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TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

két magánszemély között  

1. Amely létrejött az alábbi Szerz ődő felek között: 

egyrészr ől mint támogató (a továbbiakban: Támogató ): 

 

Név:  

Születési név:  

Lakcím:  

Postacím:  

Születési hely és id ő:  

Anyja neve:  

Adóazonosító jel:  

Bank neve és számlaszám:  

 

másrészr ől mint támogatott (a továbbiakban: Támogatott ): 

 

Neve:  

Lakcím:  

Postacím  

Születési hely és id ő:  

Anyja neve:  

Adóazonosító szám:  

Bank neve és számlaszám:  

külön-külön Fél, együttesen Szerződő felek  között alulírott napon és helyen az alábbi 

feltételekkel: 
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2. A Szerződés tárgya 

2.1 A szerződés tárgya:  

2.1.1 A szerződés tárgyát a Felek egymás közötti anyagi támogatás a képezi 
pénzeszköz, irodalmi termék, valamint közérdek ű írói szolgáltatás igénybevétele alapján. 

 

2.2 A támogatás nyújtásának el őzménye: 

 2.2.1 A Novum Publishing Kft. (továbbiakban a Kiad ó) bels ő pozitív véleménye 
alapján úgy döntött, hogy a Támogatott által megírt  és beküldött Harmóniakert  c. kéziratnak 
biztos helye van a novum pro Kiadó® kiadói programb an. Ennek következtében a Kiadó és 
a Támogatott között 2010. február 14-én létre is jö tt a Kiadói szerz ődés könyvkiadásra . Ez a 
szerződés tartalmazza azt a 8. § pontban felsorolt, és a Kiadó szolgáltatásaiért fizetend ő 
költség-hozzájárulást ____________ összegben, amit a Támogatottnak kell megfizetnie a 
Kiadónak, hogy a kéziratból könyvkiadvány és e-book  szülessen 2011-ben.   

 2.2.2 A Támogatott a fenti összeget magánszemélyek  támogatásából kívánja 
összegy űjteni, amiért a Támogatott ellenszolgáltatást ad a Támogatónak a jelen szerz ődés 
alapján, aminek el őzményét a Támogatott a http://www.harmoniakert.hu/szolgaltatas  
weboldalon a Szerzői nyilatkozatában  már korábban nyilvánosságra hozta.  

 

2.3 A támogatás célja: 

2.3.1 A támogatás célja anyagi hozzájárulás a Harmóniakert  c. kézirat kiadása 
érdekében szerepl ő feladatok megvalósításához, a Kiadó fenti szolgált atásainak 
költségeire.  

2.3.2 A Támogatott tájékoztatja a Támogatót, hogy a  jelen szerz ődés teljesítésével 
összefüggésben els ősorban a Polgári Törvénykönyv és az SZJA Tv. rendel kezéseit kell 
megfelel ően alkalmaznia. 

3. A Szerződés teljesítése 

3.1. A támogatás formája, összege, forrása és id őszaka: 

3.1.1 A támogatás formája: feltételhez kötött visszatérítend ő támogatás , amely 
feltételt a jelen szerz ődés 4.1.3 és 4.1.4 pontjai szabályozzák. 

3.1.2 A támogatás összege a fenti cél érdekében ___ ______ Ft, azaz ____________ 
forint, ( ill. ennek egész számú többszöröse ). A támogatást egy összegben, vagy havonta 
egyenl ő részletekben is lehet nyújtani, eszerint a jelen s zerződés keltezését ől kezdődő két 
év időszakra havonként ____________ Ft, azaz _________ fo rint. 
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3.1.3 A támogatás forrása: magánszemély által nyújt ott anyagi támogatás a 
Támogatott, mint magánszemély részére jelen TÁMOGAT ÁSI SZERZŐDÉS alapján. 

3.1.4 A projekt id őtartama: 

a.) jelen szerz ődés keltezését ől kezdődő, és az azt követ ő 24 hónap (3.2.2 
pont követelményére tekintettel); 

b.) a Harmóniakert c. kiadvány megjelenését ől kezdődő, és az azt követ ő 
24 hónap (4.2.2 és 4.2.3 pontok követelményeire tek intettel). 

 

3.2 A Támogató feladata: 

3.2.1 A Támogató pénzeszközzel támogatja a Harmóniakert  c. kiadvány 
megjelentetését, és azt az egy f őre eső pénzösszeget, ill. annak egész számú többszörösét 
banki készpénz-átutalási megbízással átutalja a Tám ogatott fenti bankszámlájára, amelyet a 
3.1.2 pont alapján a Támogató önmaga meghatároz. A Támogató az alábbi támogatási 
összeget, azaz _______,-Ft azaz ___________________ __________ forint támogatási 
összeget utalja át a Támogatottnak egy összegben.  

A részletfizetés esetén az alábbi támogatási összeg et, azaz ____________,-Ft/hó azaz 
_______________________________ forint/hó támogatás i összeget utalja át a 
Támogatottnak. (A nem kívánt rész törlendő kihúzással: –) 

3.2.2 Támogató köteles a 3.2.1 pontban foglalt fela datot a jelen szerz ődés keltezését 
követ ő 8 munkanapon belül, vagy részletfizetés esetén 24 hónapon belül egyenl ő arányban 
megvalósítani. 

3.2.3 Támogató a támogatás Off-line banki átutalása kor köteles a nevét, valamint a 
projektben való regisztrációja során kapott négy sz ámjegy ű azonosító kódját megadni a 
közlemény rovatban, ellenkez ő esetben a támogatása érvénytelennek tekintend ő, és 
visszafizetend ő.  

 

3.3 Támogatott feladata: 

3.3.1 A Támogatott a Támogatótól kapott anyagi támo gatást banki készpénz-átutalási 
megbízással továbbítja a Kiadó szolgáltatásainak kö ltségeire, amikor a Támogatótól 
megérkezett összeg már jóváírásra került a Támogato tt fenti bankszámláján. 

3.3.2 Támogatott köteles a 3.3.1. pontban foglalt f eladatot a jelen szerz ődés keltezése 
után haladéktalanul, a Kiadó felé szolgáló köteleze ttségeinek megfelel ően megvalósítani. 

3.3.3 A Támogatott a Könyvkiadói ajánlat  szerint fog eljárni, hogy a Harmóniakert  c. 
kiadvány a lehet ő legtöbb példányszámban értékesítésre kerüljön a vá sárlók körében. 
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4. Felek jogai és kötelezettségei 

4.1 A Támogatott joga és kötelezettségvállalása: 

4.1.1 A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hog y a támogatás ellenértékeként 
juttat egy példányt a Harmóniakert  c. kiadványból a Támogatónak, amelynek értéke:  
__________ Ft, azaz _______________________________ forint. 

4.1.2 A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hog y a támogatás további 
ellenértékeként olyan szolgáltatást nyújt a Támogat ónak, amelynek keretében írói 
eszközökkel képviseli a Támogató érdekeit a közélet ben. 

4.1.3 A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hog y a szerzői honoráriumból a 
támogatás teljes összegét visszafizeti a Támogatóna k, ha legalább 3.000 példány 
értékesítésre fog kerülni a Harmóniakert  c. kiadványból a Kiadó közrem űködésével. 

4.1.4 A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hog y a szerzői honoráriumból 1,7 
millió Ft-ot visszajuttat a Támogatóknak, ha legalá bb 5.000 példány értékesítése 
megtörténik a Harmóniakert  c. kiadványból. Ezt az összeget az egy f őre jutó befizetések 
(_________ Ft) arányában kapják a Támogatók egyenl ően felosztva, miután a támogatásuk 
megérkezett a Támogatott fenti bankszámlájára, ill.  amely napot követ ően az 5.000 példány 
értékesítésre került, és a Kiadó a szerz ői honoráriumot elszámolta. Az elszámolás mindig az 
adott év utolsó napjáig (december 31.), el őször a könyv megjelenését és a teljes kiadási 
költségek megfizetését követ ően esedékes. Az elszámolás elküldése, valamint a 
honorárium átutalása pedig ezen fordulónaptól számí tott 3 hónapon belül esedékes. 

4.1.5 A Támogató a 4.1.4 pont alapján kapott ,,oszt alék”-jelleg ű jövedelméb ől 
származó személyi jövedelemadó megfizetésér ől maga gondoskodik. 

 

4.2 A Támogató joga és kötelezettségvállalása: 

 4.2.1 A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy  a támogatást átutalja a Támogatott 
fenti bankszámlájára a 3.1.2 és a 3.2.3 pontban fog laltak alapján, tehát a jelen szerz ődés 
aláírását követ ő 8 munkanapon belül, vagy – a 24 havi részletfizeté s esetén – a támogatás 
törlesztése havonta minden hó 10-én válik esedékess é. 

 4.2.2 A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy lemond támogatásának 
visszatérítésér ől, ha legalább 3.000 példány értékesítése nem fog m egtörténni a 
Harmóniakert  c. kiadványból a megjelenést követ ő 2 év alatt. 

 4.2.3 A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy nem tart igényt az 1,7 millió 
forintnak a személyére es ő osztalékára, ha legalább 5.000 példány értékesítés e nem fog 
megtörténni a Harmóniakert  c. kiadványból a megjelenést követ ő 2 év alatt. 

 4.2.4 A Támogató kötelezettséget vállal arra, hogy  lemond támogatásának 
visszatérítésér ől, ha a támogatása nem éri el a legalább _________ Ft-ot a jelen 
szerződésben foglalt id őtartamon belül, ami a jelen szerz ődés keltezését ől kezdődően 24 
hónap (3.1.4 a.) pont).  
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4.3 A támogatás felhasználásának feltételei: 

 4.3.1 A Támogatott tudomásul veszi, hogy a támogatá st kizárólag a jelen 
szerződésben meghatározott célra, és a 3.3.1 pontban szer eplő feladatok finanszírozására 
használhatja fel. 

 4.3.2 A Támogatott a támogatási összeget elkülönít etten köteles kezelni. A 
felhasználást dokumentáló számlákat, bizonylatokat,  egyéb okiratokat – a Támogató vagy 
egyéb ellen őrzésre jogosult szervek által – ellen őrizhet ő módon, elkülönítetten köteles 
kezelni, nyilvántartani és a feladat befejezését kö vetően is 10 évig meg őrizni. 

 4.3.3 A Támogatott köteles a Támogató bármely eset i kérésére, írásban tájékoztatást 
adni a jelen szerz ődésben vállalt feladatai teljesítésér ől. 

 4.3.4 A Támogatott tudomásul veszi továbbá, hogy a  támogatási összeget 
keretösszegnek kell tekintenie abból a szempontból,  hogy ha a Támogatók általi befizetések 
nem érik el a Kiadó szolgáltatásaiért fizetend ő költség-hozzájárulás összegét (lásd 2.2.1 
pont), a különbözetet a Támogatott – önrész biztosí tásával – köteles maga finanszírozni. 

 4.3.5 A Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben  jelen szerz ődés teljesítése 
után a Támogatottnál pénzmaradvány mutatkozik, azt a Támogatott a végelszámolással 
egyidej űleg csakis akkor köteles visszafizetni a Támogatókn ak, hogyha legalább 3.000 
példány értékesítése meg fog megtörténni a Harmóniakert  c. kiadványból a megjelenést 
követ ő 2 év alatt a 4.1.3 pont érvényében. 

5. Az elállás illetve a rendes, valamint az azonnal i hatályú felmondás 

5.1 Az elállás illetve a rendes, valamint az azonna li hatályú felmondás: 

5.1.1 Az elállás illetve a rendes, valamint az azon nali hatályú felmondás a Támogató 
részéről egyoldalú jognyilatkozat formájában gyakorolható írásban, a Támogatott jelen 
szerződés Felek adatai körében megadott – vagy annak megv áltozása esetén a Támogatott 
részéről legutóbb írásban közölt – címére tértivevényes, e lsőbbségi küldeményként 
feladott, az elállás illetve a rendes, valamint az azonnali hatályú felmondás alapját képez ő 
esetkör megjelölésével (6.2.2 pont). 

5.1.2 Szerződő felek rögzítik, hogy a fentiek szerinti elállási j ognyilatkozat illetve 
felmondás a postára adástól számított ötödik napon akkor is kézbesítettnek min ősül, ha a 
tértivevény "nem kereste", "nem kérte" vagy "nem ve tte át", "elköltözött" avagy 
"ismeretlen" jelzéssel érkezik vissza a feladóhoz, vagy a jelen szerz ődésben írt címét a 
Támogatott a Támogató el őzetes írásbeli értesítése nélkül változtatta meg, é s a kézbesített 
levél ezért nem jutott el hozzá. 

5.1.3 Az elállás, illetve a rendes, valamint az azo nnali hatályú felmondás esetén a 
jelen szerz ődés megsz űnik, és a már folyósított támogatási összeget vissz afizetend ő 
kölcsönként kell kezelni,  és azt – vagy annak fel nem használt, a Kiadónak mé g be nem 
fizetett részét – a Támogatott 30 napon belül kötel es visszafizetni a Támogató 1. pontban 
megadott bankszámlájára. 
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6. A szerződés módosítása, megsz űnése 

6.1 A szerződés módosítása: 

 6.1.1 A Támogató és a Támogatott tudomásul veszik,  hogy a jelen szerz ődésben 
foglaltak teljesüléséhez a Támogatottnak különösen fontos érdeke f űződik, melynek 
következtében a jelen szerz ődés módosítására csak rendkívül indokolt esetben, k ivételesen 
van lehet őség. 

 

6.2 A szerződés megsz űnése:  

6.2.1 A szerződés megsz űnik a Felek jelen szerz ődés alapján jelentkez ő 
kötelezettségeinek szerz ődésszer ű teljesítésével, illetve a Támogatott a jelen szerz ődés 
6.2.2 pontjában – példálózó jelleggel – meghatározo tt esetek bármelyikével megvalósított,  
súlyos szerz ődésszegése esetén, valamint a Támogató jelen szerz ődéstől való elállásával 
vagy az azonnali hatályú felmondásával az 5.1.1 pon tban foglaltak figyelembe vételével. 

6.2.2 Támogató a szerz ődéstől való elállásra vagy azonnali hatályú felmondásra 
jogosult, ha a Támogatott jogosulatlanul vette igén ybe a támogatást, vagy neki felróható 
okból megszegi a jelen szerz ődésből illet őleg az ezzel kapcsolatos, jogszabályokból ered ő 
kötelezettségeit, így különösen, ha: 

a.) a kapott támogatást a Támogatott nem a jelen sz erződésben meghatározott 
célra használja fel, vagy nem a jelen szerz ődésben jóváhagyott feladatokat 
valósítja meg; 

b.) a Támogatott jogosulatlanul vette igénybe a tám ogatást; 

c.) a Támogatott a jelen támogatási szerz ődés teljesítésének 4.3.3 pont szerinti 
ellenőrzését akadályozza, vagy meghiúsítja, illetve az el lenőrzéshez 
szükséges dokumentumokat felhívás ellenére nem bocs átja rendelkezésre; 

d.) a jelen szerz ődés keltét ől a szerződés teljesítése a Támogatottnak felróható 
okból nem kezd ődik meg; 

e.) a Támogatott esetlegesen a támogatás visszafize tésére vonatkozó 
kötelezettségének nem tesz eleget; 

f.) a Támogatott esetlegesen az 1,7 millió Ft egy f őre eső osztalékát a 
Támogatóknak nem fizeti meg; 

g.) hitelt érdeml ően bebizonyosodik, hogy a Támogatott jelen szerz ődés lényeges 
szakmai, pénzügyi tartalmát illet ően, illetve az általa készített Végelszámolást 
érdemben befolyásoló valótlan, hamis adatot szolgál tatott, vagy egyébként 
megtéveszt ő módon járt el a támogatás igénylése, illetve az el számolás 
készítésekor; 

h.) a támogatott projekt meghiúsulását vagy tartós akadályoztatását el őidéző 
körülmény a Támogatottnak felróható okból következe tt be;  
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i.) a Támogatott késedelembe esik bármely, a szerz ődés teljesítésével 
összefügg ő lényeges körülményben bekövetkezett változás – pl.  a Támogatott 
ellen bírósági eljárás megindulása – bejelentésével ; 

j.) ha a Támogatott a jelen szerz ődésben vállalt feladatot nem vagy csak részben 
– azaz 75%-ot el nem ér ő arányban – teljesíti; 

k.) a Támogatott megszegi a jelen szerz ődés teljesítésével kapcsolatos, 
jogszabályból vagy a jelen szerz ődésből eredő kötelezettségeit. 

6.2.3 A szerződő Felek rögzítik, hogy a jelen szerz ődésben foglaltak a Felek 
szerződésszer ű teljesítése által akkor tekinthet ők megvalósultnak, ha a jelen szerz ődésben 
megjelölt és a támogatott feladat, valamint a cél a  szerződésben meghatározottak szerint 
teljesült. 

7. Egyéb rendelkezések 

7.1 Egyéb rendelkezések: 

7.1.1 A Támogatott kötelezettséget vállal arra, hog y a szerződés teljesítésével 
összefügg ő lényeges körülményben bekövetkezett minden változá st – ilyen különösen az 
adatváltozás, valamint a Támogatott ellen bírósági eljárás indulása – haladéktalanul, de 
legkés őbb 15 munkanapon belül a Támogatónak bejelent. 

7.1.2 A jelen szerz ődésben nem vagy nem kell ő részletességgel szabályozott 
kérdések tekintetében a magyar jog szabályai – els ősorban a Polgári Törvénykönyv az 
irányadók, különös tekintettel a támogatásból finan szírozható költségekre vonatkozó 
előírásokra. 

7.1.3 Amennyiben a jelen szerz ődés bármely pontja vagy rendelkezése érvénytelen, 
az a teljes szerz ődés érvényességét nem befolyásolja. 

7.1.4 A jelen szerz ődés annak mindkét fél részér ől történt aláírásával a keltezésben 
megjelölt id őpontban lép hatályba. 

7.1.5 A Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magu kat a Támogatott lakhelye szerint 
hatáskörrel rendelkez ő bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben v itájukat 
elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.   

 

Szerződő felek a jelen 8 oldalból álló szerződésüket elolvasták, annak rendelkezéseit megértették, 

és mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. 
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A szerződés 2 db eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből 

1 példány a Támogatónál, 1 példány pedig a Támogatottnál marad. 

 

 

 

Kelt.:                                         ,                  év                         hónap           napján 

 

 

 

 

……………………………….………. 

  

………………………..…………….. 

Név 

 Támogató  

Név 

Támogatott 

 

 

Előttünk mint tanúk el őtt:   

1. 2. 

 

név: __________________________ 

 

név: __________________________ 

 

cím: ________________________ 

 

cím: ________________________ 

 

aláírás: ____________________ 

 

aláírás: ____________________ 

 

 


