
 

 

ELFOGADÓHELYI SZERZŐDÉS 
 

Kérjük, a szerződést nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan, minden mezőre vonatkozóan töltse ki, 
valamint a megfelelő négyzeteket X-szel jelölje! 
 

amely létrejött egyrészről a  
 
Szervezet neve: Nagycsaládosok Országos Egyesülete 
Székhely: 1056 Budapest, Március 15. tér 8. 
Levelezési cím: 1056 Budapest, Március 15. tér 8. 
Bejegyző végzés száma: Pk. 60.107/1989 
Adószám: 19024471-1-41 
Számlavezető pénzintézet: OTP Bank 
Képviselő: Kardosné Gyurkó Katalin elnök 
Kapcsolattartó személy 

neve: ___________________________________________        
munkaköre: ___________________________________ 
e-mail címe: ___________________________________ 
telefonszáma: _________________________________ 

a továbbiakban: NOE, 
 
másrészről: 
Kedvezményt nyújtó cég (intézmény, szervezet) neve:  
_________________________________________________________________________ 
Székhely: ⎕⎕⎕⎕ __________________________________________________ 
Levelezési cím: ⎕⎕⎕⎕ ___________________________________________ 
Adószám: ⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕⎕-⎕-⎕ 
Cégjegyzékszám: ⎕⎕-⎕⎕-⎕⎕⎕⎕⎕⎕ 
Képviselő neve: _____________________________________________________ 
Telefonszáma: _______________________________________________________ 
Cég (intézmény, szervezet) honlapja: ____________________________________________________ 
Kapcsolattartó személy 

neve: __________________________________________ 
munkaköre: __________________________________ 
e-mail címe: __________________________________ 
telefonszáma: ________________________________ 

 
a továbbiakban: Kedvezményt nyújtó, együttesen: a Felek között a mai nappal, az alábbi 
tartalommal. 

 
Az Elfogadóhely(ek) adatai 

(Az a) vagy a b) pont bejelölése esetén nem kell a c) pontot kitölteni; a c) pont arra 
vonatkozik, ha a Kedvezményt nyújtónak nem minden Elfogadóhelyén lehet a 
nagycsaládos kedvezményt érvényesíteni) 

a) Az Elfogadóhely megegyezik a Kedvezményt nyújtó székhelyével: ⎕ 
b) A Kedvezményt nyújtó által működtetett valamennyi Elfogadóhelyen lehet 

érvényesíteni a nagycsaládos kedvezményt: ⎕ 
c) Kizárólag a Kedvezményt nyújtó által működtetett alábbi Elfogadóhelyeken lehet 

a nagycsaládos kedvezményt érvényesíteni: 

 



 

 

 

ELFOGADÓHELY NEVE CÍME TELEFONSZÁMA E-MAIL CÍME/ 

HONLAP                                     
1.     
2.     
3.     
4.     
5.     

 
1. A Felek megállapodnak abban, hogy a NOE-tagok az érvényes tagsági 
igazolványuk felmutatásával jogosultak lesznek az alábbi kedvezményre. 
 
2. A Kedvezményt nyújtó által kínált szolgáltatás vagy áru megnevezése: 
_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________ 

3. A szolgáltatás/áru árából nyújtott kedvezmény mértéke: 
a) Ha százalékos mértékű a kedvezmény: ⎕⎕% 
b) Nem százalékos mértékű kedvezmény esetén a kedvezmény megnevezése: 

_____________________________________________________________________________________________ 
 
4. Megjegyzések: 
(Ide lehet írni a nagycsaládos kedvezményt befolyásoló különleges körülményeket, 
megkötéseket: például, ha a kedvezmény csak bizonyos időszakra vonatkozik stb.) 
 
____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

5. A Felek a szerződést: 
a) határozatlan időre kötik: ⎕ 
b) határozott időre kötik:     ⎕ 
A szerződés hatálya: ⎕⎕⎕⎕-⎕⎕-⎕⎕ – ⎕⎕⎕⎕-⎕⎕-⎕⎕ (év-hó-nap) 
 

6. A Felek rögzítik, hogy a mindenkor hatályos Általános Szerződési Feltételek a 
szerződés elválaszthatatlan részét képezik. 
A Kedvezményt nyújtó a csatolt Általános szerződési Feltételeket megismerte és 
elfogadta. ⎕ 
 
Kelt: ___________________________________, ⎕⎕⎕⎕-⎕⎕-⎕⎕ 
 
 
 

   
a NOE elnöke  a Kedvezményt nyújtó cégszerű 

aláírása 
   

P.H.  P.H. 
 


