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Támogatói Szerződés 
 

amely létrejött egyrészről   
lakcím/székhely: 
adóazonosító jel/adószám:  
cégjegyzékszám (jogi személy esetén):  
bankszámlaszám:  
képviseli (jogi személy esetén):  
mint támogató (a továbbiakban: Támogató), 
 
másrészről a 
NAK Magyarok Kenyere Nonprofit Közhasznú Kft. 
székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 
cégjegyzékszám: 01-09-346953 
adószám: 18457005-2-43 
bankszámlaszám: 11711010-21456121 
képviseli: Horváth Vivien ügyvezető 
mint Támogatott (a továbbiakban: Támogatott),  
 

- Támogató és Támogatott a továbbiakban együtt: Felek - között alulírott helyen és 
napon az alábbi feltételekkel: 

 
I. Előzmény: 

 
A Magyarok Kenyere program (a továbbiakban: Program) egy búzagyűjtő mozgalom, 
amelynek keretében a Kárpát-medence magyar lakta részeiről búzát gyűjtenek össze az 
adományozóktól, azt összeöntik, megőrlik, majd az így készült lisztből elkészítik augusztus 
20-ára a Magyarok Kenyerét, a nemzet egységének és szolidaritásának szimbólumát. 
 

II. A szerződés tárgya: 
 

1. Támogató vállalja, hogy a Program lebonyolításához 
 
megnevezés: ……………………………… (a továbbiakban: termék)  
termék mennyisége: ……………………… 
 
természetbeni adományként történő nyújtásával járul hozzá, amelyet Támogatott 
képviselőjével előzetesen leegyeztetett helyszínen és időben bocsát Támogatott vagy a 
nevében eljáró személy részére. 
 

2. Támogató az átadott termék piaci értékét összesen ………………….. Ft (számmal), 
azaz …………………………. forint (betűvel) értékben állapítja meg. 
 

3. Amennyiben Támogató jelzi erre vonatkozó igényét, Támogatott az adomány 
átadásához kapcsolódóan 2023. január 31-ig társasági adóalap kedvezmény 
igénybevételére jogosító igazolást küld Támogató részére. 
 

4. Támogató szavatolja, hogy az adományként átadott termék - a hatályos 
élelmiszerbiztonsági szabályoknak megfelelően - étkezési minőségű, emberi 
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fogyasztásra alkalmas és valamennyi hatósági és egyéb előírásnak, követelménynek 
megfelel. 
 

5. Támogatott a rendelkezésre bocsátott termékről az átadását követő 15 napon belül 
jelen szerződés 1. számú mellékletében szereplő minta szerinti igazolást állít ki, 
amelyet részéről az ügyvezető vagy az általa írásban megbízott személy ír alá. 
Támogatott kijelenti és szavatolja, hogy az átvett terméket a Program lebonyolításával 
kapcsolatban használja fel. 
 

6. Támogató kijelenti, hogy adatainak (név, település, adományozott termék és 
mennyiség) az adományozói listában történő közzétételéhez (a megfelelő aláhúzandó): 

 
 HOZZÁJÁRUL     NEM JÁRUL HOZZÁ  
 
 

III. Egyéb rendelkezések: 
 

1. Felek a jelen szerződésben vállalt kötelezettségeik teljesítése során együttműködnek 
egymással.  

 
2. Felek jelen megállapodással összefüggésben kapcsolattartóként az alábbi személyeket 

jelölik meg: 
 
a) Támogató részéről:  név: 
    telefonszám: 

e-mail: 
  

b) Támogatott részéről:  név: ………………………………., megyei kapcsolattartó 
    telefonszám:   
    e-mail: 
 

3. Felek az adataikban bekövetkezett valamennyi, a szerződés szempontjából lényeges 
változást (pl.: kapcsolattartó neve, bankszámlaszám stb. megváltozása) haladéktalanul, 
de legkésőbb 5 naptári napon belül írásban egymás tudomására hozzák. 
 

4. Felek megállapodnak, hogy az egymás részére a postai szolgáltatásokról szóló 
jogszabály szerint tértivevény különszolgáltatással feladott küldeményként kézbesített 
jognyilatkozataikat, 
 
a) ha a címzett vagy az átvételre jogosult más személy a küldemény átvételét 

megtagadta vagy a címzett által bejelentett elérhetőségi címen a kézbesítés a 
címzett ismeretlensége vagy elköltözése miatt meghiúsult, a kézbesítés 
megkísérlésének napján, 

b) egyéb esetekben az eredménytelen kézbesítési kísérlet, valamint az értesítés 
elhelyezésének napját követő ötödik munkanapon kézbesítettnek kell tekinteni. 
 

5. Felek a jelen szerződés teljesítése során, és azt követően is kötelesek egymás üzleti jó 
hírét megőrizni, továbbá a szerződés teljesítése során egymásról tudomásukra jutott 
adatokat, tényeket, üzleti titkokat és más bizalmas információkat a szerződés 
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megszűnése után is harmadik személy tudomására csak az érintett fél előzetes, írásos 
hozzájárulásával hozhatják, kivéve ha az adat felfedését jogszabály vagy hatósági 
döntés teszi kötelezővé. A titoktartási kötelezettség korlátlan ideig fenn áll. A 
szerződés teljesítésébe bevont közreműködők tekintetében Felek gondoskodnak arról, 
hogy a közreműködők, valamint azok munkavállalói, megbízottjai a jelen pontban 
foglalt titoktartási rendelkezéseket maradéktalanul betartsák.  
 

6. Üzleti titok a gazdasági tevékenységhez kapcsolódó minden nem közismert vagy az 
érintett gazdasági tevékenységet végző személyek számára nem könnyen hozzáférhető 
olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek 
illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy 
nyilvánosságra hozatala a jogosult jogos pénzügyi, gazdasági vagy piaci érdekét 
sértené vagy veszélyeztetné. Üzleti titok különösen, de nem kizárólagosan jelen 
szerződés tartalma, a megállapodás teljesítésével összefüggésben megismert 
munkafolyamatok, infrastrukturális elemek, egyeztetések és döntések. 

 
7. Felek kijelentik, hogy az adatvédelemre és a titokvédelemre vonatkozó jogszabályi 

rendelkezéseket ismerik és a vonatkozó rendelkezéseket betartják. 
 

8. Támogató büntetőjogi, illetve polgári jogi felelőssége tudatában kijelenti, hogy 
jogosult jelen szerződés aláírására, továbbá nem áll csőd-, felszámolási és egyéb 
megszüntetésre irányuló eljárás hatálya alatt. 

 
9. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak. 
 

10. Felek a szerződésből eredő vitás kérdéseket elsődlegesen tárgyalás útján rendezik, 
jogvita esetére a pertárgy értékétől függően a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve 
a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos illetékességét kötik ki. 

 
Felek a szerződést - amely 3 oldalból és 3 fő pontból, illetve 1 mellékletből (igazolás) áll, 
továbbá 2 egymással mindenben megegyező példányban készült - elolvasás és kölcsönös 
értelmezés után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá. 
 
Budapest, 2022. …………………….. 
 
 
  

………………………………………… 
Támogató 

……………………………………….. 
Támogatott 
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1. számú melléklet 

 
 

IGAZOLÁS 
 
 

Jelen dokumentum a NAK Magyarok Kenyere Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 1115 
Budapest, Bartók Béla út 105-113., adószám: 18457005-2-43, cégjegyzékszám: 01-09-
346953, képviseli: Horváth Vivien, ügyvezető (a továbbiakban: Támogatott) és 
………………………………………………………………. 
………………………………………………….......……………………………….................... 
(Támogató neve, lakcíme/székhelye, adóazonosító jele/adószáma, cégjegyzékszáma, 

képviselője) (a továbbiakban: Támogató) között ……………………………………. napján 
létrejött Támogatói Szerződés (a továbbiakban: Szerződés) 1. számú melléklete.  
 
 
Támogatott képviseletében igazolom, hogy Támogató 2022. ……..……………. (hónap) 
…………………. (nap) napján a Magyarok Kenyere Program 2022. évi lebonyolításához 
…………………… (mennyiség) ……………………………………. (termék megnevezése) 
térítésmentes, természetbeni adományként történő átadásával járult hozzá. 
 
Kelt: Budapest, 2022. …..……..(hó) …..….(nap) 
 
 
 ………………………………………………. 
 Támogatott 
 Horváth Vivien 
 ügyvezető 
 
Jelen dokumentum két példányban készült, amelyből az aláírását követően egy példány 
Támogatót, egy pedig a Támogatottat illet. 
 
 


