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ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS 

minta 
 

 
 
Amely létrejött egyrészről a  

Cég neve:  

Cég székhelye:  

Cég adószáma:  

Cég képviselője:  

 

Mint Támogató (továbbiakban Támogató) és az  

 

Önkéntes Központ Alapítvány, 

Alapítvány székhelye: 1137 Budapest, Katona József utca 39. 

Alapítvány adószáma: 18108251-1-41 

Alapítvány képviselője: Hegedűs László, kuratóriumi elnök  

Közhasznúsági fokozata: Közhasznú 

 

Mint Támogatott között az alábbi feltételekkel: 

 

1. Támogató jelen szerződés aláírásával visszavonhatatlan kötelezettséget vállal arra, hogy az 

Önkéntes Központ Alapítványt a szerződés aláírását követően vissza nem térítendő 

támogatásban részesíti. Támogatott a közcélú adománynak minősülő támogatást elfogadja. 

 

2. A támogatás formája:   pénzbeli támogatás/ természetbeni/tárgyi adomány  

3. A támogatás értéke: …Ft azaz ……..Forint  

4. Az adomány  átadása a szerződés aláírását követően  …napon belül megtörténik…formában  

 

5. Támogató jelen szerződés aláírásával hozzájárul,/nem járul hozzá, hogy neve az Alapítvány 

információs anyagain, honlapján az alapítvány támogatói között feltüntetésre kerüljön.  

 
6. Az Adományozó kijelenti, hogy adománya révén az Adományozó az adózásról szóló 

jogszabályokban meghatározottakon kívül vagyoni vagy nem vagyoni előnyhöz nem jut, 

továbbá, hogy a célzott támogatás kedvezményezettje nem lehet az Adományozó tagja, 

vezető tisztségviselője, felügyelő bizottsági vagy igazgatósági tagja, könyvvizsgálója, sem 

ezen személyek közeli hozzátartozója. 

 
7. Az Alapítvány a 2012. évben érvényes, többször módosított 1996. évi LXXXI. törvény II. 

fejezet 7. § (1) bekezdés z./ és a 7.§ (7), pontja alapján az adomány befizetéséről igazolást 

ad. Az adózás előtti eredményt csökkenti a közhasznú szervezetnek, a közhasznú 

szervezettel kötött adományozási szerződés keretében, az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény szerinti 

közhasznú tevékenység támogatására az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott 

támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül 

nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének1. 20 százaléka közhasznú szervezet esetén,2. 

további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén, de együttesen legfeljebb az 

adózás előtti eredmény összege. 
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8. A Támogató – megismerve a Támogatott tevékenységét és célkitűzéseit – támogatni kívánja 

az Idősek Barátai Programot, mint a Támogatott Alapító Okiratának 3.1 és 3.2. pontjában 

rögzített közhasznú tevékenységét: időseket segítő önkéntes program, amely idősek 

otthonában vagy saját otthonaikban elszigetelten élő magányos időseket támogat 

látogatással, segítéssel, szabadidős programok szervezésével és alkalmanként természetbeni 

adományok átadásával. Támogatott kijelenti, hogy az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény 2.§ 20. pontja szerinti közhasznú tevékenységet végző közhasznú 

szervezetnek minősül. 

 

 
9. Támogatott tájékoztatja a Támogatót, hogy jelen szerződés szerinti támogatása közcélú 

adománynak minősül és a 2007. évi CXXVII.tv. 11.§. 3. bek. a..) szerint áfa mentes. 

Támogatott tájékoztatja a Támogatót, hogy támogatása az 1996. évi LXXXI.tv. (Társasági 

adóról szóló törvény) 7.§ és 8.§-a alapján nem minősül adóalapot növelő tételnek és nem 

minősül tartós adományozási szerződésnek. 

Támogatott év végi nyilatkozattal igazolja, hogy esetleges vállalkozási tevékenysége nem 

veszteséges és az 1996. évi LXXXI. tv. 7.§ és 8. § alapján nem minősül adóalapot növelő tételnek.  

 

10. Jelen szerződéssel nem érintett kérdésekben a Ptk. általános szabályai az irányadóak. 

 

 

Kelt:  

 

 

 

Támogatott részéről:     Támogató részéről: 

 

 

 

 

 

 

 

      


