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  MEGÁLLAPODÁS 
 

Amely létrejött egyrészről a 

 

NAK Magyarok Kenyere Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság 
Székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 

Cégjegyzékszám: 01-09-346953 

Adószám: 18457005-2-43 

Képviseli: Horváth Vivien ügyvezető 

(a továbbiakban: Közhasznú Kft.) 
 
másrészről 

(természetes személy esetén) 

Természetes személy neve: 

Születési neve: 

Lakcím: 

Anyja neve: 

Születési helye és ideje: 

Adóazonosító jel: 

 

(jogi személy esetén) 

Cégnév: 

Székhely: 

Adószám: 

Cégjegyzékszám: 

Képviselő:  

mint gyűjtőpont (a továbbiakban: Gyűjtőpont) 
  

- a Közhasznú Kft. és a Gyűjtőpont a továbbiakban együttesen: Felek - között, az alulírott helyen és 

napon, az alábbi feltételekkel: 

 

1. Felek rögzítik, hogy 2022-ben a Közhasznú Kft. bonyolítja le a Magyarok Kenyere Programot 

(a továbbiakban: Program), amelynek keretében az ország összes megyéjéből és a határon túli 

magyarok lakta térségekből felajánlott búzát a kijelölt gyűjtőpontokon összegyűjtik, 

malmokba szállítják, ahol azt megőrlik és lisztet készíttetnek belőle. A megőrölt liszt civil 

szervezeteken keresztül rászorulók részére kerül kiosztásra, adományként. 

 

2. Jelen megállapodás alapján Gyűjtőpont térítésmentesen vállalja, hogy 2022-ben a Program 

keretén belül  

 

- búzagyűjtő pontot üzemeltet, 

- az adománybúzát átveszi, elhelyezi, 

- a megállapodás 1. számú melléklete szerinti minta alapján átvételi elismervényt állít ki az 

adományozó számára, és azt eljuttatja a Közhasznú Kft.-t képviselő megyei 

kapcsolattartó részére, 

- az átvett búzát megfelelően tárolja, őrzi, elszállításig megőrizve annak minőségét és 

mennyiségét, 

- az átvett búza mennyiségéről tájékoztatja a Közhasznú Kft-t. 

 

3. Gyűjtőpont kijelenti, hogy a jelen megállapodásból eredő valamennyi feladata ellátására 

megfelelő tárgyi és személyi feltételekkel, hatósági engedélyekkel rendelkezik. 
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4. Gyűjtőpont a jelen megállapodásban vállalt feladatait saját költségén, saját eszközeivel, a 

vonatkozó jogszabályi - különösen az élelmiszerbiztonsági - előírásoknak megfelelően végzi 

el. 

 

5. Gyűjtőpont vállalja, hogy a program 2022. évi lebonyolítása során összegyűlt búzamennyiség 

fuvarozását díjmentesen maga végzi vagy végezteti, amelynek során az átadás-átvételt 

megfelelő dokumentációval alátámasztja, és azt a Közhasznú Kft. számára az átadás-átvételt 

követően haladéktalanul eljuttatja (a megfelelő aláhúzandó). 

 

    igen     nem 

 

6. Bármelyik fél jogosult jelen megállapodást 30 napos felmondási idővel, a másik félhez intézett 

írásbeli nyilatkozatával, indokolás nélkül felmondani. 

 

7. Felek kötelesek a jelen megállapodás teljesítése során szorosan együttműködni egymással, 

egymást a megállapodás teljesítését befolyásoló körülményekről haladéktalanul tájékoztatni. 

 

8. Felek a megállapodással összefüggésben kapcsolattartóként az alábbi személyeket jelölik ki: 

 

Közhasznú Kft. részéről: Csányi Flóra  

                                              tel.: +36 70 513 5246 

     e-mail: csanyi.flora@nak.hu 

 

Gyűjtőpont részéről: …………………………….  

tel.:  

     e-mail: 

 

Felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy képviselőik személyében vagy adataikban 

bekövetkező változás esetén haladéktalanul, de legkésőbb 5 napon belül a másik felet írásban 

értesítik. 

 

9. Felek a megállapodást a Program 2022. évi lebonyolításának időtartamára kötik. 

 

10. Felek jogosultak a szerződést bármikor közös megegyezéssel írásban módosítani. 

 

11. Felek a jelen megállapodásból eredő vitás kérdéseket elsődlegesen egymás közötti tárgyalás 

útján rendezik. 

 

12. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény rendelkezései és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadóak. 

 

Jelen megállapodást - amely 2 oldalból, 12 pontból áll és 2 egymással mindenben megegyező 

példányban készült - Felek elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.  

 

Melléklet: 1. számú melléklet: átvételi elismervény 

 

Kelt: Budapest,      Kelt:  

………………………………………………. ………………………………………………. 

Közhasznú Kft. Gyűjtőpont 

 


