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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 üzleteiben elhelyezi a Támogatott adománygyűjtő dobozát ("Persely") és az ehhez 
kapcsolódó tájékoztatót. 

A FELEK AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODNAK MEG:  

1. A felek jogai és kötelezettségei 

1.1. A Támogatott a Partnernek az 1. sz. mellékletben felsorolt üzleteibe jól látható helyre a 
pénztár mellé, vagy egyéb, a felek által közösen kijelölt helyre 1-1 darab lezárt Perselyt 
helyez el. A Perselyben adományként készpénz helyezhető el úgy, hogy az elhelyezett 
készpénz a Persely felnyitása nélkül nem vehető ki. A Támogatott a Perselyen feltünteti a 
Támogatott nevét és elérhetőségeit (székhely, e-mail cím, telefonszám, honlap). Továbbá a 
Támogatott a Persellyel együtt köteles kihelyezni egy tájékoztatót, amelyben az 
adományozókat az adománygyűjtés céljáról tájékoztatja, és amely azokat az elérhetőségeket 
(honlap, Támogatott ügyintézési helye stb.) tartalmazza, ahol az adományozó az adomány 
felhasználását illetően tájékozódhat.  

1.2. A Persely átvételéről és elhelyezéséről a Partner átvételi elismervényt állít ki, amely rögzíti a 
Persely állapotát és kihelyezésének az időpontját. 

1.3. A Támogatott az 1. sz. mellékletben felsorolt helyszíneken előre egyeztetett időpontban, 
legalább havonta, illetve a Partner tájékoztatása alapján szükséges időközönként, a pénz 
kivétele céljából a Perselyt felbontja, és az összegyűjtött adományt a Támogatott 
bankszámlájára haladéktalanul befizeti.  

1.4. A Persely felbontásakor a Támogatott és a Partner 2-2 képviselője köteles jelen lenni. A 
persely felbontásáról a Felek jegyzőkönyvet készítenek 2 példányban, amely tartalmazza a 
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Persely állapotát, és az abban talált készpénz címleteket és darabszámot, a 2. számú 
mellékletben rögzített minta szerint. A Támogatott az így összegyűjtött adománynak a 
Támogatott könyveibe történő bevezetéséről köteles haladéktalanul gondoskodni. A 
jegyzőkönyv egy-egy példányát a Támogatott és a Partner köteles megőrizni.  

1.5. A Partner a Perselyt az itt meghatározott módon történő perselybontáson kívül más módon 
nem jogosult felbontani és az abban található adományokat nem távolíthatja el belőle. A 
Partner továbbá minden tőle ésszerűen elvárható intézkedést megtesz annak érdekében, hogy 
a Perselyeket őrizze és azok tartalmához senki ne férhessen hozzá. Nem tartozik azonban a 
Partner kártérítési felelősséggel azért, ha harmadik személyek jogtalanul megszerzik a 
perselyt, vagy annak tartalmát.  

1.6. A Persely sérülése esetén a Partner haladéktalanul köteles a Támogatottat értesíteni.  A 
Támogatott a Perselyt haladéktalanul megvizsgálja, és szükség szerint gondoskodik a sérült 
Persely javításáról vagy cseréjéről. A sérült Perselyt a Partner köteles elzárt helyen őrizni 
mindaddig, amíg a Támogatott a Persely javításáról vagy cseréjéről nem rendelkezik.  

1.7. A Támogatott kijelenti, hogy a Perselybe helyezett adományokat a Támogatott céljainak 
megvalósítására használja fel az alapító okiratnak megfelelően. 

1.8. 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 - ide értve a Perselyeket is - 
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 szerződés megszűnésekor a Támogatott a Persely kiürítéséről a 1.3 
pontban rögzített módon a megszűnést követő 3 munkanapon belül köteles gondoskodni és 
ezzel egyidejűleg köteles a Perselyt elszállítani. 

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

Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak. 
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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 
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  

Üzletek listája 



 

 

  5

2. melléklet 

Perselybontási jegyzőkönyv 

Az [.] Alapítvány (székhely: [.].; a továbbiakban: "Támogatott") és a [.] (székhely [.]; a 
továbbiakban: "Partner") (Támogatott és Partner a továbbiakban együtt: "Felek") a köztük 2018. [.]-
án létrejött együttműködési szerződésben foglaltak alapján az alábbi jegyzőkönyvet veszik fel a 
Támogatott adománygyűjtő perselyének ("Persely") felbontásával kapcsolatban. 

1. A Felek megállapítják, hogy két-két képviselőjük perselybontás céljából az előzetesen egyeztetett 
időpontban az alábbi helyen megjelent, így a perselybontásnak akadálya nem áll fenn. 

2. A perselybontás helye és ideje: 

 Cím:   _____________________________________________________ 

 Idő (dátum, óra):  _____________________________________________________ 

3. Jelen vannak 

 Támogatott részéről: 

1. Név: _____________________________ 

 2. Név: _____________________________ 

 Partner részéről: 

 1. Név: ____________________________ 

 2. Név: ____________________________ 

4. A persely állapota: (a megfelelő rész jelölendő) 

a) A Felek megállapítják, hogy a Perselyen külső sérülés nem látható, a Persely állapota sértetlen. 

b) A Felek megállapítják, hogy a Perselyen külső sérülés tapasztalható. Ennek rövid leírása: 
______________________________________________________________________________ 

5. A persely tartalma: _____________,- Ft, azaz ________________________________ forint. 

A perselyben talált összeg az alábbi tételekből áll (címlet, darabszám): __________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

6. Jelen jegyzőkönyv két, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből egy 
példány a Támogatott, egy példány a Partner képviselőinél marad. 

 
________________________________ 

Támogatott 

 
_________________________________ 

Partner 

_______________________________ 

Támogatott 

_________________________________ 

Partner 
 


