
Támogatási szerződés 

 
A jelen támogatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) a G-7 Nonprofit Zrt. által üzemeltetett 
www.g7.hu linken keresztül elérhető G7 internetes hírportál online fizetési megoldással történő eseti 
és rendszeres támogatás nyújtására vonatkozó általános szerződési feltételeit tartalmazza.  
 
1. Bevezető rendelkezések 
 

1.1. A jelen Szerződés a G-7 Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (rövid név: G-7 
Nonprofit Zrt., székhely: 1037 Budapest, Montevideo utca 9., adószáma: 26093688-2-41, Fővárosi 
Törvényszék Cégbírósága által regisztrált cégjegyzékszáma: 01-10-049423, képviseli: Szentkirályi-
Kiss Balázs vezérigazgató) mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) és a Támogatott független, 
tényfeltáró, a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól 2010. évi CIV. törvény 
(továbbiakban: Smtv.) 10.§-a szerint megvalósuló újságírói tevékenységét támogatni kívánó 

felhasználó (továbbiakban: Támogató) között létrejövő támogatási szerződés feltételeit tartalmazza. 
1.2. Támogatott hosszú távú célja www.g7.hu internetes hírportál (továbbiakban: G7 vagy Portál) 
üzemeltetése, és ennek keretében aktuális közéleti, politikai, társadalmi eseményekről elsődlegesen 
gazdasági szempontú kiegyensúlyozott, objektív tájékoztatás. A Magyar Újságíró Szövetség etikai 

kódexét, valamint az újságíró szakma egyéb írott és íratlan szabályait magára nézve kötelezőnek 
ismeri el. 
 

2. A szerződés létrejötte 
 
2.1. A Szerződés létrejöttéhez az szükséges, hogy Támogató a Portálon elérhetővé tett módon, az 
ott körülírt támogatási lehetőségek valamelyike útján, vagyona terhére eseti vagy rendszeres (havi 
folyamatos) pénzbeli támogatást nyújtson a Támogatottnak. 
2.2. A Támogató a támogatás megfizetésével kifejezi támogatási szándékát, amelyet a Támogatott 
köszönettel elfogad. 

2.3. A Portálon az adatok megadását követően olvashatóak a Támogatás jelen dokumentumban 
foglalt általános szerződési feltételei, amely feltételek Támogatói elfogadását követően az eseti 
támogatási szerződés a Támogató és a Támogatott közt minden további aktus nélkül létrejön, egyben 
a Támogatott kijelenti, hogy a támogatást köszönettel elfogadja. 
2.4. Jelen szerződés nem kerül iktatásra (utólag nem hozzáférhető), kizárólag elektronikus formában 
és magyar nyelven kerül megkötésre, nem minősül írásbeli szerződésnek . 

 
3. A szerződés tárgya és tartalma 
 
3.1. A támogatás célja 
Felek megállapítják, hogy a támogatás célja, hogy segítséget nyújtson a Támogatott által fenntartott 
Portál működéséhez, a Támogató sajtótermékének kiadásához, és egyéb, a Támogatott Smtv.-ben 
meghatározott céljai elérésére. 

3.2. A Támogatás összege és módja 
A Támogató a Támogatott részére bármilyen összegű és gyakoriságú pénzbeli támogatást nyújthat. 
A támogatás pontos összegét az online fizetési folyamatban a Támogató szabadon határozza meg. 
Abban az esetben, ha Támogató havonta kíván támogatást nyújtani Támogatottnak, úgy a Portálon 
a rendszeres, HAVONTA boksz kiválasztása útján tehet eleget. 
3.3. A támogatási folyamat, a szerződés létrejötte 
3.3.1. Ahhoz, hogy valaki Támogatóvá és így a jelen szerződés alanyává váljon, az alábbi lépéseket 

szükséges elvégeznie: a Támogató a Portálon is felsorolt fizetési módok útján eseti vagy rendszeres 
támogatást nyújt. 

3.3.2. A támogatás nyújtásával kapcsolatos egyedi információkról a Támogató kérésre a g7@g7.hu  
e-mail címen ad tájékoztatást. 
3.4. Fizetési mód  
A támogatás módja, akik az erre kialakított felületen történő kattintás útján saját vagyonuk terhére 

pénzbeli támogatást nyújtanak Támogatott részére. 
3.4.1. A támogatás megvalósulhat a PayPal nevű szolgáltatás által biztosított technikai 
megoldásokkal, 

o egyszeri alkalommal, 
o havi rendszerességgel (folyamatos támogatásként). 

Támogatás készpénzben vagy egyéb módon nem teljesíthető. 
3.4.2. A PayPal működéséről információk az alábbi linken érhetőek el: 

https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/legalhub-full. A Támogatott kizár minden közvetett 
vagy közvetlen felelősséget a PayPal rendszerével és annak működésével kapcsolatosan. 
 

http://www.g7.hu/
http://www.g7.hu/
mailto:g7@g7.hu
https://www.paypal.com/hu/webapps/mpp/ua/legalhub-full


4. A támogatás felhasználása 

 
4.1. A Felek rögzítik, hogy a Portál üzemeltetője a Támogatott, annak működéséért teljes 
felelősséggel tartozik. 
 
5. Adatkezelés 
 
Felek rögzítik, hogy a jelen ÁSZF Támogató általi elfogadása az EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 

(EU) 2016/679 sz. Általános Adatvédelmi Rendeletének 6. cikk (1) bekezdés b) pontjában 
meghatározott hozzájárulásnak minősül, így Támogatott jogosult Támogató által rendelkezésre 
bocsátott vagy egyébként a támogatás folyamata során a Támogatott birtokába kerülő adatokat, a 
jogszabályi keretek között kezelni. Rögzítésre kerül, hogy ennek keretében adattovábbítás nem 
történik. Az adatkezelés részleteit az Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. A Támogatott a 
támogatás fizetési módjával összefüggő adatokat (így pl. bankkártya szám, számlaszám stb.) nem 

kezel.   
 
6. A szerződés megszűnése 
 

6.1. Eseti támogatás megvalósulásakor a szerződés annak teljesítésével, a támogatás Támogatott 
részére történő megfizetésével megszűnik.  
6.2. Rendszeres (havi folyamatos) támogatás esetén a szerződés megszűnik, amikor a Támogató 

visszavonja a PayPal rendszerén keresztül történő rendszeres kifizetésre vonatkozó megbízást. 
6.3. A szerződő felek a jelen támogatási szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése esetén is 
felmondhatják, illetve állhatnak attól el, vagy tagadhatják meg annak teljesítését. 
6.4. Súlyos szerződésszegésnek minősül – többek között – a támogatás céllal ellentétes 
felhasználása. 
6.5. Támogatott a Támogatást jogosult indoklás nélkül visszautasítani, amennyiben a Támogatás 
összegszerűsége, forrása vagy egyéb körülményei arra utalnak, hogy az a céllal ellentétes 

eredményhez vezethet, vagy bármilyen módon nem összeegyeztethető a Portál működésével, 
szellemiségével vagy szerkesztési elveivel. 
 
7. Lemondás a visszakövetelés jogáról 
 
7.1. A szerződő felek kijelentik, hogy a Támogató a támogatással kapcsolatos visszakövetelési 

jogáról feltételek és korlátozások nélkül kifejezetten lemond. 
7.2. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv ajándékozásra 
vonatkozó rendelkezéseit, valamint általános szabályait kell alkalmazni. 
7.3. A Támogató tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott támogatása nem minősül 
közcélú adománynak. 
 
A jelen általános szerződési feltételek érvényesek: 2020. július 20. napjától. 

 
 
 

https://g7.hu/adatvedelmi-tajekoztato/

