
MK2022/10 
 

1 
 

Adományozási szerződés 

amely létrejött egyrészről NAK Magyarok Kenyere Nonprofit Közhasznú Kft. 
székhely: 1115 Budapest, Bartók Béla út 105-113. 
adószám: 18457005-2-43 
cégjegyzékszám: 01-09-346953 
számlaszám: OTP Bank 11711010-21456121 
képviseli: Horváth Vivien ügyvezető,  
mint adományozó (a továbbiakban Adományozó), 
 
másrészről név:…………………………………………………………….. 
székhely:…………………………………………………………. 
adószám:…………………………………………………………. 
nyilvántartási szám:………………………………………………. 
számlaszám:……………….……………………………………… 
képviseli:………………………………………………………………….. 
mint támogatott (a továbbiakban Támogatott), a továbbiakban együttesen: Felek között az alábbi 
feltételek mellett: 
 
1. Az adomány leírása: 

Adományozó a Magyarok Kenyere program 2022. évi megvalósítása keretében, Támogatott 
közhasznú célja megvalósításának elősegítése érdekében az alábbi terméket bocsátja Támogatott 
rendelkezésére, térítésmentes adományként: 
Termék megnevezése:…………………………………………… 
Termék mennyisége:…………………………………………….. 
Termék kiszerelése:……………………………………………… 
Termék egységára:………………………………………………. 
 

2. Az adomány értéke: Felek az adomány adományozáskori forgalmi értékét …………Ft (számmal), 
azaz …………………………………………………. forint (betűvel) összegben határozzák meg. 

 
3. Felek jelen szerződést 2022. December 31. napjáig terjedő határozott időtartamra kötik. 

 
4. Támogatott vállalja, hogy az adomány felhasználásáról írásbeli tájékoztatót küld Adományozónak 
jelen szerződés 1. számú mellékletében foglaltak szerint, továbbá az adomány átvételét, illetve 
közvetlen kedvezményezetteknek történő átadását fényképekkel és rövid magyarázó szöveggel 
dokumentálja, amelyet elektronikus úton, a magyarokkenyere@magyarokkenyere.hu e-mail címre 
eljuttat Adományozó részére, továbbá a program megyei kapcsolattartója rendelkezésére bocsát. 
 
5. Támogatott vállalja, hogy az adomány fuvarozását díjmentesen maga végzi vagy végezteti, 
amelynek során a lisztmennyiség átadás-átvételét megfelelő dokumentációval alátámasztja, és azt 
Adományozó számára az átadás-átvételt követően haladéktalanul megküldi (a megfelelő aláhúzandó). 
 
   igen     nem  
 
6. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 
törvény rendelkezései, és az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadók. 
 
Felek jelen szerződést – felhatalmazott képviselőik által, elolvasás és értelmezés után – mint ügyleti 
akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írták alá. 
 
Kelt.:……………………………, 2022. ……………………..hó…….nap 
 
…………………………………………… ……………………………………….. 
         Adományozó Támogatott 
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1. számú melléklet 

 

Tájékoztató 

a Magyarok Kenyere program keretében 2022. évben kapott természetbeni adomány felhasználásáról 

Adományozó: NAK Magyarok Kenyere Nonprofit Közhasznú Kft. (székhely: 1115 Budapest, 
Bartók Béla út 105-113.; adószám: 18457005-2-43; cégjegyzékszám: 01-09-346953).  
 
Támogatott: 
Név:……………………………………………………………………………………. 
Székhely:………………………………………………………………………………. 

Átvett adomány megnevezése:………………………………… 
Mennyisége:…………………………..(db, kg, stb.) 
Értéke:…………………………..Ft. 

Felhasználás: célja:…………………………………………………………………………………… 
módja:………………………………………………………………………………….. 

Végső felhasználóként hány fő részesült az adományból:……………………. 

A Magyarok Kenyere programmal kapcsolatos egyéb közlemény: 
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………… 

Kelt.:………………………….., 2022. ……………………...hó ………nap 

 ……………………………………… 
 Támogatott 
 


