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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

 

amelyet egyrészről  Nyitott Kör Egyesület 
 Székhely: 2000 Szentendre, Széchenyi István tér 13. III/10. 
 Nyilvántartási szám:  13-02-0005085 
 Adószám:  18718616-1-13 
 Képviselő:  Meszlényi-Bodnár Zoltán 
 Levelezési cím: 1027 Budapest, Jurányi u 1-3. 
   

 a továbbiakban: „Támogató” 
 

másrészről  Minta Iskola 
 Székhely: 1027 Minta utca 1. 
 Nyilvántartási szám:  12345 
 Képviselő:  Minta István 

 
 a továbbiakban: „Támogatott”, együttesen „Felek”, külön-külön a „Fél” kötöttek,  

alulírott helyen és időben, az alábbi feltételekkel: 
 
 

I. A MEGÁLLAPODÁS CÉLJA: 

A Támogató színházi nevelési előadásokat, valamint drámaórákat hoz létre, melyen egy 
diákközösség részvételével, színházi formában feldolgozott történet kapcsán vizsgál egy adott 
kérdést vagy témát. Támogató a „Nyitott Pálya” program keretében, a jelen szerződésben (a 
továbbiakban: „Megállapodás”) meghatározott feltételek Támogatott általi teljesítése esetén a 
részvételhez támogatást nyújt a Támogatottnak és az általa vezetett diákközösségnek. 
 

II. A MEGÁLLAPODÁS TÁRGYA 

A Támogató lehetőséget biztosít a Támogatott részére, hogy a Minta Iskola 8.b osztály 32 fős 
diákközösségének (a továbbiakban: „Diákközösség”) vezetőjeként a Támogatott és a 
Diákközösség, a IV. pontban meghatározott formában támogatott módon részt vehessenek a 
...................... című, a Jurányi Ház, a 1027 Budapest, Jurányi u. 1-3. szám/kihelyezett előadásnál 
iskola címe alatt 2019. április 15. 10.00 órai kezdéssel meghirdetett 180/120 perc időtartamban 
megtartott előadáson (a továbbiakban: „Előadás”). 
 

III. A TÁMOGATÁS MÓDJA 
Az Előadás teljes ára (a továbbiakban: „Teljes Ár”) ............... Ft azaz .................... forint. 
Támogató, a Támogatottnak és a Diákközösségnek az Előadáson való részvételéhez ........- Ft, azaz 
............. forint támogatást nyújt (a továbbiakban: „Támogatás”). 
 
A teljes ár és a támogatás különbözete alapján a támogatott ár (a továbbiakban „Támogatott Ár”) 
............- Ft, azaz ................ forint. 
 
A Támogatott a Teljes Ár Támogatással csökkentett összegét (a továbbiakban: „Támogatott Ár”) 
az Előadás napját megelőző 15. napig beérkezően köteles átutalni a Támogató 16200106-
00203870 számú bankszámlaszámára a közleményben a támogatott Intézményt és 
Diákközösséget feltüntetve. 
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IV. A TÁMOGATÁS FELTÉTELEI 

A Támogatás igénybevételével történő részvétel Támogató általi biztosításának feltételei a 
következőek: 

IV.1. a Támogatott részt vesz, illetve biztosítja a Diákközösség minimum 80%-nak a részvételét az 
Előadáson; 

IV.2. a Támogatott elkészít egy legfeljebb egy perces videót, melyet az Előadástól számított 15 napon 
belül eljuttat a Támogató részére; 

IV.3. a Támogatott elkészít egy minimum 300, maximum 500 karakteres szöveges visszajelzést az 
Előadáson tapasztaltakról, melyet az Előadástól számított 15 napon belül eljuttat a Támogató 
részére; 

IV.4. a Támogatott az Előadástól számított 5 napon belül hirdetményt tesz közzé az Előadáson való 
részvételről az iskola weboldalán és Facebook oldalán; 

IV.5. Támogatott tudomásul veszi, hogy az Előadás kezdőidőpontjától számított 45 perces késés az IV.1. 
pontban meghatározott kötelezettség megszegésének minősül és a Támogató nem igazolja a 
Támogatott, illetve a Diákközösség Előadáson való részvételét. 

IV.6. a Támogatott biztosítja az Előadás helyszínét, illetve annak az Előadás időtartamának idején való 
rendelkezésre állását, illetve az azt megelőző egy órában és az azt követő fél órában./ abban az 
esetben ha kihelyezett az előadás 

 
V. SZERZŐI JOGOK 

Támogatott a Támogató részére az V.2. pontban meghatározott videóra és az V.4. pontban 
meghatározott visszajelzésre (a továbbiakba együttesen: „Művek”) vonatkozóan, a Művek teljes 
szerzői jogi védelmi idejére, teljes területre, időtartamra, felhasználási módra és mértékre 
vonatkozó korlátozástól mentes, ingyenes, kizárólagos, a szerzői jogról szóló törvény szerinti 
valamennyi felhasználás módra vonatkozó, átruházható, átdolgozásra, többszörözésre, a Művek 
kép vagy hangfelvételen való rögzítésére illetve számítógéppel történő vagy elektronikus 
adathordozóra való másolásra kiterjedő felhasználási jogot enged. 

 
VI. KAPCSOLATTARTÁS 

Felek a Megállapodással kapcsolatos minden kommunikációt a következő személyek útján 
folytatnak: 
 
A Támogató részéről: 
Név: Császár Réka 
Telefonszám: +36304141768 
E-mail cím: jelentkezés@nyitottkor.hu; 

 
A Támogatott részéről: 
Név: Minta Klára 
Telefonszám: 06 20 123 456 
E-mail cím: minta@gmail.com 
 
Felek a Megállapodásra vonatkozó bármilyen nyilatkozatot csak a jelen pontban meghatározott 
személyeken keresztül, kizárólag írásban tehetnek. A jelen pontban meghatározott 
kapcsolattartás esetén, a Felek írásbelinek tekintik az elektronikus levelezés útján történő 
kommunikációt is. 

 
VII. A MEGÁLLAPODÁS MEGSZEGÉSE 

Amennyiben Támogatott a Megállapodásban foglalt bármely kötelezettségét nem teljesíti, vagy a 
Megállapodásban foglaltakat egyéb módon megsérti, úgy kötbérként köteles a Támogató részére 
a Támogatás összegét visszafizetni. 
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VIII. REFERENCIA 

A Megállapodásra, illetve a Támogatottal történő együttműködésre a Támogató jogosult 
referenciaként hivatkozni, különösen, de nem kizárólagosan amennyiben harmadik személy 
pályáztatás, közbeszerzési eljárás vagy szerződéskötésre irányuló tárgyalások során ezt 
kifejezetten kéri tőle. A referenciaként való hivatkozás kiterjed a Támogató és a Támogatott jelen 
Megállapodás szerinti együttműködésének minden elemére és az azzal kapcsolatos minden 
információra.  
 

IX. MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSA 

A Felek a Megállapodást kizárólag írásban, papír alapon módosíthatják. Nem minősül szerződés-
módosításnak a Felek nyilvántartott adataiban, így különösen a nevében, székhelyében, 
képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a 
szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező 
változás. Az említett változásokról az érintett Fél a másik Felet – az eset körülményeitől függően 
– vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) 
követő 10 napon belül köteles értesíteni. 

 
X. ADATKEZELÉS 

X.1.Támogatott jelen szerződés aláírásával hozzájárul és tudomásul veszi, hogy Támogató a vele 
kapcsolatban tudomására jutott szermélyes adatait a következők szeirnt kezeli:  
- adatkezelő: Nyitott Kör Egyesület (nyilv. sz.: 13-02-0005085, székhely: 2000 Szentendre, 

Széchenyi István tér 13. III/10., nyilvántartó bíróság: Budapest Törvényszék, képviseli: 
Meszlényi-Bodnár Zoltán elnök, kapcsolattartási e-mailcím: nyitottkor@nyitottkor.hu, 
kapcsolattartási telefonszám: 06 70 944 5585)  

- az adatkezelés jogalapja, hogy az a jelen szerződés teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk (1) 
b), továbbá a számvitelről szóló törvény előírásainak megfelelően jelen szerződést, mint 
számviteli bizonylatot Támogató köteles megőrizni (GDPR 6. cikk (1) c), 

- az adatkezelés a szerződés teljesítéséhez szükséges célból és mértékben történik, a kezelt 
adatokat Támogató nem adja tovább harmadik személynek, azonban a Támogató tevékenységét 
ellenőrző szerveknek köteles kérésükre adatot szolgáltatni, 

- az adatokat Támogató a Számviteli törvény előírásaira tekintettel 8+2 évig tárolja, 
- Támogatott kérelmezheti Támogatótól a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, 

azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását és tiltakozhat a személyes adatok 
kezelése ellen, Támogató azonban a törvény által előírt időtartamon belül az adatokat nem 
törölheti,  

- az adatokhoz a Támogató munkaszervezetéhez tartozó, feladatkörrel rendelkező munkavállalói 
férhetnek hozzá. Támogató csak a jogszabályok által előírt esetekben ad át személyes adatokat 
harmadik személy címzettek számára, és csak a szükséges mértékben és adatkör tekintetében 
(bírósági eljárás esetén az eljáró bíróságnak, rendőrségi megkeresés esetén, ha a rendőrség a 
nyomozáshoz személyes adatokat tartalmazó iratok továbbítását kéri, NAV ellenőrzés esetén, 
ha a NAV személyes adatokat tartalmazó iratokat kér, abba tekint be). Támogató az adatokat 
elektronikus adathordozón tárolja. 

- az adatok kezelésével kapcsolatban lehet tájékoztatást kérni Támogatótól arról, hogy mely 
személyes adatait milyen célból, milyen módon kezeli, a kezelt adatokról Támogatott másolatot 
kérhet, 

- a személyes adatok jogellenes kezelése vagy az információs önrendelkezési joghoz kapcsolódó 
jogokak sérelme miatt a Fővárosi Törvényszékhez (1055 Budapest, Markó u. 27. Levelezési cím: 
1363 Bp. Pf. 16.) vagy a Támogatott lakóhelye szerint illetékes törvényszékhez keresetetet lehet 
benyújtani, vagy lehetőség van a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz 
(1135 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22c, www.naih.hu) fordulni. 

 
XI. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

XI.1. Amennyiben a jelen Megállapodás valamely rendelkezése érvénytelenné vagy hatálytalanná 
válna, az a többi rendelkezés, illetve a Megállapodás érvényességét nem érinti, kivéve, ha az 
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érvénytelenné, vagy hatálytalanná vált rendelkezés nélkül a Felek a Megállapodást nem kötötték 
volna meg. 

XI.2. Felek megállapodnak, hogy jelen Megállapodásban szabályozott valamennyi kérdést – ideértve a 
Megállapodás érvényességére, valamint a szerződéses kikötések, nyilatkozatok, megállapodások 
és kötelezettségek kérdését is – a magyar jog szabályainak alkalmazásával kell eldönteni. 

XI.3. Jelen Megállapodás képezi a Feleknek a Megállapodás tárgyában létrejött teljes megállapodását. 
A jelen Megállapodás megkötésével minden korábbi, e tárgyban folytatott szóbeli vagy írásbeli 
egyeztetés, illetve létrejött megállapodás hatályát veszti.  

XI.4. Jelen Megállapodás hatálya a Felek általi aláírásának napján kezdődik és a Megállapodásban 
vállalt valamennyi kötelezettségek bármely okból történő megszűnésével szűnik meg. 

XI.5. Jelen Megállapodás két, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből egy 
példány a Támogatót, egy példány a Támogatottat illeti meg. 

XI.6. Jelen Megállapodást a Felek mint akaratukkal mindenben megegyezőt elolvasás és értelmezés 
után aláírásukkal látták el. 

XI.7. A jelen megállapodásban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései irányadók. 
 
 

Budapest, 2019.01.23. 
 
 

…………………………………… 
Minta István 

Igazgató 
Támogatott 

…………………………………… 
Nyitott Kör Egyesület 

képviselő: Meszlényi-Bodnár Zoltán 
Támogató 


