
1 
 

Megállapodás 
a Telefonos Adományozás Programban történő együttműködésről 

amely létrejött egyfelől a 

Hangya Közösség Alapítvány  
Képviselő neve:   Wieden Krisztina 
Székhelye:   1161 Budapest, Érsekújvári utca 22. 
Adószáma:   18732993-1-42 
Nyilvántartási száma:  01-01-0012164 
Bankszámlaszáma:  16200223-10044991-00000000 
Számlavezető bank neve: MagNet Bank 
mint Megrendelő, 

másfelől a 

Nonprofit Információs és Oktató Központ (NIOK) Alapítvány  
Képviselő neve:   Gerencsér Balázs igazgató 
Székhely:   1122 Budapest, Maros u. 23. mfszt. 1. 
Adószám:   18063710-2-43 
Nyilvántartási szám:  01-01-0004758 
Bankszámlaszáma:  16200106-11596972 
Számlavezető bank neve: MagNet Bank 
mint Adományközvetítő, 

(együttesen: Felek) között alulírott napon és helyen az alábbi feltételekkel: 

1.) Megrendelő eredményesen pályázott a NIOK Alapítvány által kiírt Telefonos Adományozás 
pályázatán a jelen szerződés tárgyát képező telefonos adománygyűjtési programban. A jelen 
szerződés elválaszthatatlan mellékletét képezi Megrendelő pályázata. Felek megállapodnak, hogy 
ha a pályázat és a jelen szerződés egymástól eltér, abban az esetben a szerződésben foglaltak az 
irányadók. 

2.) A jelen szerződés tárgya: 
Megrendelő megrendeli Adományközvetítőtől a Telefonos Adományozás programban a telefonos 
adománygyűjtési szolgáltatást. 

a) Ennek keretében az Adományközvetítő a Megrendelő részére egy darab adománygyűjtési célú 
telefonszámmelléket biztosít. A Megrendelő mellékszáma: 

13600/ 82 
b) A szám hívásával vagy SMS üzenet küldésével (a továbbiakban hívás) a hívó fél bruttó 500 Ft-

ot adományoz a Megrendelő részére. 

c) Adományközvetítő a fenti számot a jelen szerződés 1. sz. mellékletében felsorolt 
telekommunikációs szolgáltatókkal kötött együttműködési megállapodás keretében biztosítja 
Megrendelő részére. A NIOK Alapítvány közvetíti a szolgáltatást a szolgáltatók és Megrendelő 
között. Az adományozó részéről az adományozás minden esetben közvetlenül a Megrendelő 
részére történik, függetlenül a pénzügyi elszámolás módjától és idejétől. A NIOK Alapítvány 
szavatol azért, hogy a jelen szerződés tartama alatt az adománygyűjtő telefonszámmelléket 
biztosítja a Megrendelő részére. Az adománygyűjtési szolgáltatás a szolgáltatók előfizetői 
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részére kizárólag Magyarország területén érhető el, azaz csak a magyarországi szolgáltatói 
előfizetéssel rendelkezők vehetik igénybe az adományozás jelen megállapodásban foglalt 
módját. Megrendelő köteles honlapján és Telefonos Adományozással kapcsolatos 
hirdetéseiben feltüntetni, hogy mely szolgáltatók előfizetői vehetik igénybe a Telefonos 
Adományozás útján történő adományozás lehetőségét. Az új szolgáltatók belépéséről, annak 
idejéről és pontos feltételeiről a NIOK Alapítvány e-mailben értesítést küld. 

3.) Megrendelő tudomásul veszi, hogy csak közhasznú szervezetként veheti igénybe a szolgáltatást, és 
ennek megváltozásáról haladéktalanul értesíteni köteles az Adományközvetítőt. Megrendelő 
kijelenti, hogy törekszik a potenciális adományozók minél pontosabb tájékoztatására és az 
adománygyűjtés céljának és felhasználásának minél egyértelműbb kommunikálására. 

Megrendelő vállalja, hogy a NIOK Alapítvány által fenntartott adománygyűjtés átláthatóságát 
szolgáló portálon található szervezeti adatlapját legalább évente egy alkalommal frissíti.  

A Megrendelő köteles a szolgáltatás díját utólag fizető, előfizetéssel rendelkező és arra jogosult 
ügyfelek részére – azok külön kérésére – adóalap-csökkentésre jogosító igazolást kiállítani. A 
Megrendelő vállalja, hogy az adománygyűjtéssel kapcsolatos adóigazolások kiadásának módját 
honlapján kommunikálja. 

4.) Elszámolás az adományokkal: 
Felek megállapodnak, hogy az adományok összegével történő elszámolás havonként (továbbiakban 
tárgyhó) történik. Adományközvetítő tárgyhó utolsó napját követő 40 napon belül átutalással 
juttatja el a tárgyhónapban juttatott adományokat Megrendelőnek, amennyiben a szolgáltatók az 
adományok átutalását Adományközvetítővel kötött szerződésüknek megfelelően teljesítik. 

Adományközvetítő mindent megtesz az adományok időben történő továbbításáért, de nem vállal 
felelősséget a szolgáltatók hibájából bekövetkező késedelmes teljesítés miatti késedelmes 
elszámolásért és utalásért. 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a tárgyhavi adományok összegének képzése az 1. számú 
mellékletben található számítás szerint történik. 

A NIOK Alapítvány tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a tárgyhavi adomány összegéből a szolgáltatók 
95%-ot utalnak át a Megrendelőnek a havi elszámolás alkalmával. A fennmaradó 5%-ot a 
megtérülés arányában, tekintettel arra, hogy az adományok pénzügyi teljesítése az előfizetői 
telefonszámla kiegyenlítésével történik meg, amely időben – az egyes előfizetési konstrukciók 
függvényében – lényegesen később kerül a szolgáltatók számláján jóváírásra. 

Felek megállapodnak, hogy az 5%-os összeg elszámolása 6 havi egységekben történik, olyan módon, 
hogy a januártól júniusig tartó időszakot októberben, a júliustól decemberig tartó időszakot pedig 
áprilisban számolják el a 13600-as számra érkező hívások arányában. 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatók jogosultak a 6 havi elszámolásban érvényesíteni 
azokat a követeléseiket, amelyek abból erednek, hogy az adományozó (előfizető) nem fizette meg 
az adomány összegét a szolgáltató felé, de a szolgáltató a meg nem fizetett adomány összegét 
átutalta a NIOK Alapítvány részére, aki azt továbbította a Megrendelő felé. 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adott számra érkező hívások hívásvégződtetési díjait a NIOK 
Alapítvány továbbszámlázza a Megrendelő felé. A végződtetési díjakat a NIOK Alapítvány jelenleg 
szerződött partnereivel az 1. számú melléklet tartalmazza. A számla kiállítása a tárgyidőszakot 
követő 20. napig történik, a fizetési határidő a számla kiállításától számított 10 nap. 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatóknál bekövetkező számlázási változások (áfa-
levonás, hívásvégződtetési díj és annak mértéke, adótartalom növekedése) jelen szerződéstől 
függetlenül változhatnak a szolgáltatók döntései, a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 
szabályozó rendeletei vagy a jogi környezet változása következtében. Erre tekintettel Megrendelő 
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tudomásul veszi, hogy az adomány összege a mindenkor hatályos szolgáltatói díjszabás 
függvényében változhat, és a változás időpontjától kezdve a jelen szerződésben foglalt költségek 
helyébe a szolgáltatók ÁSZF-jében (hirdetményében) foglalt mértékű költség kerül elszámolásra. 

5.) A NIOK Alapítvány az adomány Megrendelő részére történő átutalásával lehetőleg egyidőben, 
elektronikus formában eljuttatja a Megrendelő részére a szolgáltatóktól kapott kimutatást, amely 
tartalmazza a hívások számát, az ehhez kapcsolódó hívásvégződtetési díj költségét és a Megrendelő 
részére átutalandó adomány összegét. A kapcsolattartáshoz az adatokat a 2. számú melléklet 
tartalmazza. Megrendelő tudomásul veszi, hogy Adományközvetítő a kimutatást, az adományok 
utalását, a számla kiállítását, a térülés elszámolását és utalását csak akkor tudja határidőre 
teljesíteni, ha a Szolgáltatóktól határidőre megkapja hozzá az információkat és az utalásokat. Ez a 
szabály irányadó a „Periodikus szolgáltatási csomag” 20. pont szerinti választása esetén is. 

6.) A NIOK Alapítványt illető adományközvetítői díj: 
Megrendelő köteles a NIOK Alapítvány részére tárgyhavi adományközvetítési díjként az 1. számú 
mellékletben szereplő összeget megfizetni számla ellenében. Az első hónapra a 0–400 hívásszámnál 
fizetendő összegről (5 000 Ft + Áfa) kap számlát a Megrendelő. A valós hívásszámnak megfelelő 
összeg a tárgyhót követő 2. hónapra vonatkozó számlában kerül korrigálásra. A számla kiállítása a 
tárgyhónapot megelőző hónap 20. napig történik, a fizetési határidő a számla kiállításától számított 
10 nap. 

A NIOK Alapítvány végzi az adományok közvetítését a szolgáltatóktól a Megrendelő felé, 
ügyfélszolgálatot és az adománygyűjtés átláthatóságát szolgáló honlapot működtet az átláthatóság 
és a szolgáltatás zavartalansága érdekében. 

7.) Felek megállapodnak, hogy a NIOK Alapítvány jogosult az adományt visszatartani a Megrendelő 
felé, amennyiben Megrendelő az adományközvetítői díj vagy a továbbszámlázott hívásvégződtetési 
díj számla megfizetésével 15 napot meghaladó fizetési késedelembe esik. 

8.) Felek fizetési késedelem esetére a Ptk. szerinti késedelmi kamatot kötik ki. A NIOK Alapítvány kizárja 
a felelősségét az abból eredő késedelemért, amely a szolgáltatók érdekkörében fennálló okból 
következik be. A NIOK Alapítvány ebben az esetben köteles ennek tényét a Megrendelő felé 
kétséget kizáróan igazolni. 

9.) Megrendelő tudomásul veszi, hogy az adományozáshoz kapcsolódó reklámtevékenység és a 
hívások generálása a Megrendelő feladata. 

10.) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a 3/2011. NMHH rendeletnek megfelelően köteles 
honlapjának főoldalán, ennek hiányában egy, a főoldalon elhelyezett menüpontban megjeleníteni 
az adománygyűjtés teljes időtartama alatt az adománygyűjtés célját, időtartamát és 
adományközvetítő szolgáltatás oldalának elérhetőségét a NIOK Alapítvány által működtetett 
adománygyűjtés átláthatóságát biztosító oldalon, valamint a NIOK Alapítvány által rendelkezésre 
bocsátott adománygyűjtő telefonszámot és egyedi mellék számát is tartalmazó logót. 

Megrendelő köteles a honlapján elhelyezett fenti tájékoztató kihelyezésekor linket küldeni a NIOK 
Alapítványnak. A NIOK Alapítvány egyszeri alkalommal szólítja fel e-mail útján a Megrendelőt e 
tájékoztató pótlására, melynek legfeljebb 7 napon belül eleget kell tenni. 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy fenti jogszabály alapján ugyanezen webhelyen köteles – 
folyamatos adománygyűjtés esetén – minden év május 31. napjáig, projekt esetén a projekt 
lezárását követő 30. napjáig az alábbi tartalmú beszámolót elhelyezni, és ott folyamatosan 
elérhetővé tenni a következő beszámoló megjelenéséig: 

– a beérkezett hívásokból és üzenetekből származó adomány teljes összege (a) 
– ebből a telefonszolgáltatók részére átadott díj (b) 
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– az adománygyűjtő szervezet által saját működési költségre felhasznált keret (a következő 
részletezettséggel: 

Raktározási költség, karbantartási költség, hirdetési költség, bérköltség, bérjárulékok) (c) 
– a szervezet által a rászorulók megsegítésére felhasználható összeg (d) [d = a – b – c] 
– adományban részesítettek száma (fő) 
– a gyűjtésből befolyt adomány felhasználása, a tevékenység részletes bemutatása. 

A Megrendelő köteles e beszámoló internetes elérhetőségét (linkjét) elküldeni az 
Adományközvetítőnek annak kihelyezésekor, de legkésőbb minden év május 31-ig. 

11.) Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság – a jelen szerződés 
alapján – internetes honlapján közzéteszi az adománygyűjtő számokat, a Megrendelő adatait és 
honlapjának elérhetőségét. 

12.) A jelen szerződés határozatlan időtartamra jön létre. 

13.) A szerződés megszűntethető az alábbi esetekben: 
a. közös megegyezéssel; 
b. rendes felmondással, 30 napos felmondási idő közbeiktatásával, indoklás nélkül; 
c. ha Megrendelő elveszti közhasznú jogállását, a közhasznú jogállás megszűnésének napján; 
d. a szerződés megszűnik, ha valamennyi szolgáltató jogszerűen megszünteti az 

Adományközvetítővel kötött szerződését; 
e. rendkívüli felmondással, azonnali hatállyal: 

 amennyiben Megrendelő hat egymást követő hónapban nem generál annyi 
telefonhívást, amennyi a NIOK Alapítvány jelen szerződésben foglalt átlagos havidíja; 

 amennyiben Megrendelő nem tesz eleget a 10.) pontban írt kötelezettségeinek; 

 amennyiben Megrendelő két egymást követő hónapban nem fizeti meg az 
adományközvetítési és hívásvégződtetési díjat. A díjhátralékról a NIOK Alapítvány a 
megadott kapcsolattartói e-mail címre értesítést, majd fizetési felszólítást küld; 

 amennyiben a Megrendelő az adományozókat megtéveszti, vagy a program céljával 
össze nem egyeztethető tevékenységet végez. 

14.) Adományközvetítő vállalja, hogy ugyanazt az adománygyűjtő melléket a szerződés felmondását 
követő hat hónapban nem osztja ki másik szervezetnek. 

15.) Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint az adománygyűjtésre 
vonatkozó jogszabályok, így különösen a telefonos adománygyűjtésre vonatkozó 3/2011. NMHH 
rendelet az irányadó. 

16.) Felek kötelesek kapcsolattartó személyt kijelölni a Megrendelő és a NIOK Alapítvány jelen 
megállapodás szerinti jogainak gyakorlására, és a kapcsolattartó személyéről egymást írásban 
értesíteni. Az adatokat a 2. számú melléklet tartalmazza. A kapcsolattartó személy adatainak 
változásáról Felek kötelesek egymást egy héten belül értesíteni. Felek közötti kapcsolattartás 
hivatalos módja e-mail (ld. 2. számú melléklet). 

17.) A szolgáltató a rendszerében tervezett karbantartások, illetve a szolgáltatás jelentős részének 
kiesését eredményező munkálatok időpontjáról annak esedékességét megelőzően legalább 2 
(kettő) munkanappal e-mailben értesíti Adományközvetítőn keresztül a Megrendelőt. 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatók vállalása alapján országos karbantartási szünetek 
éjfél és hajnali öt óra közé esnek, és nem haladják meg a havi 1 (egy) órát, valamint éves szinten 
összesen 4 órát. A szolgáltatás karbantartási célú szüneteltetése a jogviszony folytonosságát nem 
érinti. 
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Megrendelő tudomásul veszi, hogy Adományközvetítő nem felelős a szolgáltató érdekkörében 
felmerülő műszaki hibákért és szünetekért. 

18.) A Megrendelő köteles a tudomására jutott személyes adatokat a személyes adatok védelméről 
szóló jogszabályokkal összhangban kezelni. Azon munkatársaival, akik az előfizetői adatokhoz 
hozzáférhetnek, köteles titoktartási nyilatkozatot aláíratni. Megrendelő a 2011. évi CXII. törvény az 
információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (vagy bármely, a helyébe lépő 
törvény) szerinti adatkezelőként felel. Minden, a Megrendelő érdekkörében felmerülő, nem 
megfelelő adatkezelésből adódó követeléssel szemben Megrendelő köteles helytállni, és ennek 
megfelelően a szolgáltatót és Adományközvetítőt az esetleges követelések, károk, illetve hatósági 
eljárások jogkövetkezményei alól mentesíteni. 

19.) Amennyiben Megrendelő érdekkörében felmerült szerződésszegés, vagy más jogellenes 
magatartás következtében Adományközvetítőt kár éri, vagy ilyen igényt terjesztenek elő 
Adományközvetítővel szemben, abban az esetben Megrendelő köteles mentesíteni az 
Adományközvetítőt a következmények alól, folyamatban lévő eljárás esetében Adományközvetítő 
mentesítését elősegíteni, peres eljárás esetén beavatkozóként perbe lépni. 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy a szolgáltatóra kiható súlyos szerződésszegése 
jogkövetkezményeként a szolgáltató jogosult arra, hogy a szolgáltatást szüneteltesse. 

Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben olyan távközlési csalás gyanúja merül fel, mely 
veszélyeztetheti a szolgáltatás ellenértékének beszedését, a veszély elhárításához szükséges 
legrövidebb időre a szolgáltató jogosult a szolgáltatás azonnali, jogkövetkezmények nélküli 
felfüggesztésére. A szolgáltatás felfüggesztéséről az Adományközvetítő e-mailben a lehető 
legrövidebb időn belül tájékoztatja a Megrendelőt. A Megrendelő köteles adatszolgáltatással vagy 
más módon közreműködni a vizsgálatban. A szolgáltatás felfüggesztése a vizsgálat befejezéséig tart 
és az emiatt a Megrendelőt ért esetleges közvetlen vagy közvetett károkért Adományközvetítőt 
vagy a szolgáltatót semmiféle anyagi felelősség nem terheli. 

A „Periodikus szolgáltatási csomag” 

20.) Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelő a jelen megállapodásban foglalt feltételek 
teljesülése esetén a jelen megállapodás szerinti „Periodikus szolgáltatási csomagot” választhatja, 
így eltérve az 1. melléklet szerinti NIOK Alapítvány adományközvetítési havi díjtól valamint a jelen 
megállapodás 4. pontja szerinti havi elszámolástól. 

21.) A „Periodikus szolgáltatási csomagot” Megrendelő akkor választhatja, ha január 1-jei váltás esetén 
a megelőző évet megelőző év december 1-jétől a megelőző év november 30-ig terjedő időszakban, 
július 1-jei váltás esetén a megelőző év június 1. és a tárgyév május 31. közti időszakban a hívások 
száma összesen az 1000 darabot, illetve az egy évnél rövidebb szerződések esetén az 1000 db-ot 
arányosan számolva nem éri el. 

22.) Csomagváltásra minden év január 1-jével vagy július 1-jével van lehetőség azzal, hogy Megrendelő 
legalább december 15-ig, illetve június 15-ig írásban köteles jelezni ezt a szándékát az 
Adományközvetítő felé, valamint minden számláját kiegyenlítette. Ezek elmulasztása esetén 
csomagváltásra nincs lehetősége ebben az időpontban. 

23.) „Periodikus szolgáltatási csomag” alkalmazása esetén az Adományközvetítő nem havonta, hanem 
évente két alkalommal, minden év januárjában és júliusában számol el az új rendszerben részt vevő 
szervezetekkel. Adományközvetítő a tárgyfélévet követő 40 napon belül utalja a tárgyfélévben 
összegyűlt adományok 95%-át. A fennmaradó 5% összeg utalása jelen megállapodás 4. pontja 
szerint történik, azonban abban az esetben, ha a „Periodikus szolgáltatási csomag”-ra tér át a 
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Megrendelő, a váltás előtti utolsó két hónap (november és december, illetve május és június) 
hívásvégződtetési díjait Adományközvetítő a váltás hónapjában (január, illetve július) számlázza ki, 
így Megrendelő a váltás előtti utolsó hónapban nem kap számlát. 

24.) „Periodikus szolgáltatási csomag” alkalmazása esetén Megrendelő nem havonta, hanem félévente 
előre fizeti az adományközvetítési díjat Adományközvetítő részére, ennek mértéke félévente 
15.000 Ft + Áfa. A hívásvégződtetési díjak elszámolása „Periodikus szolgáltatási csomag” választása 
esetén is az általános szabályok szerint történik. 

25.) Amennyiben a „Periodikus szolgáltatási csomag” alkalmazása esetén valamelyik hónapban 1000 
db-nál több hívás érkezik, az adott hónapra Megrendelő a jelen megállapodás 1. sz. melléklete 
szerinti adományközvetítési díjat köteles megfizetni. 

26.) Amennyiben a „Periodikus szolgáltatási csomag” szerinti elszámolást választotta a Megrendelő, és 
a jelen megállapodás 21. pontja szerinti feltételeknek nem felel meg, a következő naptári félév első 
napjától a „Periodikus szolgáltatási csomag” szerinti elszámolás megszűnik, és az eredeti 
megállapodás 4. pontja szerinti havi elszámolás és az 1. sz. melléklet szerinti díjazás áll vissza azzal, 
hogy a jelen megállapodás szerinti feltételek megvalósulása esetén választhatja Megrendelő ismét 
a „Periodikus szolgáltatási csomag” szerinti elszámolást. 

27.) „Periodikus szolgáltatási csomag” alkalmazása esetén a Megrendelő 30 napos fizetési 
késedelmét követően Adományközvetítő jelen szerződést azonnali hatállyal felmondhatja. 

Kelt: Budapest, 2019. augusztus ___   Kelt: Budapest, 2019. augusztus ___ 

…………………………………….. 
Hangya Közösség Alapítvány 

(Megrendelő) 

……………………………………. 
NIOK Alapítvány 

(Adományközvetítő) 
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1. számú melléklet 

Amennyiben újabb szolgáltatóval köt szerződést a NIOK Alapítvány, úgy az újabb partner által átutalt 
adomány nagyságáról és hívásvégződtetési díjairól e-mailben értesítést küld a megadott 
kapcsolattartói e-mail címre. 

A szolgáltatóktól kapott adomány hívásonként és előfizetési típusonként: 
 

Szolgáltató neve Feltöltőkártyás Előfizetéses 

Magyar Telekom NyRt. 500 Ft 500 Ft 

Telenor Magyarország Zrt. 500 Ft 500 Ft 

Vodafone Magyarország Zrt. 500 Ft 500 Ft 

Invitel Távközlési Zrt. - 500 Ft 

 
Hívásvégződtetési díjak szolgáltatónként és hívásonként: 

Szolgáltató neve Hívásvégződtetési díj 

Magyar Telekom Nyrt. 10 Ft + áfa 

Telenor Magyarország Zrt. 15 Ft + áfa 

Vodafone Magyarország Zrt. maximum 15 Ft + áfa 

Invitel Távközlési Zrt. 15 Ft + áfa 

 
NIOK Alapítvány adományközvetítési havi díja: 

Felajánlott adományösszeg (hívás és SMS összesen) Adományközvetítői díj 

0 – 200.000 Ft (0-400 hívás)     5.000 Ft + áfa 

200.500 – 350.000 Ft (401-700 hívás)     7.500 Ft + áfa 

350.500 – 500.000 Ft (701-1000 hívás)   15.000 Ft + áfa 

500.500 – 750.000 Ft (1001-1500 hívás)    20.000 Ft + áfa 

750.500 – 1.000.000 Ft (1501-2000 hívás)   28.000 Ft + áfa 

1.000.500 – 1.500.000 Ft (2001-3000 hívás)   40.000 Ft + áfa 

1.500.500 – 2.000.000 Ft (3001-4000 hívás)   50.000 Ft + áfa 

2.000.500 – 2.500.000 Ft (4001-5000 hívás)   75.000 Ft + áfa 

2.500.500 – 3.000.000 Ft (5001-6000 hívás) 100.000 Ft + áfa 

3.000.500 – 3.500.000 Ft (6001-7000 hívás) 120.000 Ft + áfa 

3.500.500 – 4.000.000 Ft (7001-8000 hívás) 140.000 Ft + áfa 

4.000.500 – 4.500.000 Ft (8001-9000 hívás) 150.000 Ft + áfa 

4.500.500 – 5.000.000 Ft (9001-10 000 hívás) 160.000 Ft + áfa 

5.000.500 – 7.500.000 Ft (10 001-15 000 hívás) 170.000 Ft + áfa 

7.500.500 – 10.000.000 Ft (15 001-20 000 hívás) 185.000 Ft + áfa 

10.000.500 – 12.500.000 Ft (20 001-25 000 hívás) 200.000 Ft + áfa 

12.500.500 – 15.000.000 Ft (25 001-30 000 hívás) 250.000 Ft + áfa 

15.000.500 – 17.500.000 Ft (30 001-35 000 hívás) 300.000 Ft + áfa 

17.500.500 – 20.000.000 Ft (35 001-40 000 hívás) 350.000 Ft + áfa 

20.000.500 – 22.500.000 Ft (40 001-45 000 hívás) 400.000 Ft + áfa 

22.500.500 – 25.000.000 Ft (45 001-50 000 hívás 450.000 Ft + áfa 

25.000.500 Ft felett (50 001 hívástól) 500.000 Ft + áfa 

 
Havonta kifizetett adomány mennyisége = [ Magyar Telekom feltöltőkártyás hívások * 500 Ft + 
Magyar Telekom előfizetéses hívások * 500 Ft + Telenor feltöltőkártyás hívások * 500 Ft + Telenor 
előfizetéses hívások * 500 Ft + Vodafone feltöltőkártyás hívások * 500 Ft + Vodafone előfizetéses 
hívások * 500 Ft + Invitel előfizetéses hívások * 500 Ft ] * 0,95 
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Hívások végződtetési díja = [(Magyar Telekom feltöltőkártyás hívások + Magyar Telekom előfizetéses 
hívások) * (10 Ft + áfa)] + [(Telenor feltöltőkártyás hívások + Telenor előfizetéses hívások) * (15 Ft + 
áfa)] + [(Vodafone feltöltőkártyás hívások + Vodafone előfizetéses hívások) * (maximum 15 Ft + áfa)] + 
[Invitel előfizetéses hívások * (15 Ft + áfa)] 

A NIOK Alapítványnak kifizetendő havi számla = Továbbszámlázott hívásvégződtetési díj + 
adományközvetítési díj 

Évente két alkalommal kifizetett térülés összege = (Szolgáltatóktól kapott térülési összegek + nem 
mellékre és nem aktivált mellékekre érkezett adományok összege – nem mellékre és nem aktivált 
mellékekre érkezett hívások hívásvégződtetési díja) * (az elszámolási időszakban a Megrendelő 
mellékjére érkezett hívások számának összege / az elszámolási időszakban az aktivált mellékekre 
érkezett hívások számának összege) 
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2. számú melléklet 

Kapcsolattartó az Adományközvetítő részéről: 

Név:   Tóth Balázs 
E-mail cím:  b.toth@niok.hu 
Telefonszám:  +36 1 315-3151 

Kapcsolattartó a Megrendelő részéről: 

Név:      
Kapcsolattartó e-mail címe:  
E-mail cím (opcionális):   
Telefonszám:     

A szervezet számlázási címe: 

E-mail cím:    
Irányítószám:     
Település:    
Utca, házszám:     

A szervezet levelezési címe: 

Irányítószám:     
Település:    
Utca, házszám:     

A szervezet hivatalos honlapjának címe:  
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