
Általános Szerződési Feltételek
A 10perc.hu honlap részére nyújtott támogatásokról.

A jelen támogatási szerződés (továbbiakban: Szerződés) a Moringo Kft. által
üzemeltetett 10perc.hu internetes hírportál eseti és rendszeres támogatás nyújtására
vonatkozó általános szerződési feltételeit tartalmazza.

1. Bevezető rendelkezések
1.1. A jelen Általános Szerződési Feltételek – a továbbiakban: ÁSZF – a MORINGO Kft.
(székhelye: 6720 Szeged, Arany János utca 7., cégjegyzékszáma: 06-09-012300,
adószáma: 14261882-2-06), mint támogatott (továbbiakban: Támogatott) és azon
természetes személyek (továbbiakban: Támogató) közötti támogatási szerződés
feltételeit tartalmazzák, akik saját pénzeszközük terhére pénzbeli támogatást
(továbbiakban: Támogatás) nyújtanak Támogatott részére (továbbiakban Támogatott és
Támogató együttesen: Felek).

1.2. Támogatott kijelenti, hogy Támogatott hosszú távú célja a 10perc.hu internetes
hírportál (továbbiakban: 10perc.hu) üzemeltetése, és ennek keretében aktuális közéleti,
politikai, társadalmi eseményekről kiegyensúlyozott, objektív és hiteles tájékoztatás.

1.3. Támogatott a Támogatás nyújtásának megvalósítása, lebonyolítása céljából
létrehozta a 10perc.hu/tamogatas honlapot (továbbiakban: Honlap), amely biztosítja a
4. pontban körülírt finanszírozási formák működését.

1.4. Támogatott kijelenti, hogy a jelzett honlap fenntartója és garantálja annak
rendeltetésszerű működését, amelyért teljes felelősséget vállal.

2. A szerződés létrejötte
2.1. A Szerződés létrejöttéhez az szükséges, hogy Támogató a Honlapon 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 a Támogatott számára, saját döntése
alapján, a saját vagyona rovására történő támogatási szándékát.

2.3. A Honlapon található a Támogatás jelen dokumentumban foglalt általános
szerződési feltételei, amely feltételek Támogatói elfogadását követően a 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 10perc.hu működéséhez.

3.2. Támogatási módok:
A Támogató a Támogatott részére bármilyen összegű és gyakoriságú pénzbeli
támogatást nyújthat. A Támogatás pontos összegét a Támogató szabadon határozza meg.

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 4. pontban körülírt, és a Honlapon is
felsorolt fizetési módok útján támogatást nyújt.

3.3.2. Abban az esetben, ha Támogató a 3.3.1. pont szerinti folyamat elvégzését követően
újra támogatni szeretné a Támogatottat, úgy ezt a folyamat megismétlése útján teheti
meg.

3.4. Hírlevél hozzájárulás
Támogató az e-mail címének megadásával hozzájárul, hogy Támogatott Hírlevelet
küldjön a részére, amelyben részletesen beszámol a Támogatás által is elősegített
tevékenységéről és a Támogató által juttatott Támogatás felhasználásáról. Támogatott a
Hírlevelet a Honlapon történt regisztrációja alkalmával megadott elektronikus
elérhetőségére (e-mail címére) küldött elektronikus üzenet formájában juttatja el a
részére.

3.5. Támogató tájékoztatása
A Támogatás nyújtásával kapcsolatos egyedi információkról a Támogató kérésre a
tamogatas@10perc.hu e-mail címen ad tájékoztatást.

4. Fizetési mód
A támogatás megvalósulhat banki átutalás útján a következő számlaszámokra:

4.1. Forint alapú támogatás:
Számlatulajdonos: MORINGO KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
Számlaszám: 12600016-17014643-17206392
Bank: WISE
KÖZLEMÉNY: 10perc.hu támogatás

mailto:tamogatas@10perc.hu


4.2. Euró számla adatok:
Számlatulajdonos: MORINGO KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG
SWIFT/BIC kód: RWIBEB1XXX
IBAN: BE02 9675 1347 6940

4.3. Támogatás készpénzben nem teljesíthető.

5. A támogatás felhasználása
Támogatott naptári évenként egyszer a Hírlevélben és/vagy a Honlapon tájékoztatja
Támogatót arról, hogy a támogatási összeget mire fordította, amely informálásnak
olyannak kell lennie, hogy megfeleljen az átláthatóság követelményének.

6. Adatkezelés
6.1. Felek rögzítik, hogy az ÁSZF Támogató általi elfogadása az információs
önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1)
bekezdésének a) pontjában meghatározott adatkezelési hozzájárulásnak minősül, így
Támogatott jogosult Támogató által rendelkezésre bocsátott vagy egyébként a támogatás
folyamata során a Támogatott birtokába kerülő adatokat a törvény keretei között
kezelni. Rögzítésre kerül, hogy ennek keretében adattovábbítás nem történik. A
Támogatott a Támogatás fizetési módjával összefüggő adatokat (pl. bankkártyaszám,
számlaszám stb.) nem kezel.

6.2. Az adatkezelés részleteit a 10perc.hu adatkezelési tájékoztató tartalmazza:
10perc.hu/adatvedelem.

7. A szerződés megszűnése
7.1. A Szerződés annak teljesítésével, a támogatás Támogatott részére történő
megfizetésével, illetőleg el nem fogadás esetén a támogatási összeg visszautalásával
megszűnik.

7.2. A szerződő felek a jelen támogatási szerződést a másik fél súlyos szerződésszegése
esetén is felmondhatják, illetve állhatnak attól el, vagy tagadhatják meg annak
teljesítését.

7.3. Súlyos szerződésszegésnek minősül – többek között – a támogatás céllal ellentétes
felhasználása.

7.4. 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
10perc.hu működésével vagy szerkesztési elveivel.



8. Lemondás a visszakövetelés jogáról
A szerződő felek kijelentik, hogy a Támogató a támogatással kapcsolatos polgári jogban
biztosított visszakövetelési jogáról feltételek és korlátozások nélkül kifejezetten lemond.

9. Jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyv ajándékozásra
vonatkozó rendelkezéseit valamint általános szabályait kell alkalmazni.

10. A Támogató tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés alapján nyújtott támogatása
nem minősül közérdekű adománynak.

A jelen általános szerződési feltételek érvényesek: 2023. január 03. napjától.


