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Megrillapodris

Amely ldtrejott egyreszrol a

Magyarorsz6gi Gordgok Kultur6lis Egyesiilete * Csongr6d Megyei Helyi Csoporl

I(epviseli: Purosz Alexandrosz, eln6k.

Szdkhely: 6721 Szeged, Osztr6vszky u.6.

Sz|mlavezeto penzintezet: Kereskedelmi 6s Hitelbank

Banksz6mlaszhm: 10402805-5 0526582-55481028

Adosz6m: 18455405-1-06

Nyilv6ntart6si sz6m: 06-02-0001042

a tov6bbiakban: E gyestilet,

m6sreszrol a

Magyar Voroskereszt

Kdpviseli: Kardos Istv6n Tam6s, foigazgato

Sz6khely: 1051 Budapest, Arany J6nos u. 31.

Nyilvdntart6si sz6m: 5525 (01-02-0005525)

Adosz6m: 19002093-2-41

Banksz6mla: K&H Bank zrt. 10405004-0 0026542-00000005

a tovS.bbiakban: MVK

Meg6llapod6st kotnek az alttbbiak szerint:

(Egyestilet 6s MVK a tov6bbiakban egyiitt: Felek) kozott a megSllap od6s az alulirott napon
ds helyen az alttbbi felt6telek szerint ldp 6letbe:

1. Egvesrilet penzadom6nyt gylijt a gorogorszfgi tragikus tizvdsz trildl6inek es
k6rosultjainak megsegitesdre. Egyesiilet a jelen Megdllapod6s szerint a gyrijtdsbol befolyo
pdnzbeli adom6nyt (a tov6bbiakban: Adomany) a MVK szfumtra utalja 6t annak a Gorog
V o ro skere s zthez torteno elj uttat6s a cdlj 6bo l.

2. MVK kijelenti, hogy az Adomdnyt annak Gorog Voroskereszt rdszerc tort6no utal6sa
celj6bol a jelen Meg6llapod6s al6ir6s6val elfogadja. MVK kijelenti tov6bb6, hogy azAdom6nyt
kdzhasznri tevdkenysdge drdekdben, kiz6r6lag a jelen meg6llapod6sban megjelolt cdllal kezeli.

3. MVK tudomdsul veszi, hogy az Egyestilet 6ltal gyrijtott pdnzbeli adom6ny jogosultja
az Egyesillet Altal megjel6lt cdl szerint a Gorog Voroskereszt.



4' Egyestilet a Magyarorszdgr Gorogok Kultur6lis Egyesiilet6nek (Syllogos) felhiv6sa
nyom6n a gordgorszfryi tizveszkatasztrofa k6rosultjainak megsegitdsdre gyrijtott Adom6nyt a
magyarorsz6gi gorog szervezetek, tov6bb6 vdllalkoz6sok, egy6b szervezetek 6s
mag6nszemdlyek nevdben a felhiv6s technikai lebonyolitojak6nt juttatja el a Magyar
Vordskereszt szftmitra. aminek kommunikS"ci6 eset6n a felttintet6s6t k6ri.

5. Az Adomdnfi azBgyesiilet a jelen Meg6llapod6s mindk6t f6l riltali alilirdsatkovetoen,
a Meg6llapod6sban megadott iitemezds szerint 6tutal6ssal juttatja el a Magyar Voroskereszt
K&H Bank Zrt'nel vezetett 10405004-00026548-00000009 szttmu banksz6mlfiixa. a
kozlemdnyben feltiintetve :,,Goro g er dotiz,',

6. Egyestilet a felaj6nl6ssal biztositott Adomdny pdnzi.igyi itwalilsircrl a MVK r6,szerol
nem jogosult semmilyen ellenszolg6ltat6sra vagy kedvezm6nyre.

7. Egyestilet vtilalja,hogy az adom5.nygyrijto kamp6ny6bol szfrmazo penzad,omfnyokat
az alihbi ritemezds szerint 6tutalja a Magyar voroskeresztreszere:
1. 6tutal6s teljesitdse: 2018. augusztus l5-ig
2. 6tutal6s reljesitese: 2018. augusztus 3l-ig
3 . AtutalAs telj esit6se: 20 I 8. szeptember 3 0-ig

8. MVK v6llalja, hogy Egyestilet attal a sz6ml6jfra utalt Adomd"nyt technikai
lebonyolit6kdnt tfiutalja a Gdrog Voroskereszt banksz6ml aszdmdra. MVK az 6tutal6s
nregtoftentdt a banki 6tutal6s brzonylatdval igazolja. Az ifiirtal6s banki bizonylattt MVK az
Egyesrilet rendelkezdsdre bocs6jtj a.

9 ' A jelen Meg6llapod6sban nem, vagy nem teljes kcjnien szabillyozott k6rd6sekre Felek a
Folg6ri Torvdnykonyvr6l szolo 20i3. €vi V. toivdny rendelkezdseit, valamint az egy6b
vonatkoz6 magyar j ogszab6lyokat tekintik ir6nyadonak

i0. Jelen Meg6llapod6s 3 eredeti p6ldrinyban kdsziilt, amelyb5l 1 pdld6ny Egyestiletet, 2
pdld6ny MVK-I illeti.

I l. Jelen Meg6llapod6s egyszeri megdllapod6s, mely a Felek 6ltali kdlcsonos al6ir6s
napj6n 16p liat6lyba 6s a teljesit6st kovetoen 30 napon beltil megszrinik.

12. Felek ajelen Meg6llapodd"st elolvast6k,6rtelmezt6k,6s mint akaratukkal mindenben
me ge gy ezot j ov6hagyolag, cd gszeruen irt6k ald.
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