
 

 

Támogatási szerződés 
(nem közhasznú jogállású civil szervezet esetén) 

 

amely létrejött egyrészről  

Név: 

Cím:  

Adószáma:  

Cégjegyzék/Nyilvántartási szám:  

Számlaszám:  

képviseli:  

továbbiakban mint Adományozó 

 

másrészről a  

Név:  

Cím:  

Adószáma:  

Nyilvántartási száma:  

képviseli:  

Számlaszám:  

továbbiakban mint Támogatott között, az alábbi feltételek mellett: 

 

1. Szerződés tárgya:  

 

Az Adományozó által a közhasznú jogállással nem rendelkező Támogatott részére biztosított  

adománynak nem minősülő visszafizetési kötelezettség nélkül adott juttatás  

 

2. A támogatás mértéke: 

 

Az Adományozó … Ft, azaz ….. forint pénzbeli támogatást biztosít a Támogatott részére. A 

Támogatott az adományt elfogadja.  

 

vagy  

 

Az Adományozó … Ft, azaz …forint értékű tárgyi/immateriális jószág támogatást  biztosít a 

Támogatott részére. A Támogatott az adományt elfogadja.  

 

Az Adományozó által biztosított támogatás részletes leírása: 

 

Megnevezés Jellemzők/azonosítási adatok értéke  

1. …………………..   

2. …………………..   

 

Az Adományozó … Ft, azaz értékű szolgáltatást támogatást biztosít a Támogatott részére. Az 

Adományozó az adományt az alábbi módon biztosítja: 

 

Szolgáltatás megnevezése Tartalma/jellemzője értéke  

3. …………………..   

4. …………………..   

 

3. A támogatás felhasználásának módja 



 

 

 

Az adomány a Támogatott létesítő okiratában feltüntetett célokra és az ezek megvalósításához 

szükséges működés biztosítására használható fel. 

vagy  

Az adomány a Támogatott létesítő okiratában feltüntetett célok megvalósításhoz és/vagy a 

szervezet működtetéséhez kapcsolódóan az alábbi dolgokra fordítható: 

 

4. A támogatás időtartama 

 

A szerződő felek jelen szerződést határozatlan/határozott időtartamra ….év, …..hó, ……nap 

kötik. 

 

5. Az adomány rendelkezésre bocsátásának időpontja 

 

A szerződő felek megállapodnak abban, hogy az adományozó az általa nyújtott pénzbeli 

adományt a szerződéskötést követően … napon belül átutalás útján bocsátja a Támogatott 

rendelkezésére. 

 

6. 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.) 

 

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,  

 

 

 

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

            Támogató                                                                  Támogatott 

  



 

 

Nyilatkozat 

(a támogatás elfogadásakor) 

 

Támogatott megnevezése:  

adószáma:  

székhelye:  

 

Adományozó megnevezése:  

Adószáma: 

Székhelye:  

 

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

Ebből: 

 pénzbeli adomány ……………Ft, azaz …. forint  

 tárgyi eszköz/termék adomány……………Ft, azaz …. forint (Az adományozó 

könyveiben szereplő könyvszerinti értéken, ennek hiányában piaci áron.) 

 immateriális jószág adomány ……………Ft, azaz …. forint (Az adományozó könyveiben 

szereplő könyvszerinti értéken, ennek hiányában piaci áron.) 

 nyújtott szolgáltatás adomány ………….. Ft, azaz …. forint (Az adományozó könyveiben 

szereplő könyvszerinti értéken, ennek hiányában piaci áron.) 

 

Nyilatkozom a társasági adóról és az osztalékadóról 1996. évi LXXXI. törvény 3. sz. 

melléklet 13. pontja szerint, hogy a 20... évben szervezetünk a juttatás adóévében a juttatást az 

eredményében azt bevételként elszámolja és az adózás előtti eredménye, adóalapja e juttatás 

következtében elszámolt bevétel nélkül számítva nem lesz negatív, továbbá az e bevételre jutó 

társasági adót megfizeti, amelyet a társasági adóbevallás elkészítését követően nyilatkozat 

útján igazol, így az adomány az adományozó vállalkozási tevékenységének érdekében 

felmerült ráfordításnak minősül. 

 

Kelt,  

 

 

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

  ügyvezető/egyesületi elnök/kuratóriumi elnök 

 

  

Ez a támogatás nem felel meg az 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 1/a. pontjában foglalt adomány 

fogalmának, az igazolás az adományozó társasági adóalapjának megállapításához a 7. § (1) z) 

pontja szerinti csökkentő tétel érvényesítéséhez nem használható fel! 

Ez a támogatás nem felel meg a 2007. évi CXXVII. törvény 259. § 9/A. pontjában szereplő közcélú 

adomány fogalmának, az igazolás az adómentes értékesítés igazolására a 2007. évi CXXVII. 

törvény 11.§ (3) a) és 14.§ (3) – figyelemmel a 259.§ 9/A c) pontban foglaltakra is – nem használható 

fel! 

 

 

  



 

 

Nyilatkozat 

(a támogatás évéről szóló beszámoló elfogadása után) 

 

Támogatott megnevezése:  

adószáma:  

székhelye:  

 

Adományozó megnevezése:  

Cím:  

Adószáma:  

 

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

Ebből: 

 pénzbeli adomány ……………Ft, azaz …. forint  

 tárgyi eszköz/termék adomány……………Ft, azaz …. forint (Az adományozó 

könyveiben szereplő könyvszerinti értéken, ennek hiányában piaci áron.) 

 immateriális jószág adomány ……………Ft, azaz …. forint (Az adományozó könyveiben 

szereplő könyvszerinti értéken, ennek hiányában piaci áron.) 

 nyújtott szolgáltatás adomány ………….. Ft, azaz …. forint (Az adományozó könyveiben 

szereplő könyvszerinti értéken, ennek hiányában piaci áron.) 

 

Nyilatkozom az Adományozó felé, hogy a  juttatás adóévében a támogatott szervezet 

eredménye a támogató által juttatatott támogatás nélkül számítva nem volt  negatív. 

Nyilatkozom továbbá, hogy a szervezet vállalkozási tevékenységet nem végzett. 

vagy 

Nyilatkozom továbbá a támogatást nem a vállalkozási tevékenységéhez kapta. 

vagy 

Nyilatkozom továbbá, hogy az e bevételre jutó társasági adót a szervezet megfizette. 

vagy  

Nyilatkozom továbbá a vállalkozási tevékenysége után adófizetési kötelezettsége nem 

keletkezett; 

 

Jelen nyilatkozat a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996 évi LXXXI. tv. 3 sz.  

melléklet 13. pontja alapján került kiállításra, amelyet a támogató a …. évi 

adókötelezettségeinek teljesítésénél vehet figyelembe.  A nyilatkozat igazolja, hogy a 

támogatás az adományozó vállalkozási tevékenységének érdekében felmerült ráfordításnak 

minősül. 

  

 

Kelt,  

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

elnök 

 

Ez a támogatás nem felel meg az 1996. évi LXXXI. törvény 4.§ 1/a. pontjában foglalt adomány 

fogalmának, az igazolás az adományozó társasági adóalapjának megállapításához a 7. § (1) z) 

pontja szerinti csökkentő tétel érvényesítéséhez nem használható fel! 

Ez a támogatás nem felel meg a 2007. évi CXXVII. törvény 259.§ 9/A pontjában szereplő közcélú 

adomány fogalmának, az igazolás az adómentes értékesítés igazolására a 2007. évi CXXVII. 



 

 

törvény 11.§ (3) a) és 14.§ (3) – figyelemmel a 259.§ 9/A c) pontban foglaltakra is – nem használható 

fel! 


