
Átalakuló Wekerle Közösségi Szövetkezet támogatásának általános szerződési
feltételei

Fogalmak

Általános Szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF): a jelen dokumentum, melyet az
Átalakuló Wekerle Közösségi Szövetkezet Támogatási szerződések megkötésére,
megszűnésére, a szerződést kötő felek jogaira és kötelezettségeire alkalmaz.

Felek: a Támogató és az Átalakuló Wekerle Közösségi Szövetkezet együttesen.

Támogatás vagy támogatási összeg: Támogatás: a Támogató által, az Átalakuló Wekerle
Közösségi Szövetkezet részére a Támogatási szerződés keretei között, a Támogató saját
vagyona terhére ingyenesen és önkéntesen teljesített vissza nem követelhető
pénzszolgáltatás, melyet banki átutalással teljesíti akár egyszeri esetben, akár minden
hónapban azonos időpontban és azonos összegben.

Támogatási szerződés: A Támogató és az Átalakuló Wekerle Közösségi Szövetkezet
között létrejött megállapodás, melynek tartalmát és a jelen ÁSZF és a vonatkozó
jogszabályok határozzák meg.

Támogató: az a cselekvőképes természetes személy, vagy jogi személy, aki, vagy amely
saját vagyona terhére ingyenesen és önkéntesen, vissza nem követelhető pénzszolgáltatást
teljesít az Átalakuló Wekerle Szövetkezet részére a Támogatási szerződés keretei között.

Átalakuló Wekerle Közösségi Szövetkezet (a továbbiakban: ÁWKSZ): a Támogatási
szerződés jogosultja az alábbi cégadatok szerint:

Székhely: 1192 Budapest, Nádasdy u. 1.

Adószám: 26772963-2-43

Cégjegyzékszám: 01-02-054586

e-mail: awkszovetkezet@gmail.com

Honlap: http://kozoshely.hu

Az ÁWKSZ célja és küldetése

Célunk, hogy lehetőséget teremtsünk a wekerlei közösségnek fenntartható és szolidáris
életet élni, egymás segítésével és a helyi közösség fejlesztésével. Közös munkánkkal
megteremtjük és megerősítjük a közösségi együttműködéseket és ellátórendszereket,
különös tekintettel a helyi élelmiszerellátásra. Ennek segítségével ki tudjuk elégíteni napi
szükségleteinket anélkül, hogy ártanánk a környezetnek. E célkitűzés egyik
megvalósításaként hoztuk létre és üzemeltetjük a KöZöS Kávézó és közösségi teret (a
továbbiakban: KÖZÖS).



A KÖZÖS olyan progresszív, példaadó, segítő helyszín, amely a helyi lakosok számára teret
ad a környezettudatosabb, zöldebb életformákhoz kapcsolódó tudás megszerzéséhez.
Konyhai tevékenysége révén azon túl, hogy étkezési lehetőséget biztosít, inspirációt is ad a
vegán életmód megvalósítására.

A Támogatás célja

Az ÁWKSZ a Támogatásokat a KÖZÖS üzemeltetésére, nevezetesen a helyiségbérleti díj
és közüzemi számlák kiegyenlítésére fogja fordítja.

Az ÁWKSZ a Támogatásokat az alábbi bankszámláján  tudja fogadni a jelen ÁSZF hatálya
alatt:

Magnet Bank: 16200144-18538658

1. A Támogatási szerződés létrejötte

1.1 A Támogatási szerződést a Támogató önkéntes és szabad elhatározásából hozza létre -
saját banki platformján, a maga által meghatározott feltételekkel – történő pénzösszeg
(Támogatás) átutalásával az ÁWKSZ bankszámlájára.

1.2 A Felek között Támogatási szerződés a Támogató egyedi banki átutalással támogatási
összegnek az ÁWKSZ bankszámlaszámláján történő jóváírás napjával jön létre.

1.3 A Támogatási szerződés tartalmát a Támogató által megadott adatok, a Támogatás
maga és azok az adatok képezik, mely adatokat az ÁWKSZ a közreműködő fizetési
szolgáltatóktól megkap. A Felek Támogatási szerződéses jogviszonyának minden egyéb
elemét a jelen ÁSZF rendezi mögöttes szabályként.

1.4 A Támogatási szerződés nyelve magyar és elektronikus úton létrejött szerződésnek
minősül.

1.5 Amikor a Támogató a támogatási összeget átutalja, ezzel a ráutaló magatartással

● a jelen ÁSZF-t elfogadja és egyúttal

● nyilatkozik arról, hogy személyében a Támogató jelen ÁSZF szerinti
fogalmának megfelel és a saját adatait a valóságnak megfelelően adja meg,

● az ÁWKSZ a Preambulumban meghatározott célok elérésében támogatni
kívánja, ezen célkitűzésekkel egyetért.

1.6 A Támogató felel minden a nyilatkozat valótlanságából adódó jogkövetkezményért és
joghátrányért, ha a Támogatás hibásan teljesítettnek minősül.



2. A Támogatási szerződés tartalma

2.1 A Támogatási szerződésben a Támogató a saját vagyona terhére, ingyenesen és
önkéntesen teljesítendő, vissza nem követelhető pénzszolgáltatás teljesítésére vállal
kötelezettséget.

2.2 A Támogatási szerződésben teljesíteni vállalt támogatást az ÁWKSZ a Támogatási
szerződés létrejöttekor külön nyilatkozat megtétele nélkül automatikusan elfogadja.

2.3 Az ÁWKSZ és a jelen ÁSZF közzétételével kötelezi magát arra, hogy azt a jelen ÁSZF
Preambulumában meghatározott céljai megvalósítására használja és erről évente
minimálisan kettő alkalommal, összesített adatokkal beszámol a Támogató által megadott
elektronikus levélcímre küldött levélben, melyben tájékoztatja a Támogatót arról is, hogy
aktuálisan milyen támogatási lehetőségek állnak rendelkezésére.

2.4 Az ÁWKSZ tájékoztatja a Támogatót arról, hogy a Támogatás nem minősül közérdekű
adománynak.

2.5 Az ÁWKSZ tájékoztatja a Támogatót, hogy a Támogatásért cserébe termékértékesítést,
vagy szolgáltatás-nyújtást nem követelhet, feltételeket nem támaszthat a Támogatás
Preambulumban meghatározott cél szerinti felhasználása során.

2.6 Az ÁWKSZ tájékoztatja a Támogatót arról, hogy a Támogatás tekintetében a hatályos
jogszabályok tükrében számlaadási kötelezettsége nem áll fenn, a Támogatásról számla
nem kerül kiállításra.

2.7 Az ÁWKSZ a Támogatási szerződés teljesítése során a Támogatóval kapcsolatot tart,
így különösen:

● a) a Támogatási szerződés létrejöttéről elektronikus levelet küld

● b) teljesíti a jelen ÁSZF 2.3. alpontjában foglalt beszámolási- és
tájékoztatási kötelezettségét.

● c) az utolsóként teljesített Támogatás teljesítését követő (3) három
hónapban 2 (kettő) alkalommal elektronikus levél útján tájékoztatja a Támogatót
arról, hogy aktuálisan milyen támogatási formákban támogathatja az ÁWKSZ
Preambulum szerinti céljait.

2.8 Támogató a jelen ÁSZF elfogadásakor tudomásul veszi, hogy a Támogatás Preambulum
szerinti célok teljesítése érdekében való tételes elszámolását nem követelhet. Az ÁWKSZ a
Támogató felé a Támogatás felhasználásáról szóló tájékoztatást a jelen ÁSZF 2.3. pontja
szerinti beszámolással teljesíti.

2.9 Az ÁWKSZ-el szemben a Támogatási szerződéssel összefüggésben igény csak és
kizárólag a már teljesített támogatási összeg felső határáig érvényesíthető, azzal, hogy a
Támogatás visszakövetelésének lehetősége és a Támogatási szerződéstől való elállás



kizárt; a jelen ÁSZF 2.7. alpontjával összefüggésben igény az ÁWKSZ-el szemben nem
érvényesíthető.

3. A Támogatási szerződés módosítása és megszűnése

3.1 A Támogatási szerződés a Felek minden cselekménye, vagy nyilatkozata hiányában
megszűnik az utolsó Támogatás teljesítését követő egy naptári év elteltével. 3.2 Az ÁWKSZ
a Támogatási szerződést bármikor egyoldalúan jogosult módosítani a jelen ÁSZF
módosításával, de ezek a módosítások egyetlen Támogatási szerződést sem érinthetnek
hátrányosan, így különösen nem írhatnak elő semmilyen jogcímen fizetési kötelezettséget a
Támogató részére, tekintettel arra, hogy a Támogatás tényleges teljesítése minden esetben
önkéntes.

3.3 A Támogatási szerződés tekintetében elállási jog egyik Fél által sem gyakorolható
semmilyen jogcímen.

3.4 A Támogatási szerződés tekintetében felmondás az ÁWKSZ által semmilyen jogcímen
nem gyakorolható.

3.5 A Támogatási szerződést a Támogató bármikor jogosult egyoldalúan, indokolás nélkül
és azonnali hatállyal felmondani. A jelen alpont szerinti felmondás a Támogatási szerződést
azonnali hatállyal megszünteti, mely megszűnésről az ÁWKSZ külön tájékoztatást nem küld.

4. Adatkezelés

A Támogatási szerződéssel összefüggő adatkezelésekre vonatkozó Adatkezelési
tájékoztató a http://atalakulo.hu/holnap/kozoshely/kapcsolat/adatkezelesi-tajekoztato/
oldalon érhető el, illetve az awkszovetkezet@gmail.com e-mail címen az ÁWSZ
folyamatosan a Támogató rendelkezésre áll bármilyen adatkezelési-, adatbiztonsági-, vagy
adatvédelmi kérdés felmerülése esetén.

5. Záró rendelkezések

Az ÁWKSZ a Támogatási szerződések hatálya alatt a Támogatóval együttműködik,
folyamatosan rendelkezésére áll az awkszovetkezet@atalakulo.hu elektronikus levélcímen.
A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben elsősorban a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései az irányadóak.


