20 ÉVES A POLITICAL CAPITAL
ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK
támogatói kampány során nyújtott
eseti támogatások kapcsán
PREAMBULUM
Magánügy is lehetne, hogy idén 20 évesek lettünk. Azért nem (csak) az, mert a mi két évtizedünk arról a
Magyarországról és arról a világról is sokat elárul, amelyet elemzünk. A környezetünk rengeteget, a
munkánkat vezérlő értékek semmit sem változtak. A tények tisztelete állandó: nincs az a meggyőződés vagy
érdek, ami igazolhatóvá tenné számunkra a valóság torzítását és manipulációját és ezt a hitvallásunkat a
jövőre nézve is fenntartjuk, mindennapi munkánkat és távlati terveinek is ennek a gondolatnak a fényében
végezzük, illetve tervezzük, melyhez – hogy tevékenységünk mind nagyobb célokat legyen képes megcélozni
és beteljesíteni – most támogatást kérünk a munkánkat elismerőktől.
A támogatói kampányunk általános szerződési feltételei, melyek nem támogatóink, hanem a Political Capital
kötelezettségeit tartalmazzák, azzal együtt, hogy támogatóinkat tájékoztatja a kampány valamennyi lényeges
feltételéről, az alábbiakban olvasható.
Hogyha a támogatói kampánnyal kapcsolatban bármilyen további kérdés felmerül, akkor ezeket kérjük
megküldeni a info@politicalcapital.hu levélcímre vagy a +36 20 665 0384 telefonszámon is kapcsolatba
léphetünk.
I.
BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK
A jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazzák valamennyi olyan
szerződéses rendelkezést és kikötést, melyek a POLITICAL CAPITAL SZOLGÁLTATÓ KORLÁTOLT
FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG (cégjegyzékszáma: 01-09-700360; székhelye: 1136 Budapest, Balzac utca 37.
2. em. 2., adószáma: 12723753-2-41; a továbbiakban: Támogatott) mint kedvezményezettnek, valamint
a részére – visszafizetési kötelezettség nélkül – pénzbeli vagyoni juttatást (támogatás) nyújtó személynek
(a továbbiakban: Támogató) a támogatás összegének megfizetésével létrejövő jogviszonyát (kapcsolatát)
szabályozzák. A Támogatott és a Támogató a továbbiakban együttesen Felek.
II.
A TÁMOGATÁS CÉLJA
Támogatott megállapítja – a támogatás nyújtásával a Támogató pedig elfogadja –, hogy a
támogatás célja az, hogy a Támogatott
(i)
hozzájáruljon a politikáról való kritikus gondolkodáshoz, a politika jobb megértéséhez,
(ii)
elősegítse az ismereteken és tényeken alapuló politikaformálást és közbeszédet,
(iii)
olyan politikai témákat emeljen be a közbeszédbe, amelyeknek – közvetlenül vagy
közvetve – komoly hatása van az állampolgárok mindennapi életére.
Támogató
rögzíti,
hogy
a
fenti
általános
célokon
túl
elsődlegesen
a
https://www.politicalcapital.hu/podcast.php oldalon elérhető „PolCast - A Political Capital
podcastja” által szolgáltatott tartalmakat kívánja bővíteni és fejleszteni, az ehhez szükséges
humán- és tárgyi erőforrásai megújításával, finanszírozásával és fenntartásával.
III.
A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, TÁRGYA ÉS TARTALMA
III.1.

Támogató – minden további aktus nélkül – a támogatás megfizetésével kifejezi abbéli szándékát, hogy a
Támogatottat pénzbeli vagyoni juttatásban kívánja részesíteni vagyonának a terhére.

III.2.

III.3.
III.4.
III.5.
III.6.

A Felek közötti jogviszony – támogatási szerződés – létrejön, hogyha a Támogató vagyona terhére
pénzbeli vagyoni juttatást teljesít a Támogatott javára. A támogatás megküldésével – tehát amikor a
támogatás összegével a kezdeményező számlaszámot megterheli – a Támogató nyilatkozik, hogy az
ÁSZF rendelkezéseit megismerte, egyúttal elfogadja.
A támogatás akkor minősül teljesítettnek, hogyha a Támogatottnak a III/6. pontban jelölt
bankszámlaszámán a Támogató által megfizetni szándékozott támogatás összege jóváírásra kerül.
A Támogató a támogatásnak a Támogatott javára történő rendelkezésre bocsátásával – tehát a
kezdeményező számlaszámnak a támogatás összegével történő megterhelésével – kifejezetten és
visszavonhatatlanul lemond a támogatás összegének visszaköveteléséről.
Támogató naptári évenként legalább egyszer a www.politicalcapital.hu oldalon közlemény útján
beszámol a támogatások felhasználásáról.
A Támogatott rögzíti, hogy részére bármilyen összegű támogatást lehet nyújtani, akár egy, akár több
alkalommal időbeli korlátozás nélkül, ugyanakkor kizárólag banki átutalás útján, a Támogatott nevén az
alábbi adatokkal rendelkező számlaszámra történő teljesítéssel:
Számlavezető bank:
Számlaszám:
IBAN:
Swift:
Deviza neme:

UniCredit Bank Hungary Zrt.
10918001-00000006-10200078
HU46 1091 8001 0000 0006 1020 0078
BACXHUHB
HUF (magyar forint)

Felek egyedileg megállapodhatnak a banki utalástól eltérő fizetési módban is.
III.7.

Támogatott az egyértelműség kedvéért rögzíti, hogy a III.6. pontban jelölt bankszámlaszámot kizárólag
a támogatások összegének fogadására és kezelésére tartja fenn.
IV.
ADATKEZELÉS

IV.1.

A Támogatott a támogatás nyújtása során birtokába került személyes adatokat az Európai Unió 2016/679
számú Általános Adatvédelmi Rendelete (GDPR) alapján kezeli.

IV.2.

Támogató az ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósításával
kapcsolatban a Támogatott tudomására jutott személyes adatok – név, bankszámlaszám, a támogatás
összege és teljesítésének ideje, az átutalással kapcsolatban Támogatottnak megküldött banki
rendszerüzenetben szükségképpen feltüntetett egyéb adatok, valamint a közleményrovatban feltüntetett
egyéb adat kezelésének részletes feltételeit a Támogatottnak a támogatás fogadásával összefüggésben
elkészített adatkezelési tájékoztatója tartalmazza.

IV.3.

Támogató az ÁSZF elfogadásával kifejezetten tudomásul veszi, hogy a támogatás folyósításával
kapcsolatban a Támogatott tudomására jutott személyes adatok – név, bankszámlaszám, a támogatás
összege és teljesítésének ideje, az átutalással kapcsolatban Támogatottnak megküldött banki
rendszerüzenetben szükségképpen feltüntetett egyéb adatok, valamint a közlemény rovatban feltüntetett
egyéb adat – az adatkezelési tájékoztatóban meghatározott feltételekkel és módon átadásra kerülnek a
Támogatottnak könyvelési szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozó részére, illetve azok szükségképpen
hozzáférhetőek a Támogatottnak rendszergazdai feladatokat ellátó adatfeldolgozó számára is.
V.
A SZERZŐDÉS MEGSZŰNÉSE, EGYÉB RENDELKEZÉSEK

V.1.

A teljesítéssel a Támogató kijelenti, hogy cselekvőképességében nem korlátozott természetes, illetve
jogképessége teljességét birtokló jogi személy, illetve amennyiben az érintett természetes személy
cselekvőképessége bármilyen okból mégis korlátozott, úgy a korlátozás nem érinti a jelen szerződés

V.2.
V.3.

V.4.

megkötésének és a támogatás megfizetésének lehetőségét, vagy a korlátozás fennállására tekintettel
szükséges hozzájárulással, jóváhagyással a Támogató rendelkezik.
A Felek között létrejött támogatási szerződés annak teljesítésével megszűnik.
Felek az egyértelműség kedvéért rögzítik, hogy a szerződés teljesítésének szakaszairól a III.5. pont szerint
számol be a Támogatott a Támogatóknak és a szélesebb nyilvánosságnak is. Ugyanakkor a Támogatott
rögzíti, hogy az egyes támogatások összegét nem tételesen és nem Támogatónként tartja nyilván,
számolja el vagy használja fel, így annak pontos meghatározására sem lesz lehetősége a Támogatottnak,
hogy a fenti kritériumok szerint nyújtson elszámolást a Támogató részére.
Jelen támogatási szerződés rendes felmondással nem, csak a másik fél súlyos szerződésszegése esetén
mondható fel, illetve a Felek ennek feltételével állhatnak attól el, vagy tagadhatják meg annak teljesítését.
Súlyos szerződésszegésnek minősül – különösen, de nem kizárólagosan – a támogatás céllal ellentétes
felhasználása.
VI.
EGYÉB RENDELKEZÉSEK

VI.1.
VI.2.

VI.3.

Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény
ajándékozásra vonatkozó rendelkezéseit, valamint általános szabályait kell alkalmazni.
A Támogatott rögzíti, hogy a jelen szerződés nem irányul információs társadalommal összefüggő
szolgáltatás nyújtására, tekintettel arra, hogy Támogatott a Támogató részére szolgáltatást a támogatás
fejében nem nyújt, illetve a támogatás ellenszolgáltatásnak nem minősül, továbbá amennyiben
szolgáltatást is nyújt ellenszolgáltatás nélkül, az nem a Támogató egyedi kezdeményezésére történik.
Erre figyelemmel a jelen szerződésre az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény
hatálya nem terjed ki.
A Támogatott tájékoztatja a Támogatót, hogy a támogatás a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 77.
§ (1) bekezdés alapján egyéb bevételnek minősül, melyet a Támogatott a költségek (a ráfordítások)
ellentételezésére - visszafizetési kötelezettség nélkül - belföldi vagy külföldi gazdálkodótól, illetve
természetes személytől kap. A támogatás összege nem minősül közérdekű adománynak.
***

