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Együttműködési megállapodás
ado tu á ay, g űj íé sél,iil á s a do ru á qlo 7ásáró /

amely l{ügjótt egl,résztől

BBH (.f7ékhefu: 1016 Piraska utca 5, Adóspinta: 'í3989918a1, Cégeg}ryk s4inl: 0109883516, kéPt:i.w/i: Patir Aaclrás )
i: :, l| :,: l !:t,i,j. i ! !,., :, l . |,, t toy ál:biakb an, mjnt Adománjgl űj tő 1 .

másrészríjl a

Matusz-Vad Zrt. (székhel1,: 1103 Butlapest I{őét u. 3/A.; cé.gje5,zékszám:01,10,048495; adószám: 14657245-2-
42, képviseü N{atusz RaIázs elnök vezéigazgatő, i_j]..!_:.!i:::.i.]]rj_:,rli:i.r-.l,l.i,!j.f|.:1 :._jijj! továbbiakban mint
Adománlglűjtő 2.

r,.alarnint

Johanniía ,5'egttő S,4/gá/ttt (5'(ekhe/1: 1056 BudaPesí, [,'áci u, 62-64., ,l1dósúrua: 196507ó8-í 4í , Nl,i/uántaftá"ri siárn: 01-02-
0000621, kéPuixli: Porcsahrry Lis{ó elnök) .,,:l:,::!ll,:i;:1l_,..!!,l/:!|.::::., a továbbiakban mint Támogatott

között, a mai napcln , az alábbi feltéte]ek mellett:

Előzmények

A slerlőüí felek a jelen megállapodással a ter.ékenységüket össze kívánják hangolru annak érdekében, hogv
elsősorban az Adománggylűjtők adományokat gjrijtsenek és azokat e]sősorban a Táruagatoíí juttassa,, illetve ossza
el és adja át az uktán-ofosz háború miatt szenvediík és a menekülteket ellátók kcjzött, a civil szervezetek
gazdálkodása,az aáomán1,§,űjtés és akőzhasznílság egyes kérdéseir:ől szólő 350/2011. (Xil. 30.) I{orm. rendeiet,
valzrmint további jogszabálvok alapján.

1.Szetződés tárgya
Az Adománjgyűjtők a kereskeclelmi partneteik krjtében helr,színeken adománvozási kampánvba kezclenek, abból
a célból, hogy az ukrán-orosz háborrl miatt szeneclők és merrekiiltek Ukrainában, illene ivla§,atországon
élelnriszo és higiénés termékekhez ingvenesen jussanak, és azokat a Támogatott tészére töténó átadásával a

támogatási cél megvalósulj on.

Támogatott tevékenysége a lráború miatt szenvedílk, menekültek és az azokat clIátó szen-czctek (;elcérn c
iinkotmánvzatokat is) támogatása. hz adomán1,ok plújtésór.cl és Támogatott tész,éte történő átaclásával a tárg;i
javak a Támogatott tevékenységót szolgálják, amelyet a Táneogatoff elismer.

2. Az adomány értéke és leítása
Az Adornánjgllűjtők a fentiek szerint összegyűitésre kerúllj, órtékmeghatártlzás, alsó,, és fclső órtékkorlát nélkü[
iavakat a Támogatott részéte Foh,amatosan átadla. A Táruogatott az adr:mánr.t elfogadia.

Az Adomárryozók által biztosított adományok á]talárros leítása: 'Iartós éielmiszerck (iszt, cukor, r-izs, lencse,
száraztészta, csomagolt éclességeli,'Iisztító, - és tisztálkodószerek (szappan, folyókonvszappan, sampon, mosópor,
mosogatószer, fertőtlenítőszet) és személyes higiénés szetek (fogkrém, fogket'e, golr,ós clezodot, valamint pelenka
egeszsegüpx,i bctót;

3. Az adomány felhasználásának módia
Az adomány a Táruogatott létesitő olriratában feltiintetett cé]okra és az ezek megvalósításához szükséges működés
biztosítására használható fel, elsósorban atászorulók természetben történő tám<>gatásáta, segttésére.

4. Az adornárryozás id,őtanarna
h slerlőüí Jblek ielen sz,erz,ődést határozat]an iclőtartamra kötik, azt bármelvilr tél jogosult indokolás né1l<üi

felmondani, )elen szetződé§ automatikusan megszűnik abban az esetben, ha az ad<>mány glújtés 30 napot
meghaladóan leáii va5, szünetel.
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5, Az adomány rendelkezésre bocsátásának időpontja
A szer7őűi felek mcgállapodnak abban, hogv az AclománvozőL< az_ általuk nyúitani lovánt aclományt azok
begvűjtésónck fol1,amatában, legfeliebb 5 napos inten-allumokban bocsátja a Támogatott rendclkezósérc,

6. Együttműködés
Felek egl,úttműködnek annak érdekében, hog;. az ad<>mánygv-űjtés renclszere rnűkiiclőképes, tc}rvénvszetű és
biztonságos ie$,gn. Adclmányozók vállalják, hogv a jelen szerzőclés hatálva alatt biztosítiák az adamánl-grújtés
feltétel einek fennáll ását és annak tblr.amato s mííkcidé s é t.

Á Támogatott az igv, összep$ijtött, tészéte elszámolt és átadott adománynak a Támogatott nytlvántartásába
történő bevezetéséről köteles haladéktalanul gclndoskoclni. A Támogatott ismételten kijelenti, hogy az
Adománlgsűjtők által összegyűjtött és részére átadc;tt adomárryokat a Támogatott cóljunak megvalósítására
hasznáIja fel alapító okkatának megfelelóen.

7. Az adornánygyűités menete
hz Adamánjlgyűjtő 1,. és az Adoruánygyűjtő 2, saját logsztikai eszközeinek segrtségével, saiát adc:mányszerz(l
kampánvának során, a saját partnereitól a Támogatott nerében a<lományclkat, átvételi eüsmen ény
dokumentácií>val kisérve, összepnújtr és az Adománygllűjtő 1, nók telephelvére szálítia meil,nek címe: 1042
Buclapest, Árpád út 48-50,
i\z átvételi elismenén}.en az alábbi adatokat rnirrimáLisan feltünteti: Adományozó adatai és adószáma (ha nem
természetes szemé\), az adománv tételes felscirolása a mennvisé1; pontos megjelrllésér.el, az átadő és az áweyő
aláírása, az átadás helve és ideje és hogv kór-e igazoiást a Támogatottól.
Az Adománjgjlűjrő 1. vállalja, hoE 2 saját fiók telephelvén ezen adománrokat tételesen árvételi bizonvlatot
kiállítva átveszi az Adamánygjlűjtő 2. képviselőjétól és saiát költségén eltárolia azt a Támogatott tészérc történó
átadás pillanatáig.
Áz adománr,megórzésétől és elszállításárólaTámogatottrészéte szintén azAdománjlgyűjtő 1. gondoskodik saját
költségén, mei,vnek az átadáskor tcirténó tételes bizonr,latolással kísért án-éte]éról z Támogatottnak kel]
gondclskodnia

8. Az adomány igazolása
A Támogatott á:n,ételi igazolást álüt ki az Adománggyűjtő 1. és az Adománjgyűjtő 2. á\tal összegyűjtött
adományoktóI az átadás pillanatábarr annal< igazoJásaként, hogy az adománygyűjtők az adclmányokat hiánvtalanu]
átadták aTámogatottrészére. Továbbá aTámogatottaz1996. éviI-XXXI. (TAO) tijnény7 § (7) bekezdés és a
3. sz. mclléklct B) 17. pontia szcrinti tartalommal a tészéte átadott átvótcli elismerl,éntck alapján, az átvéte\i
eiismenénten szereplő ténvleges aclománr-ozók részére,,,támogattii okirat" igazolást állít ki és ezt kcjteles a
tónvleges adornánvozó kérésére emailben, vagv postai útcin eljuttatni, abban az esetben ha a ténrrJeges aclomán},ozó,
az árv,ételi elismen,énycn a címét és az acló azonosító jeiét feldinteú ,Ezen igazolás kiállításának elvégzéséért ós a
támogatások célba iuttatásáétt a Támogatott teljes anvagi és erkölcsi felelőséget r-ál]al, tekintettel arta, hogv errnek
elmulasztása a Adnrnánygjlűjtőkre nézve hátrányos adóiogi következményckkel is járhat, továbbá a fe]ek üzletl
jóhítc is sétülhet.

r\z igazolás bittokábarr az Adománjlgltűjtők a je|en sz.crzőc]és keretében rrlújton adomán,vt, a vállalkozás
érclekében felmeriilt költségként számolhatja el, amennviben annak beszcrzése, gyújtése kapcsán lgazolt költsége
metúIt iei.

A sxerlődőfelek megállapodása szerint jelen szerzíjdésben nem szabálvozr>tt kérclésekben a Ptk. arra vonatkoz(i
renclelliezéseit tel<intik iránvadónak.

A sryrlőűífelekielen szerződést - felhatalmazott képl,iselőik által - mint ügvleu akaratukkal minc]enberr eryez(;t,
helybenhagyólag lrrták 

^1á.

I{eit, Budapest,2()22. március 7.

Adnruínjgllűjtő 1.


