
ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS 

 

Kelt: ……… 

 

a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx. 

mint Adományozó 

 

és 

a Matematikai Tehetségekért Alapítvány 

mint Kedvezményezett 

között 

  



ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS 

A jelen adományozási szerződés (a Szerződés) 

(1) a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (székhelye: xxxxxxxxxx.; cégjegyzékszáma: xxxxxx; 

adószáma: xxxxxxxxxxx), mint adományozó (az Adományozó), és  

 

(2) a Matematikai Tehetségekért Alapítvány (székhelye: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 18.; 

adószáma: 18951303-1-20; képviseli: dr. Pintér Ferenc), mint kedvezményezett (a 

Kedvezményezett), (a továbbiakban együttesen a Felek, egyenként a Fél) között az alulírott 

helyen és időpontban jött létre az alábbi feltételekkel:  

 

1. A szerződés tárgya 

1.1 A jelen Szerződés célja a Matematikai Tehetségekért Alapítvány szervezésében megrendezésre 

kerülő Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó {a támogatni kívánt projekt, vagy cél 

megnevezése} projekt megvalósulásának támogatása (a Szerződés Célja). 

1.2 Az Adományozó a Szerződés Céljának megvalósulása érdekében vállalja, hogy xxxxxxxx Ft, 

azaz xxxxxxxx forint összegű vissza nem térítendő pénzösszeget adományoz a Kedvezményezett 

részére (az Adomány). 

2. A szerződés időtartama 

2.1. A Felek a jelen Szerződést az Adománnyal érintett naptári év végéig, vagy, ha az később történik, 

a lenti 4.5 pontban foglalt igazolás Kedvezményezett által történő kiállításáig terjedő határozott 

időtartamra kötik. 

2.2. A Felek a jelen Szerződés megszűntekor felülvizsgálják a jelen Szerződés Céljának 

megvalósítását és annak eredményétől függően a további együttműködési lehetőségeket, így 

újabb adományozási szerződés megkötésének lehetőségét is. 

3. A felek kijelentései  

3.1. A Kedvezményezett kijelenti, hogy közhasznú besorolással rendelkezik, az ezt igazoló bírósági 

határozat másolatát a jelen Szerződés 1. sz. melléklete tartalmazza. 

3.2. Az Adományozó és a Kedvezményezett kijelentik, hogy az Adomány révén, annak 

ellentételezéseként sem az Adományozó, sem annak tagja (részvényese), vezető tisztségviselője, 

felügyelő bizottságának vagy igazgatóságának tagja, könyvvizsgálója, sem ezen személyek vagy 

a magánszemély tag (részvényes) közeli hozzátartozója semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut, 

azzal, hogy a lenti 4.4 pontban foglalt tevékenységből származó esetleges előny nem minősül 

vagyoni előnynek. 

4. A felek jogai és kötelezettségei  

4.1 Az Adományozó az Adomány összegét xxxxxxxxx napjáig a Kedvezményezett OTP Bank 

Banknál vezetett 11749015-20032197 számú számlájára {a célhoz tartozó számlaszámra} 

átutalja. 



4.2 A Kedvezményezett az Adományt a Szerződés Céljával összhangban, annak megvalósítására 

használhatja fel. Ezzel összefüggésben a Kedvezményezett vállalja, hogy az Adomány 

felhasználásról az Adományozó által előírt formában írásbeli beszámolót készít, amelyet 

legkésőbb xxxxxxxxxxxx napjáig köteles megküldeni az Adományozó részére. 

4.3 A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy amennyiben az Adományt nem a Szerződés Céljával 

összhangban használja fel vagy annak szerződésszerű felhasználását a fenti 3.2 pontban írt módon 

és határidőben nem igazolja, súlyos szerződésszegést követ el, amelyre hivatkozva az 

Adományozó a jelen Szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani. 

4.4 A Kedvezményezett az Adomány felhasználása során (kiadványaiban, honlapján, stb.) az 

Adományozó nevére és annak támogatói tevékenységére az Adományozó előzetes jóváhagyását 

követően utalhat. Az ilyen tevékenység révén az Adományozónál esetlegesen felmerülő előny 

nem minősül vagyoni előnynek. 

4.5 A Kedvezményezett az Adományozó részére az Adomány összegének átutalását követő 30 napon 

belül kiállítja a társsági adóról és osztalékadóról szóló 1996 évi LXXXI törvény 7. § (7) bekezdése 

szerinti, az adóalap megállapítása céljából kiállítható igazolást a jelen Szerződés 2. Melléklete 

szerinti formában. Az igazolás tartalmazza az Adományozó és a Kedvezményezett megnevezését, 

székhelyét, adószámát valamint az Adomány összegét és célját. 

5. A szerződés megszüntetése   

5.1 A Felek a jelen Szerződést írásban, közös megegyezéssel vagy rendkívüli felmondással 

szüntethetik meg. 

5.2 (a)  Rendkívüli felmondásra a másik Fél súlyosan szerződésszegő magatartása adhat alapot. A 

rendkívüli felmondást megelőzően a Fél köteles megfelelő határidő tűzése mellett a másik Felet 

írásban felszólítani a szerződésszegő magatartás megszüntetésére, orvoslására.  

(b)  A Felek rögzítik továbbá, hogy a bármely Féllel szemben megindított csőd, végelszámolási 

vagy felszámolási eljárás rendkívüli felmondási oknak minősül, amelyre hivatkozva a másik Fél 

a jelen Szerződést azonnali hatállyal jogosult felmondani. 

5.3 Amennyiben a jelen Szerződés rendkívüli felmondás útján szűnik meg, a Kedvezményezett az 

Adomány összegét az Adományozónak a rendkívüli felmondás közlésétől számított 8 

munkanapon belül köteles az Adományozó xxxx Banknál vezetett xxxxxxxxxx számú számlájára 

visszautalni. 

6. Értesítések  

6.1 Bármilyen lényeges értesítést, utasítást, vagy kommunikációt, amely a jelen Szerződés alapján 

történik, írásba kell foglalni és három munkanapon belül el kell juttatni a másik Fél alábbi 6.2 

pontban megjelölt kapcsolattartója részére postai kézbesítés, fax vagy e-mail útján. 



6.2 A Felek kapcsolattartóként a következő személyeket jelölik ki:  

  (a) Adományozó részéről: xxxxxxxxxxxx  

beosztása: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

címe:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

e-mail címe:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  

  (b) Kedvezményezett részéről: Szücs-Zakócs Eszter  

beosztása: irodai ügyintéző  

címe: 8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 18.  

e-mail címe:info@zalamat.hu  

telefonszáma:93/502-903 

7. Titoktartás  

A Felek megállapodnak, hogy a jelen Szerződéssel összefüggésben tudomásukra jutott, üzletit 

titoknak minősülő információkat bizalmasan kezelik, azokat illetéktelen harmadik személyek 

részére hozzáférhetővé nem teszik. A jelen pontban foglalt titoktartási kötelezettség megszegése 

kártérítési kötelezettséget von maga után. 

8. Záró rendelkezések  

8.1 A jelen Szerződésre a magyar jog az irányadó. 

8.2 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Polgári 

Törvénykönyvről szóló törvény ajándékozásra vonatkozó rendelkezései, az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény, valamint a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 

rendelkezései az irányadók. 

8.3 A jelen Szerződéssel kapcsolatosan felmerült vitás kérdéseket vagy nézeteltéréseket a Felek 

először tárgyalásos úton igyekeznek megoldani, törekedve arra, hogy együttműködésük során és 

azon túl is egymás jó hírnevét megőrizzék. Amennyiben ezek a tárgyalások eredménytelennek 

bizonyulnak, a jogvitában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező magyar bíróságok járnak el. 

A jelen Szerződést a Felek elolvasták, közösen értelmezték, és azt, mint akaratukkal mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag írták alá. 

 

Nagykanizsa, 2021. …… 

 

 

  _________________________   ______________________   

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx    dr. Pintér Ferenc  

xxxxxxxxxxxxxx.   Matematikai Tehetségekért Alapítvány 


