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A JELEN SZERZŐDÉS [●] napján jött létre  

az 

[.] ALAPÍTVÁNY 

Székhely: 
Nyilvántartási szám: 
Adószám: 
Képviseli:  
továbbiakban a "Támogatott" 

 
és a  
 
[.] Kft. 
 
 Székhely: 

Nyilvántartási szám: 
Adószám: 
Képviseli:  
továbbiakban a "Partner" 

 
közt.  

ELŐZMÉNYEK:  

A Támogatott közhasznú tevékenységet végző civil szervezetként, [tevékenység rövid leírása]. A 
Támogatott tevékenységét megismerve a Partner úgy döntött, hogy a jelen szerződés rendelkezései 
szerint támogatja a Támogatott adománygyűjtő tevékenységét azzal, hogy az 1. sz. mellékletben 
felsorolt Partner által üzemeltetett online webáruházakban ("Webáruház") a Támogatott javára 
adománygyűjtést végez a jelen szerződésben foglaltak szerint. 

A FELEK AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODNAK MEG:  

1. A felek jogai és kötelezettségei 

1.1. A Partner a Webáruház honlapjának [vásárlási/fizetési felületén] lehetőséget biztosít a 
Támogatott javára történő adományozásra. Erre vonatkozó fizetési felületet a felek közös 
egyetértésével alakítják ki, alapvetően a 2. Sz. mellékletben foglalt mintával összhangban. A 
Partner  az adományozásra való felhívást oly módon teszi közzé a Webáruház honlapján, hogy 
linket biztosít a Támogatott weboldalához, amelyen keresztül az érdeklődők a Támogatott 
oldalára eljutva tájékozódhatnak a Támogatott adatairól és tevékenységéről, (elérhetővé válik 
a Támogatott neve, székhely, email címe, telefonszáma, honlap címe, valamint egy 
tájékoztató, amelyben az adományozókat az adománygyűjtés céljáról tájékoztatja a 
Támogatott, és amely azokat az elérhetőségeket (web site, a Támogatott ügyintézési helye 
stb.) tartalmazza, ahol az adományozó az adomány felhasználását illetően tájékozódhat. Ezen 
túl az ismert adományozókat a Támogatott köteles tájékoztatni az adomány felhasználását 
illetően.  

1.2. Felek együttműködnek annak érdekében, hogy a Webáruház honlapján a megfelelő 
adománygyűjtő felület és a Támogatott honlapjára utaló link legkésőbb 2018. [*]-től 
kezdődően elérhető és működőképes legyen. Partner az adománygyűjtő felület folyamatos 
működését biztosítja, és vállalja, hogy [legalább [12] hónapig] / [határozatlan időre] 
zavartalanul biztosítja a gyűjtést. 
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1.3. A Partner az adományként befolyó befizetéseket legalább [havonta/negyedévente, a következő 

naptári hónap/negyedév 10-ik napjáig] a Támogatott felé írásban elszámolja, és  a Támogatott 
bankszámlájára átutalja. A Támogatott az így összegyűjtött, részére elszámolt és átutalt 
adománynak a Támogatott könyveibe történő bevezetéséről köteles haladéktalanul 
gondoskodni. A felek megállapodása szerint a Partnernél végzett éves számviteli ellenőrzés, 
audit kifejezetten ellenőrzi az adománygyűjtést tevékenységet, az összegyűjtött adomány 
összegét, és a Támogatott részére történő átutalás megtörténtét.  

1.4. A Támogatott kijelenti, hogy a Partner által összegyűjtött és részére átutalt adományokat a 
Támogatott céljainak megvalósítására használja fel alapító okiratának megfelelően.  

1.5. A Partner kötelezettséget vállal arra, hogy a Támogatott által rendelkezésre bocsátott 
dokumentumokat és információkat jelen együttműködés körén kívül nem használja, és azt 
harmadik személyek részére hozzáférhetővé nem teszi. A Partner kijelenti, hogy a Támogatott 
kérése, vagy a jelen együttműködési szerződés megszűnése esetén haladéktalanul visszajuttat 
a Támogatott részére minden birtokába került eszközt, dokumentumot, anyagot, másolatokat, 
nyomtatott anyagokat, fénymásolatokat vagy bármilyen anyagról egyéb módon készített 
másolatot is. 

2. Ellenszolgáltatás 
 
2.1. A Támogatott a Partner részére az együttműködés tárgyául szolgáló tevékenységért 

ellenszolgáltatást nem fizet.  
 

2.2. A Támogatott vállalja, hogy a Partner támogatói tevékenységéről beszámol a Támogatott  
honlapján (honlap címe). 

 
3. A szerződés hatálybalépése, megszűnése 

 
3.1. A Felek a jelen együttműködési szerződést annak mindkét Fél általi aláírásának napjától 

kezdődően [határozatlan időtartamra] / [[dátum-ig] terjedő határozott időre] kötik. 

3.2. [Jelen szerződést bármelyik Fél jogosult írásban, 30 napos felmondási idővel, a másik félhez 
intézett írásbeli nyilatkozatával indokolás nélkül felmondani.] 

[MEGJEGYZÉS: csak határozatlan idejű szerződés esetén]  

3.3. Az együttműködési megállapodás megszűnésekor az Partner az addig összegyűjtött és még át 
nem utalt adományokat a megszűnést követő 3 munkanapon belül köteles átutalni a 
Támogatott részére. 

4. Vegyes rendelkezések 
 
4.1. A Jelen szerződésre a magyar jog az irányadó, az abban nem szabályozott kérdésekre a 

Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 

4.2. Amennyiben a jelen szerződés bármely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, az 
a többi rendelkezés érvényességét nem érinti, nem befolyásolja. Ebben az esetben a Feleknek 
az érvénytelen rendelkezéseket olyan érvényes és kikényszeríthető rendelkezésre kell 
módosítaniuk, amelyeknek a célja a lehető legjobban egyezik az érvénytelen rendelkezés 
céljával. 

4.3. A Felek kijelentik, hogy a jelen szerződéssel kapcsolatosan esetlegesen felmerülő vitákat 
elsősorban peren kívül, békés úton rendezik. Ennek sikertelensége esetén a polgári 
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perrendtartásról szóló törvény szerint általános hatáskörrel és illetékességgel rendelkező 
bíróság, vagy törvényszék jár el. 

4.4. Jelen szerződés írásban jött létre, és mindkét Fél által aláírt írásbeli nyilatkozattal 
módosítható. 

4.5. A Felek kijelentik, hogy jelen szerződést elolvasták, megértették, és mint akaratukkal 
mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírásukkal látják el. 

 

Támogatott képviseletében: 

 

________________________ 

[név] 

[tisztség] 

Partner képviseletében: 

 

________________________ 

[név] 

[tisztség] 
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1. melléklet  

Webáruházak listája 
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2. melléklet 

Adománygyűjtő fizetési felület minta 


