
 

 

Tartós adományozási szerződés 

közhasznú szervezet számára biztosított adományról 

 

amely létrejött egyrészről  

Név: 

Cím:  

Adószáma:  

Cégjegyzék/Nyilvántartási szám:  

Számlaszám:  

képviseli:  

továbbiakban mint Adományozó  

 

másrészről a  

Név:  

Cím:  

Adószáma:  

Nyilvántartási száma:  

Számlaszám:  

képviseli: 

Közhasznú jogállás megszerzésének időpontja:  

továbbiakban mint Támogatott  

 

között, az alábbi feltételek mellett: 

 

1. Szerződés tárgya:  

 

Az Adományozó által biztosított pénzbeli/adomány a Támogatott közhasznú tevékenységének 

támogatására. Az adományt az Adományozó tartós adományozási szerződés keretében 

nyújtja.  

 

2. Az adomány értéke és leírása 

 

Az Adományozó a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében, és az azt követő legalább 

három évben, évente legalább egy alkalommal – azonos vagy növekvő összegben – 

ellenszolgáltatás nélkül nyújt adományt. Nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú 

szervezet a közhasznú szolgáltatása nyújtása keretében utal az adományozó nevére, 

tevékenységére. 

 

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az adományozó által nyújtott támogatás összege 

a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében ……………..….. Ft., azaz 

………………………..…… forint. A tartós adomány összege az első adományozás évét 

követő években a következők szerint alakul: 

1. év …………………… összeg 

2. év …………………… összeg 

3. év …………………… összeg 

 

A Támogatott az adományt elfogadja.  

 

3. Az adomány felhasználásának módja: 

 



 

 

Az adomány a Támogatott létesítő okiratában feltüntetett (közhasznú) célokra és az ezek 

megvalósításához szükséges működés biztosítására használható fel. 

 

vagy  

 

Az adomány a Támogatott létesítő okiratában feltüntetett (közhasznú) célok megvalósításhoz 

kapcsolódóan az alábbi dolgokra fordítható: 

 

…. 

… 

 

4. Az adomány rendelkezésre bocsátásának időpontja 

 

Az Adományozó a tartós adomány összegét az első adományozás évében a szerződéskötést 

követően … időpontig utalja át a Támogatott bankszámlájára. Az Adományozó szerződés 

megkötését követő évet követő további három évben az adomány összegét az adományozó 

megegyezés szerinti időpontig bocsátja a Támogatott rendelkezésére. 

 

5. Az adományozás feltétele:  

a. a támogatott projekt/program/rendezvény/egyéb cél bemutatása 

b. az adomány felhasználásáról szóló beszámolás módja 

c.  az Adományozó egyéb, az adomány felhasználását célzó feltétele, elvárása a 

Támogatottal szemben. 

(Opcionális.) 

 

6. Az adomány igazolása 

 

A Támogatott az adományról az 1996. évi LXXXI. (TAO) törvény 7. § (7) bekezdés és a 3. 

sz. melléklet B) 17. pontja szerinti tartalommal igazolást állít ki. Az igazolás birtokában az 

Adományozó a jelen szerződés keretében nyújtott adományt, a vállalkozás érdekében 

felmerült költségként számolhatja el. Emellett a közhasznú szervezet támogatásáról szóló 

igazolás az adományozót a támogatási összeg 20 százalékának megfelelő adóalap-

kedvezményre jogosítja, amely azonban nem haladhatja meg az adózás előtti eredmény 

összegét.  
 

A szerződő felek megállapodása szerint jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 

Ptk. arra vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak. 

 

A szerződő felek jelen szerződést  felhatalmazott képviselőik által  mint ügyleti 

akaratukkal mindenben egyezőt, helybenhagyólag írták alá. 

 

Kelt,  

 

 

 

…………………………………                              …..……………………………. 

            Adományozó                                                                   Támogatott 

  
 

  



 

 

Igazolás adományról  

 

Támogatott megnevezése:  

Támogatott adószáma:  

Támogatott székhelye:  

A szervezt jogállása: közhasznú  

  

Adományozó megnevezése:  

Adományozó adószáma:  

Adományozó székhelye:  

 

Adomány összege/értéke: ………………… Ft, azaz …. forint1 

 

 ebből a tartós adomány adóévi összege: ................. Ft, azaz ....................... forint 

 a tartós adományozásról megkötött szerződés kelte: ........ év ............... hó .... nap 

 

Támogatott cél:  

….. 

 

Az adomány megfelel az 1996. évi LXXXI. (TAO) törvény 4.§ 1/a. pontjában foglalt 

adomány fogalmának, illetve a 3. sz. melléklet B) 17. pontjában foglaltaknak. Az igazolást az 

adományozó társasági adóalapjának megállapításához az 1996. évi LXXXI. törvény 3. sz. 

melléklet B) 17. pont szerinti vállalkozás tevékenységének érdekében felmerült ráfordítás 

igazolásához, valamint a 7. § (1) z) pontja szerinti  figyelemmel a 7.§ (7) bekezdésben 

foglaltakra is  csökkentő korrekció érvényesítéséhez adtam ki.  

 

Kelt,  

 

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

ügyvezető/egyesületi elnök/kuratóriumi elnök 

                                                           
1 Az adomány adott évi összege/értékébe beleszámít a tartós adomány keretében adott összeg, de előfordulhat, 

hogy az Adományozó az adott adóévben e fölött is nyújtott pénzbeli támogatást, vagy térítés nélkül adott át 

eszközt, nyújtott térítés nélküli szolgáltatást. Ezek összegét és értékét is igazolja a jelen dokumentummal a 

Támogatott. 

 


