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A JELEN SZERZŐDÉS [●] napján jött létre  

az 

[.] ALAPÍTVÁNY 

Székhely: 
Nyilvántartási szám: 
Adószám: 
Képviseli:  
mint "Támogatott" 

 
és a  
 
[.] Kft. 
 
 Székhely: 

Nyilvántartási szám: 
Adószám: 
Képviseli:  
mint "Támogató" 

 
közt.  

ELŐZMÉNYEK:  

A Támogatott közhasznú tevékenységet végző civil szervezetként, [tevékenység rövid leírása]. A 
Támogatott tevékenységét megismerve a Támogató úgy döntött, hogy a jelen szerződés rendelkezései 
szerint támogatást nyújt a részére.  

A FELEK AZ ALÁBBIAKBAN ÁLLAPODNAK MEG:  

1. A Támogatás célja 
  
1.1. A Támogató az alábbi feltételek szerint tartósan támogatni kívánja a Támogatott közhasznú 

tevékenységét [a Támogatott általános működési költségeihez (ideértve a bérköltségeket is)] / 
[a Támogatott által megvalósított [projekt leírása] ("Projekt") megvalósítási költségeihez]  
való pénzbeli hozzájárulással (a "Támogatás"). 
 
[MEGJEGYZÉS: A 2011. évi CLXXV. törvény 2.§ 27. pont értelmében tartós 
adományozás "a civil szervezet és az adományozó által írásban kötött szerződés alapján 

nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra vállal kötelezettséget, 

hogy az adományt a szerződéskötés (szerződésmódosítás) évében és az azt követő legalább 

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

ellenszolgáltatás nélkül adja, azzal, hogy nem számít ellenszolgáltatásnak, ha a közhasznú 

szervezet a közhasznú szolgáltatás nyújtása keretében utal az adományozó nevére, 

tevékenységére".  
 
Ennek jelentősége, hogy a Tao tv. 7.§ (1) za) pontja tartós adományozásnál az adomány 40%-
át elérő adóalap csökkentést tesz lehetővé, nem tartós adományozásnál pedig csak 20%-ot]; 
 

2. A Támogatás időtartama, összege és folyósításának módja 
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2.1. A Támogatást a Támogató [[dátum]-ig] / [határozatlan ideig, de legalább 4 évig] kívánja 
nyújtani akként, hogy minden [év január 10. napjáig] [.] Ft összeget átutal a Támogatott [.] 
számú bankszámlájára. 

 
3. A Támogatott nyilatkozatai 
 
3.1. A Támogatott kijelenti, hogy a Fővárosi Törvényszék [..] számú végzésével nyilvántartásba 

vett közhasznú szervezet, közhasznú jogállása pedig jelenleg is fennáll.  
 

3.2. A Támogatott vállalja, hogy a Támogató hozzájárulása esetén a Támogató nevét és logo-ját – 
amennyiben azt a Támogató rendelkezésre bocsátja legfeljebb 50 pixel magas és 300 pixelnél 
nem szélesebb, átlátszó hátterű GIF (vagy JPG) formátumban - honlapján a folyó évben a 
Támogatott támogatói között, ill. a támogatás segítségével létrejött projektről vagy 
eseményről készített beszámolónál megjeleníti. A Támogatott a Támogató logóját jelen 
szerződésben meghatározottakon kívül egyéb célból nem használhatja fel. A Felek rögzítik, 
hogy a Támogató a pénzbeli támogatásért ellenszolgáltatásra nem jogosult. A Támogató 
nevének és logójának Támogatott által történő megjelenítése nem minősül a pénzbeli 
támogatás ellenszolgáltatásának.  
 

3.3. A Támogató 2018. [.]-ig jogosult feltüntetni kereskedelmi kommunikációjában és promóciós 
célú anyagaiban, hogy a Támogatott támogatója. Amennyiben a Támogatott úgy találja, hogy 
a Támogató bizonyos kommunikációja vagy anyagai a Támogatott céljaival, értékeivel nem 
összeegyeztethető, úgy kérheti a Támogatótól, hogy az adott kommunikációban vagy 
anyagban ne hivatkozzon a Támogatottra, mely kérésnek a Támogató köteles eleget tenni. Ez 
e Támogatás teljesítését nem érinti.  

 
4. A Támogatás felhasználásának szabályai 
 
4.1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatást a Támogató vissza nem követelheti, annak 

visszatérítésére a Támogatott csakis a jelen szerződésben határozott esetekben köteles, 
különösen akkor, ha a Támogatást nem a jelen szerződésben meghatározott cél érdekében 
használja fel.  
 

4.2. A Támogatott tudomásul veszi, hogy a Támogatást kizárólag a jelen szerződés 1.1 pontjában 
meghatározott célra, azaz [a közhasznú tevékenysége elősegítése érdekében az általános 
működés költségeinek (ideértve a bérköltségeket is) fedezésére] / [a Projekt megvalósítására] 
használhatja fel, ezen túl azonban a Támogatott a felhasználásról szabadon dönt.  
 

4.3. A Támogatott a Támogatás felhasználását illetően a Támogató felé elszámolási 
kötelezettséggel nem tartozik. A Támogatott vállalja, hogy a honlapján ad tájékoztatást az 
adományok felhasználásáról.  
 

4.4. A Támogatott kijelenti és szavatolja, hogy a Támogatást nem használja fel semmilyen 
jogsértő, vagy olyan célra, mely a Támogató jó hírnevét sértené.  

 
5. A Támogató elállási, felmondási joga, a támogatás visszafizetése, visszavonása 

 
5.1. Ha a Támogatott a Támogatást nem a jelen szerződés 1.1. pontjában meghatározott célra 

fordítja, azt a Támogató javára a jegybanki alapkamattal növelt összegben a Támogató által 
küldött írásbeli felszólítást követően haladéktalanul köteles visszafizetni. 

5.2. [Felek rögzítik, hogy a jelen szerződés tartós jellegére tekintettel a felek a jelen szerződés első 
4 évében nem jogosultak a jelen szerződést rendes felmondással megszüntetni. A jelen 
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szerződés első 4 évét követően bármelyik fél jogosult a másik félhez intézett írásbeli 
nyilatkozattal a tárgyévet követő évre nézve felmondani a jelen szerződést. A felmondás nem 
érinti a Támogatónak a tárgyévben esedékes fizetési kötelezettségét.] 
 
[MEGJEGYZÉS: csak határozatlan idejű szerződés esetén]  

 
6. Vegyes rendelkezések 
 
6.1. A Támogatott a jelen szerződés aláírásával nyilatkozik arról, hogy az aláírás időpontjában 

nincs 60 (hatvan) napon túli lejárt köztartozása. A Kedvezményezett vállalja, hogy a 
Támogató részére a támogatásról igazolást állít ki a társasági adóról és osztalékadóról szóló 
1996. évi LXXXI. törvény 7.§ (7) bekezdésének megfelelően. Felek rögzítik, hogy a 
Támogató jelen szerződés szerinti szolgáltatása az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
2.§ 1. szerinti adomány nyújtása. 
 

6.2. Az együttműködő felek megállapítják, hogy a 2011. évi CLXXV. tv. 2. § 27. pontja alapján e 
szerződés tartós adományozásnak minősül, és ez alapján a Támogató jogosult az 1996. évi 
LXXXI. tv. 7.§ (1) za) pontja, illetve (7) bekezdése szerint az adóalap csökkentésére. 
[MEGJEGYZÉS: a tartós adományozás követelményeit lásd fent] 
 

6.3. Jelen szerződés teljes tartalmát a felek bizalmasan kezelik. A Támogatás tényéről, összegéről, 
annak feltételeiről a felek csak a jelen szerződésben kifejezetten meghatározott esetekben 
hozhatnak nyilvánosságra adatokat. 
 

6.4. A jelen szerződésben nem vagy nem kellő részletességgel szabályozott kérdések tekintetében 
a magyar jog szabályai – elsősorban a Polgári Törvénykönyv – rendelkezései az irányadóak. 

 

Támogató képviseletében: 

 

________________________ 

[név] 

[tisztség] 

Támogatott képviseletében: 

 

________________________ 

[név] 

[tisztség] 

 


