
EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS 
 

 

 

Mely létrejött   

 

a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (székhely: 1121 Budapest, Költő u. 21.; 

bírósági nyilvántartási szám: 472; adószám: 19001243-2-43; számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.; 

bankszámlaszám: 11712004-20011215; képviselő: Dr. Halmos Gergő, igazgató) mint megbízó 

(továbbiakban a „Megbízó”); és a 

 

 

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

(cégszerű megnevezés) 

 

mint megbízott (továbbiakban a „Megbízott”) között. 

(a Megbízó és a Megbízott továbbiakban külön-külön a „Fél”, együttesen pedig a „Felek”). 

 

A Felek a Megbízott Megbízó általi, a jelen Megállapodásban meghatározott alábbi feltételekkel 

történő együttműködésben állapodnak meg. 

 

1. Az Együttműködés tárgya 

A Megbízó megbízza a Megbízottat, aki elvállalja, hogy üzletében, általa fenntartott 

helyszínen, szolgáltató helyszínen (továbbiakban Adománygyűjtő helyszín) segíti a Megbízó 

adománygyűjtési kampányát az alábbiak szerint: 

Elhelyezi a Megbízó adománygyűjtő perselyét és az ehhez kapcsolódó kitűző készletet az 

általa fenntartott Adománygyűjtő helyszínen. Annak az adományozónak, aki legalább 500 Ft-

ot bedob az adománygyűjtő perselybe, átad egy, az adományozó által kiválasztott kitűzőt a 

rendelkezésre álló készletből.   

 

2. A Megbízott jogai és kötelezettségei 

2.1 A Megbízó által rendelkezésre bocsátott adománygyűjtő perselyt, az ehhez kapcsolódó kitűző 

készletet kihelyezi az alábbi üzletben, helyszínen (üzlet nevét, címét és webes elérhetőségét 

kérjük feltüntetni, mely felkerül a honlapunkra): 

 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 …………………………………………………………………………………………………… 

2.2 Az Adománygyűjtő helyszínre kihelyezett adománygyűjtő perselyt - a pénz kivétele céljából - 

a Megbízott képviselője fogyástól függően évente néhány alkalommal felbontja és egy 

perselyfelbontási jegyzőkönyvet tölt ki két példányban, amelyből az egyiket megőrzi saját 

részre, a másik példányt eljuttatja a Megbízó címére. A befolyt adományösszeget a Megbízott 

képviselője befizeti a Megbízó számlaszámára (OTP Bank, 11712004-20011215). 

2.3 Hiány esetén a Megbízott pótolja a jelvényenként 500 Ft-os adomány összeget. 

2.4 A Megbízott az adománygyűjtő persely sérülése, vagy a kitűzők elfogyása esetén azonnal 

értesíti a Megbízó képviselőjét. A Megbízott tájékoztatja a Megbízó képviselőjét a kitűző 

fogyásáról, hogy a Megbízó gondoskodni tudjon ezek pótlásáról. 

 



3. A Megbízó jogai és kötelességei 

A Megbízó képviselője fogyástól függően évente néhány alkalommal, előre egyeztetett 

időpontban ellenőrizheti a kihelyezett adománygyűjtő perselyeket, elszállíthatja a befolyt 

adományösszeget, ellenőrizheti és pótolhatja az eladományozott kitűzőket. 

 

4. Az Együttműködési Megállapodás időtartama, megszűnése 
A Felek a jelen Együttműködési Megállapodást, mindkét Fél általi aláírásának napjától 

kezdődően határozatlan időtartamra kötik.  

 

5. A megbízási díj 
5.1 A Megbízó a Megbízottnak az együttműködés tárgyául szolgáló tevékenységért nem fizet, ezt 

a Megbízott a Megbízó, mint civil szervezet részére, mint támogatást ajánl fel.  

5.2 Mindazonáltal a Megbízó a partner nevét, címét, weboldalát feltünteti a kampányban 

résztvevő partnerek listájában a saját honlapján (www.mme.hu) 

 

6. Az Együttműködési megállapodás felmondása 
6.1 A Felek a jelen Megállapodást rendkívüli felmondással, így különösen a másik Fél 

jogszabálysértése illetve súlyos szerződésszegése esetén, írásban jogosultak felmondani. 

6.2 A felmondás a felmondó nyilatkozat másik Fél részére történő kézbesítésével, sikertelen 

kézbesítés esetén a második kézbesítési kísérletet követő 5. nap hatállyal szünteti meg az 

Együttműködési megállapodást. 

6.3   Amennyiben a Megbízott megszüntetné az együttműködést, úgy kérjük haladéktalanul 

értesítsék a Megbízót, hogy a kihelyezett kitűző készlet elszállításáról gondoskodni tudjon. 

 

7. A Felek kapcsolattartása 
7.1. A Megbízó nevében kapcsolattartásra felhatalmazott képviselő:  

Név: Kincses László  /  Lendvai Csaba 

E-mail: kincses.laszlo@mme.hu  /  lendvai.csaba@mme.hu 

Mobil: 20/48-44-810  /  20/322-57-87 

 

7.2. A Megbízott kapcsolattartásra felhatalmazott képviselője:  

Név:  

E-mail:  

Mobil:  

8. Egyéb feltételek: 
8.1 A jelen Szerződés magyar nyelven, 2 (két) eredeti példányban jött létre. 

8.2 A Megbízó és a Megbízott a jelen Megállapodást közös megegyezéssel, írásban módosíthatja. 

8.3 A Felek megkísérlik a felmerülő vitás kérdések peren kívüli, békés rendezését. Bírósághoz 

csak akkor fordulnak, ha ez nem lehetséges. A Felek jogvitája esetén az illetékes bíróság 

rendelkezik hatáskörrel. A jelen Megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni. 

 

A Felek a jelen Együttműködési megállapodást, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és 

megértés után jóváhagyólag írták alá. 

 

Helyszín és dátum:  

 

 

 

 

____________________________ 

Megbízó 

 

Ph. 

____________________________ 

Megbízott 

 

Ph. 
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