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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 
     

amely létrejött egyrészről az  

 

A Transparency International Magyarország Alapítvány, mint támogatott (továbbiakban: 

Támogatott) (székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 30. IV/2.; képviseli: Martin József 

Péter, ügyvezető igazgató; adószáma: 18192744-1-42; közhasznúsági fokozat: közhasznú 

szervezet; nyilvántartásba vételi száma: 10071)  

 

és  

 

a [*], mint támogató (továbbiakban: Támogató Partner) (székhelye: [*]., adószám: [*], 

cégjegyzékszám: [*], képviseli: [*]) 

 

együttesen a továbbiakban Felek között, az alulírott napon az alábbi feltételekkel 

(továbbiakban: a Szerződés): 

 

1. Bevezető rendelkezések: 

A felek elöljáróban megállapítják, hogy: 

 

A. A Támogatott Transparency International Magyarország Alapítvány egy magyar jog 

szerint bejegyzett, non-profit társadalmi szervezet, mely közhasznúsági fokozattal 

rendelkezik. A Támogatott a Transparency International nemzetközi nem-

kormányzati, korrupcióellenes szervezet magyarországi alakuló szekciójaként fejti ki 

tevékenységét Magyarországon. A Támogatott működésének középpontjában a 

magyarországi korrupciós problémák feltérképezése áll, valamint ezzel 

összefüggésben főképpen az alábbi feladatok ellátása: megoldási javaslatok 

megfogalmazása, a nyilvánosság tájékoztatása és képzése, az átláthatóság 

ellenőrzése és elősegítése, különös tekintettel a közpénzek felhasználására. 

A Támogatott működésének pénzügyi feltételeit pályázati forrásokból, egyéni 

adományokból és egyéb felajánlásokból teremti meg. 

 

B. A Támogató Partner Magyarországon szabályszerűen bejegyzett gazdasági társaság.  

 

C. A Támogató Partner fontosnak tartja az átlátható, etikus, korrupciómentes üzleti 

gyakorlatot, és mindent megtesz annak érdekében, hogy működése során és 

szervezete vonatkozásában kiküszöbölje a korrupció minden formáját. 

 

D. Támogató Partner anyagi támogatással kívánja a Támogatott tevékenységét segíteni, 

mely azonban csak meghatározott kritériumoknak eleget tevő gazdasági szereplőktől 

fogadhat el felajánlásokat.  
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E. A Támogatott lehetőséget biztosít a Támogató Partner részére, hogy csatlakozzon a 

Transparency International Vállalati Támogatói Fórumához. A Vállalati Támogatói 

Fórummal kapcsolatos információkat és lehetőségeket külön tájékoztató 

tartalmazza. A tájékoztató elérhető a Transparency International honlapján is.  

 
Felek a fentiekre tekintettel az alábbi támogatási feltételekben állapodnak meg: 

 

 

2.  A Szerződés tárgya 
 
Jelen Szerződés alapján Támogató Partner vissza nem térítendő, évenként egyösszegű, 

bruttó [*] értékű pénzbeli adományt (Támogatás) juttat Támogatott részére két évig. 

 
 
3. A Szerződés időtartama 
 
3.1 Felek jelen Szerződést határozott, két éves időtartamra kötik. 

3.2 Felek megállapodnak, hogy a Szerződés időtartama – alkalmanként egy évvel történő 

– meghosszabbításáról elsőként a jelen Szerződés aláírásának napját követő kettő év 

elteltét megelőzően tárgyalásokat kezdeményeznek. 

 

 

4. Támogatás 
 
4.1 A Támogatás 2.1 pont szerint megállapított összegét a Támogató Partner a 

Támogatott 10700567-48892708-51100005 számú CIB Bank Zrt-nél vezetett 

bankszámlájára történő átutalással fizeti meg a jelen Szerződés aláírásától számított 

15 napon belül. A Támogatás abban az időpontban minősül teljesítettnek, amikor a 

tárgybeli összeget a Támogatott számlavezető bankja a Támogatott számláján 

jóváírja. 

 

4.2 Támogatott a Támogatás összegéről a Támogató Partner részére a mindenkori 

törvényekben előírt „Támogatási igazolást” küld tárgyév december 15. napjáig. 

 
 
5. A Támogató Partner jogosultságai 

 

5.1 A Támogató Partner a jelen szerződés alapján és a jelen Szerződés rendelkezéseinek 

megtartása mellett jogosult csatlakozni a Vállalati Támogatók Fórumához.   

5.2 Támogatott megjelenést biztosít a Támogató Partner részére, így pl. feltünteti a 

honlapján, illetve kiadványain támogatói között.   
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5.3 Támogatott értesíti a Támogató Partnert valamennyi általa szervezett rendezvényről 

és azon a Támogató Partner részére részvételi lehetőséget biztosít. 

5.4 A Támogató Partner jogosult a honlapján, valamint a CSR tevékenységeit tartalmazó 

kiadványain feltüntetni a következő megjelöléseket: „a Transparency International 

Magyarország Alapítvány támogatója”; „a Transparency International Magyarország 
Vállalati Támogatói Fórumának tagja”. 

 

 

6. Támogató Partner kötelezettségvállalásai 
 
6.1 Támogató Partner vállalja, hogy kitölti a Támogatott által összeállított Vállalati 

Integritási Rendszert Ellenőrző Listát (Önellenőrző Lista). Támogató Partner 

kötelezettséget vállal, hogy amennyiben a Támogatott az Önellenőrző Lista alapján 

kifogásokat emel a Támogató Partner működésével kapcsolatban, azoknak a 

kiküszöbölése érdekében minden tőle telhetőt megtesz a lehető legrövidebb időn 

belül. 

 

6.2 Felek kijelentik, hogy Támogató Partner a Vállalati Támogatói Fórumban való 

részvétele az alábbi felfüggesztő feltételek teljesítésének és azoknak a Szerződés 

teljes időtartamára való fenntartásának függvénye: 

 

6.2.1 A Támogatott Vesztegetésellenes Üzletpolitikai Irányelvek elnevezésű 

(angolul: Business Principles Countering Bribery) dokumentumában foglaltak 

betartása a Támogató Partner üzleti működésével, méretével és elfogadott 

üzleti tervével összhangban; 

6.2.2 A Támogató Partner menedzsmentjének elkötelezettsége a társaság 

korrupcióellenes politikája mellett és az összeférhetetlenségi kérdések 

modell értékű kezelése; 

6.2.3 A Támogató Partner munkaerejének kiválasztásában gyakorolt kiemelt 

figyelem a hozzáértésre, képességekre; 

6.2.4 A munkavállalók ilyen irányú képzése; 

6.2.5 Korrupciógyanús esetekben konzekvens beavatkozás és szankcionálás; 

6.2.6 Belső ellenőrzési rendszerek fenntartása a Támogató Partner szervezetében, 

különös tekintettel a korrupció gyanús eljárásokra; 

6.2.7 Etikus eljárási rend betartása és betartatása a munkavállalókkal. 

 

6.3 Támogató Partner kifejezetten tudomásul veszi, hogy jelen feltételek bármelyikének 

megsértése esetén a Támogatott jogosult a jelen Szerződést, valamint a Támogató 

Partner Vállalati Támogatók Fórumában való részvételét azonnali hatállyal 

felfüggeszteni, és a Támogatottat az 5.4 szerinti megjelölésének azonnali 

eltávolítására kötelezni (Felfüggesztés). A Felfüggesztésről szóló határozatát - a 

Támogató Partner előzetes írásbeli értesítését követően - a Támogatott honlapján is 

közzéteszi. A Felfüggesztés után a Támogatott diszkrecionálisan jogosult dönteni, 
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vagy a Támogató Partnernek a Vállalati Támogatói Fórumban való részvételből 

történő kizárásáról vagy a jelen Szerződés folytatásáról. 

 

6.4 Felek kijelentik, hogy amennyiben a Támogató Partner korrupció gyanúba keveredik 

(akár a sajtóban, akár másképpen), vagy egyéb körülmény arra utal, hogy a jelen 

Szerződés rendelkezéseit tevékenységével megszegte, haladéktalanul értesíti a 

Támogatottat, és jelentést tesz az állítások valóságtartalmáról. Ebben az esetben a 

Támogatott jogosult a Szerződés hatályát határozatlan időre felfüggeszteni. 

 

6.5 Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Támogató Partner nem jogosult az 5.4 pontban 

meghatározottakon kívül más, a Támogatotthoz kapcsolódó megjelölés használatára, 

sem a jelen Szerződés alapján Felek között keletkező jogviszonyra másképp utalni, 

így különösen nem jogosult (i) a Támogatott megnevezését más szöveg 

kontextusban, mint az 5.4 pontban meghatározásra került feltüntetni, (ii) 

Támogatott lógóját felhasználni. 

 

6.6 Amennyiben a Támogatott, annak bármely tisztségviselője, alkalmazottja, az üzleti jó 

hírnevet, tisztességet illetve becsületet sértő magatartást tanúsít, vagy előbbi 

okokból magatartása, kijelentései és/vagy nyilatkozatai megkérdőjelezhető, illetve 

amennyiben az előbbiekben felsoroltak bármelyike közvetlenül politikai állásfoglalást 

fogalmaz meg, úgy a Támogató Partner jogosult a szerződést saját hatáskörben 

hozott döntése alapján egyoldalúan, azonnali hatállyal írásban felmondani. 

 

6.7 Támogató Partner kifejezetten kötelezettséget vállal, hogy az általa a Támogatott 

részére már teljesített Támogatás visszatérítésére sem részben sem egészben nem 

támaszt követelést, azt vissza nem térítendő összegként, adomány, támogatás címén 

bocsátja Támogatott rendelkezésére. 

 

6.8 Támogatott a Támogatást működése finanszírozására kívánja fordítani, ám annak 

konkrét felhasználási célja vagy módja felől önállóan jogosult dönteni. A Támogatott 

az éves Közhasznúsági Jelentésben számol el a támogatások felhasználásáról. A 

Szerződés hatálya alatt a Támogató Partner által nyújtott Támogatással 

összefüggésben a Támogatott vállalja, hogy az adott időszakra vonatkozó 

Közhasznúsági Jelentések egy másolati példányát tájékoztatásul megküldi a 

Támogató Partner részére.  

 
 
7. Titoktartási kötelezettség 
 

A felek kölcsönösen titoktartásra kötelesek mindazon információk, tények, adatok 

körülményekkel kapcsolatban, amelyek jelen Szerződés teljesítése kapcsán egymásról 

tudomásukra jut. A felek kötelezettséget vállalnak arra, hogy a titoktartási kötelezettség 

megtartásáról munkavállalóik, illetve egyéb érdekükben eljáró harmadik felek 
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vonatkozásában is gondoskodnak. A titoktartási kötelezettség a feleket a Szerződés 

megszűnése után is köti. 

  

 

8. A Szerződés megszűnése 
 
8.1 A jelen Szerződés az alábbi esetekben szűnik meg:  

 

8.1.1 Felek közös megállapodással megszüntetéséről határoznak. Ebben az esetben 

is fennáll a Támogató Partner 6.7 pont szerinti kötelezettsége; vagy 

8.1.2 Automatikusan a 3.1 pontban foglalt időtartam lejártakor; illetve 

8.1.3 Támogatott egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, amennyiben 6.3 pont szerinti 

Felfüggesztést követően a Szerződés megszüntetéséről határoz; 

8.1.4 Támogató Partner egyoldalú írásbeli nyilatkozatával, amennyiben saját 

hatáskörben hozott döntése alapján 6.6. szerint nem kívánja tovább 

fenntartani a kapcsolatot a Támogatottal. 

 

9. Jogviták rendezése 
 
Felek a jelen Szerződésből vagy annak teljesítéséből fakadó esetleges jogvitáikat 

elsősorban egyeztetéssel rendezik.  

 
10.  Általános és záró rendelkezések 
 

 

10.1 A jelen Szerződés módosítása csak írásban, mindkét fél által történő aláírással 

 történhet úgy, hogy a nem módosított részek változatlanul hatályban maradnak. 

 

10.2 A jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 

rendelkezései irányadóak. 

 

A felek a jelen szerződést elolvasták, megértették és azt, mint akaratukkal mindenben 

megegyező bizonyító erejű magánokiratot 2 (két) példányban helybenhagyólag és 

cégszerűen aláírták.  

 

Kelt Budapesten, 20_ „…” 

 

 

 

 

Transparency International Magyarország 
Alapítvány 
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Támogatott 

 

 

[*] 

 
Támogató Partner 

 

 


