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ÁLTALÁNOS EGYÜTTMŰKÖDÉSI PARTNERI ÉS FELHASZNÁLÓI MEGÁLLAPODÁS 

Ami létrejött a mai napon 

egyrészről a Tőkeportál Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1095 Budapest, Soroksári út 48., adószám: 
26146951-2-41, cégjegyzékszám: 01 10 049519, képviseli: Szeles Nóra vezérigazgató, , kapcsolattartó: Tóth Renáta, email 
címe: toth.renata@tokeportal.hu), a továbbiakban: „Tőkeportál”,  

másrészről  

............................ (székhely: ............................, cégjegyzékszám: ............................, képviseli: ............................, email címe: 

............................, kapcsolattartó: ............................, email címe: ............................) a továbbiakban: „Partner”  

mint szerződő felek (együttesen a „Felek”) között az alábbi célok közös elérése érdekében, az alábbi feltételek szerint: 
 

1. Jelen megállapodás tárgya 

Felek jelen általános együttműködési szándékot jelentő megállapodást a Tőkeportál Zrt. által működtetett tokeportal.hu 
platform működése, a közösségi finanszírozás hazai bevezetése, és a közös küldetés, a startup-ökoszisztéma erősítése 
érdekében történő együttműködésük elindítására, üzletmenetük kölcsönös fejlesztése érdekében kötik.  

2. Előzmények 

Felek előtt ismeretes, hogy  
a) a Tőkeportál befektetés-célú és támogatás-célú közösségi finanszírozási szolgáltatást lehetővé tevő platformot 

üzemeltet, a https://tokeportal.hu/ elérhetőséggel (a továbbiakban: „Platform”). A tokeportal.hu egy információs 
platform, „befektetési és támogatási piactér”, amely a Platformon regisztrált, befektetést vagy támogatást kereső 
vállalkozásokat, szervezeteket a Tőkeportál Szabályzatai alapján összeállított Kampánydokumentációval mutatja be, a 
Platformon regisztrált Felhasználók számára.  

b) Felek egyetértenek abban, hogy a nemzetközi jó gyakorlatnak megfelelő közösségi finanszírozás hazai bevezetése 
mindkét fél érdekében állhat. Jelen Megállapodást a Tőkeportál a közösségi finanszírozás sikerre vitelében közös 
stratégiai partnerségi lehetőségeket látó partnereknek ajánlja fel. 

c) Felek tisztában vannak a részvénycélú közösségi finanszírozás nemzetközi gyakorlatának megfelelő alapvető 
információkkal és kockázatokkal. A Tőkeportál kijelenti, hogy nincsen rejtett információ, sem olyan gyakorlat, amit a 
Partner nem ismerhet meg nyilvános adatközlésekből, illetve amire vonatkozó kérdést nem tehet fel a Tőkeportálnak. A 
Platformon történő regisztrációt követően, a potenciális befektetői státusszal minden szabály, információ elérhetővé 
válik a Partner számára. 

3. A Felek megállapodásának keretei és céljai 

a) Felek gazdasági és társadalmi lehetőségeiket a hazai kis- és középvállalkozások versenyképességének növelése 
érdekében igyekeznek szolgálatba állítani, impact-hatást kiváltani, jó gyakorlatra példát szolgálni. 

b) Felek rögzítik, hogy jelen együttműködési megállapodás aláírásával a kölcsönös bizalom és kiszámíthatóság jegyében 
hosszú távú és tartós együttműködésre vonatkozóan párbeszédet kezdeményeznek. Az együttműködés fő területe: a 
hazai kis- és középvállalkozások üzleti modelljének fejlesztése, versenyképességük, tőkevonzó képességük növelése 
érdekében létrejövő stratégiai megállapodás. 

c) Felek kijelentik, hogy az együttműködésük során rendszeresen információt cserélnek egymással a 2/a) és 2/b) 
pontokban leírt témákban, és kijelentik, hogy a legjobb tudásuknak megfelelően működnek együtt a 4. és 5. pontban 
részletezett feladatok sikeres elvégzése érdekében. 

d) Jelen Megállapodás határozatlan időre szól. A megállapodás csak a Felek közös megegyezésével módosítható írásban. 
e) Felek vállalják, hogy egymás hírnevének öregbítésére törekszenek, és az esetleges felmerülő problémákat mindenkor 

egymással, a nyilvánosság kizárásával rendezik. 

f) Felek megállapodnak abban, hogy az együttműködés kiemelt céljai között van a Tőkeportál platformján keresztüli 
hackathlon-jellegű versenyek szervezése is. Felek igyekeznek a hasonló versenyeket úgy szervezni, hogy a Tőkeportál 
versenyfelkészítési-, lebonyolítási- és kommunikációs feladataira fordítandó mintegy min. 80 munkaóra fedezete, 
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jelképes 8000 Ft/óra díjjal fedezve legyen. Ezen összegben benne van a Tőkeportál által használt kommunikációs 
csatornák használata és az ide szóló tartalomgyártás jelentős része is.  

4. A Partner feladatai és jogai a Megállapodás céljainak megvalósítása érdekében  

a) Partner vállalja, hogy a közösségi finanszírozás széles körben történő megismertetése érdekében a közösségi 
finanszírozás témakörét bevezeti kommunikációs programjába, az általa elért vállalkozásokat a https://tokeportal.hu/ 
platformon keresztül történő közösségi finanszírozási lehetőségekről tájékoztatja. 

b) Partner kommunikációs szerepet vállal a közösségi finanszírozáshoz kapcsolódó lehetőségek széles körű 
megismertetésében sajtóhírek megosztásával és az aktuális rendezvényekről való tájékoztatással.  

c) Partner vállalja, hogy saját szervezésű rendezvényein, amennyiben az kapcsolódik a közösségi finanszírozás és a 
vállalkozásfejlesztés témájához, kihelyezi a Tőkeportál által biztosított nyomtatott szórólapot, valamint egyeztetést 
követően, megegyezés szerint megjelenési és részvételi lehetőséget biztos a Tőkeportál számára. 

d) Partner vállalja, hogy a Tőkeportált mint Együttműködő Partnerét kommunikációs felületein megjeleníti. 

e) Partner vállalja, hogy jelen szerződés megismerése után, legkésőbb ennek aláírását követő 3 munkanapon belül 
regisztrál a Platformon, létrehozza profilját és befektetői státuszt szerez, és egy kampányba egy kisösszegű befektetést 
végrehajt annak érdekében, hogy megismerje a folyamatokat és az információkat1.  

5. Tőkeportál feladatai a Megállapodás céljainak megvalósítása érdekében  

Tőkeportál vállalja, hogy 

a)  Partnerének profilját és bemutatkozását megjeleníti a weboldalán, illetve a Mentorplatformon, és lehetővé teszi vele 
a közveten kapcsolatfelvételt a regisztrált felhasználók számára, miután partner a 4.es pontot teljesítette. 

b)  Partnerrel egyeztetve edukációs programot alakít ki, kiadványokat és vizuális produktumokat készít a közösségi 
finanszírozás széles körben történő megismertetése érdekében, amiket Partner rendelkezésére bocsát.  

c) Tőkeportál vállalja továbbá a Partner rendezvényein, egyeztetést követően, a közösségi finanszírozás témakörét 
bemutató előadás megtartását. 

d) Tőkeportál vállalja, hogy saját szervezésű rendezvényein, egyeztetést követően, megegyezés szerint megjelenési és 
részvételi lehetőséget biztos a Partner számára. 

e) Tőkeportál vállalja, hogy a Partner által a Tőkeportálhoz irányított vállalkozások projektjeit 3 munkanapon belül 
véleményezi; a közösségi finanszírozásra alkalmasnak tartott projektcsapatok számára biztosítja a 
https://tokeportal.hu/ platformon történő kampányindítás lehetőségét.  

f) Tőkeportál vállalja, hogy a Partner által a Tőkeportálhoz irányított befektetés-célú és támogatás-célú projekteket a 
kampányra felkészíti.  

g) Tőkeportál vállalja, hogy Partnert, mint Együttműködő Partnerét a tokeportal.hu platformon megjeleníti. 
6. Irányadó jog 

A jelen Megállapodásra a magyar jog irányadó. Jogvita vagy szövegértelmezési vita esetében bármilyen idegen nyelvű 
fordítással szemben a magyar nyelvű szöveg az irányadó. A Felek jelen, három eredeti példányban készült Megállapodást 
annak elolvasása, értelmezése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. 
 

................................., 2021 (év), ............ (hónap), ............ (nap) 

 

 

........................................................... 

Szeles Nóra 

Tőkeportál Zrt. 

 

 

........................................................... 

Partner Képviselő 

Partner Cégnév 

 

                                                           
1 A befektetés a kampány végén visszavonható, a minimum előleg, ami ezzel jár, 10e Ft. A Profilt „minősített befektetőnek 
nem minősülő jogi személy”ként lehet létrehozni cégként. Minősített befektetőnek a BSzt. alá tartozó személyek 
számítanak. Ezen felül magánszemélyként lehet angyalnak vagy mentornak is regisztrálni. 
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