……………………………….. 
 

képviselő:…………………………………………………..……………………. 
 
mint támogató (a továbbiakban Támogató; Alapítvány és Támogató a továbbiakban együttesen: Felek) 
 
között az alulírott napon az alábbi feltételek szerint. 
 

1.) A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés alkalmazásában a 2022. szeptember 1. nap-
jától 2023. augusztus 31. napjáig terjedő időszakot támogatási időszaknak tekintik (a továbbiakban: 
Támogatási Időszak). 

 

2.) A Felek megállapodnak abban, hogy a Támogatási Időszakban fizetendő támogatásként Támogató 
megfizet 960.000,- Ft, azaz Kilencszázhatvanezer forint támogatási összeget (a továbbiakban: Tá-
mogatási Összeg) az Alapítvány részére az Alapítvány MKB Zrt-nél vezetett 10100716-37145300-
02000007 számú bankszámlájára történő banki átutalás útján vagy készpénzben. 

 

3.) A Felek megállapodnak abban, hogy Támogató a Támogatási Összeget havi egyenlő részletben fi-
zeti meg az Alapítvány részére – minden hónap 10. napjáig az Alapítvány 2.) pontban írt bankszám-
lájára történő banki átutalás vagy készpénzfizetés útján.  

Vagy szeptember 15-ig egyösszegben (ebben az esetben a támogatási összeg 912.000,-Ft, Kilenc-
száztizenkétezer forint) 

 

4.) A Támogató tájékoztatást kapott arról, hogy az Alapítványt a Fővárosi Bíróság 1999. november 12-
i keltű, Pk. 60.663/1999/5. számú végzésében közhasznú szervezetnek nyilvánította. A közhasz-
núsági fokozat azóta fennáll. 

 

5.) Az Alapítvány működésében a közhasznúság különösen az alábbi területeken érvényesül: 

oktatási tevékenység: 

• 8 osztályos iskola működtetése,  
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• diagnosztikai és terápiás tevékenységet folytató ambulancia működtetése, az olvasás-írás nehéz-
ségekkel küzdő gyermekekkel való szakszerű foglalkozás módszertanának megismertetése a pe-
dagógusokkal,  

ismeretterjesztő tevékenység: 

• a Meixner-módszer terjesztése, elfogadtatásának ösztönzése Magyarországon és a Kárpát-me-
dencében,  

tudományos tevékenység: 

• nemzetközi és belföldi szakmai konferenciák, szakmai tanulmányutak segítségével tudományos 
szakmai fórum biztosítása, tudományos tevékenység folytatása tanulási zavar diagnosztikája és 
hatékony terápiái témakörben. 

 
6.) Az Alapítvány magára nézve kötelezőnek tekinti, hogy a jelen szerződés szerinti Támogatási Ösz-

szeget közhasznú céljainak – elsősorban és mindenekelőtt a Rákospalotai Meixner Általános Is-
kola és Alapfokú Művészeti Iskolával (1155 Budapest, Tóth István u. 100.; a továbbiakban: In-
tézmény) kapcsolatos céljainak – megvalósítására fordítja. A jelen szerződés szerinti Támoga-
tási Összeg azoknak a szolgáltatásoknak és oktatási céloknak a megvalósítását, továbbá a 
szakmai színvonal fenntartását teszik lehetővé, amelyek túlmutatnak az Intézmény alapfelada-
tain, és amelyeket a fennálló finanszírozások takarékos pénzügyi tervezés és folyamatos költségve-
tési fegyelem mellett sem tesznek lehetővé. 

 

7.) A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben Támogató a Támogatási Összeg 3.) pontban írt 
bármely esedékes részletére vonatkozó fizetési kötelezettségének nem tesz eleget határidőben, az 
Alapítvány a Támogató részére – az Alapítvány választása szerint e-mail útján és/vagy postai úton 
- fizetési felszólítást küld, amelyben – legfeljebb 15 napos - póthatáridőt szab a teljesítésre. Ameny-
nyiben Támogató a fizetési felszólításban megszabott póthatáridőn belül sem fizeti meg az Alapít-
vány részére a Támogatási Összeg 3.) pontban írt bármely esedékes részletét, úgy Támogató a pót-
határidő elteltét követő naptól kezdődően évi 10 % mértékű késedelmi kamatot is köteles megfi-
zetni az Alapítvány részére. 

 

8.) A Felek megállapodnak abban, hogy a jelen szerződés annak Felek általi aláírása napján lép hatályba 
és a Támogatási Időszak 1.) pontban megjelölt záró napjáig, azaz 2023. augusztus 31. napjáig terjedő 
határozott időtartamra jön létre. 

 

9.) A Felek megállapodnak és Támogató egyúttal kijelenti és tudomásul veszi, hogy a Támogatási Ösz-
szeget – illetve annak bármely részletét-, mint támogatást Támogató annak megfizetését követően 
nem jogosult visszavonni és a Támogatási Összeg – illetve annak bármely részlete - annak Alapít-
vány részére történő megfizetését követően sem jár vissza Támogatónak. 

 

10.) A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződésben foglaltakat mind az Alapítvány, mind a Támogató 
megismerte, azokkal mind az Alapítvány, mind a Támogató egyetért, a jelen szerződésben foglalta-
kat a Felek elfogadják, és magukra nézve kötelezőnek tekintik. 

 

11.) A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződésben nem érintett kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), valamint az egyéb hatályos magyar jogszabályok rendelkezései 
irányadóak. 
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12.) A Felek a jelen szerződés aláírásával megerősítik, hogy a közös fő cél az Intézmény eredmé-
nyes és jó színvonalon történő fenntartása, és ennek érdekében folyamatosan teljesítik a 
jelen szerződésben vállalt kötelezettségeiket. 

 

13.) A Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés teljesítése során egymással kölcsönösen együttműködve 
járnak el, egymást meg nem kerülik, és a jelen szerződés teljesítését érintő minden lényeges körül-
ményről kötelesek egymást haladéktalanul tájékoztatni. 

 

14.) A Felek tudomásul veszik, hogy bármely fél szerződésszegése esetén a másik fél jogosult igényét – 
szükség szerint – bírósági úton érvényesíteni. 

 

15.) Felek kijelentik, hogy a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás után 
helybenhagyólag aláírták. 

 
 
 
 
 
Budapest, …………………………………. 

 
 
 
 
 

________________________________ ___________________________________ 
Támogató 
képviseletében: 

Meixner Alapítvány 
képviseletében: 

Vasvári Lilian képviselő 
  

  
 
 
 
Támogató elérhetősége: 
 
Telefon:……………………………………….. 
 
E-mail:………………………………………… 
 
 
 
Alapítványi kapcsolattartó: 
 
Kovách Erzsébet alapítványi titkár 
Telefon: 414-0596, 06-20-9930-990 
e-mail: alapitvany@meixner.hu 
 
Átutalás esetén: MKB Zrt. 10100716-37145300-02000007 
a közlemény rovatba a „támogatási összeg” kifejezést tüntesse fel 
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