
Sorszám……………./……………..
TARTÓS ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS

amely létrejött egyrészről a …………………………………………………………............(székhely:
…………………………………………………………..adószám:  ………………………….., 
képviseli:……………………………;a  továbbiakban:  Adományozó),  másrészről  az  ERDÉLYT 
JÁRÓK Közhasznú Egyesület (székhely: 4032 Debrecen, Vezér u. 23. IV./10., adószám: 18032334-
1-09, képviseli: Csíki András, a továbbiakban:  Kedvezményezett) között a mai napon az alábbi 
feltételek szerint.

1.  Az  adományozási  szerződés  célja:  az  ERDÉLYT  JÁRÓK  Közhasznú  Egyesület  közhasznú 
tevékenységének  -  nevelés  és  oktatás,  képességfejlesztés,  ismeretterjesztés,  kulturális 
tevékenység,  a  magyarországi  nemzeti  és  etnikai  kisebbségekkel,  valamint  a  határon  túli 
magyarsággal kapcsolatos tevékenység -  támogatása. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal 
arra, hogy a támogatást kizárólag a létesítő okiratban feltüntetett célokra használja fel.

2. Az Adományozó a Kedvezményezettet legalább 4 éven keresztül azonos vagy növekvő pénzbeli 
összeggel  támogatja.  Az  első  évben  az  Adományozó  ……………………-  Ft-ot,  azaz 
……………………………………  forint  támogatást,  az  azt  követő  években  legalább  ezen 
összeggel azonos összegű támogatást nyújt.

3. Az Adományozó vállalja, hogy a támogatási összeget minden év …………….... hó …………….
napjáig átutalja a Kedvezményezett 10103434-04682700-01003005 sz., Budapest Banknál vezetett
bankszámlájára.

4.  A Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy amennyiben a támogatásban részesült projektről 
kiadvány (tájékoztató) készül, vagy a sajtóban nyilvánosságot kap, feltünteti, hogy a tevékenység 
egyik  támogatója  az  Adományozó.  Az  egyesület  az  Adományozót  a  www.ejke.hu honlapon 
feltünteti.

5.  A Kedvezményezett  kijelenti,  hogy  semmiféle  lejárt  köztartozása  nincs,  ellene  csőd  vagy 
felszámolási eljárás nincs folyamatban.

6. Amennyiben – bármely okból kifolyólag – a Kedvezményezett szervezet céljainak megvalósítása 
veszélyeztetve  van,  a  Kedvezményezett  köteles  a  tényt  az  Adományozónak  bejelenteni  és  a 
bejelentés évében átutalt összeget – indokolt esetben – az Adományozónak – a tény közlését követő 
30 napon belül – visszautalni.

7.  A  Kedvezményezett  –  a  támogatás  felhasználását  követő  60  napon  belül  –  írásban 
szakmaipénzügyi  jelentést  tesz  a  részére  folyósított  támogatási  összeg  felhasználásról,  a  jelen 
szerződésben előírt kötelezettségek teljesítéséről.

8.  Az Adományozó, illetve az általa meghatalmazott  szervezet  vagy személy,  jogosult  bármikor 
ellenőrizni a szakmai program megvalósulását, a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználását.

9. Az Adományozó tudomásul veszi, hogy a támogatás második évétől külön kedvezmény illeti meg 
a Tao tv. 7. §. (1) és (7) bekezdései alapján.

10.  A Kedvezményezett  vállalja,  hogy  a  támogatási  összegről  adókedvezmény  igénybevételére 



jogosító igazolást ad ki az Adományozó részére minden tárgyévet követő év január 20-ig1.

11.  Jelen  szerződésben  részletesen  nem  szabályozott  kérdésekben  a  Ptk.  vonatkozó  hatályos 
szabályai az irányadóak.

Kelt, ……………………………………..

…………………………………. ………………………………….
Adományozó Kedvezményezett

1 2012.01.01.
7. § (1) Az adózás előtti eredményt csökkenti:
z) a közhasznú szervezetnek, a közhasznú szervezettel kötött tartós adományozási szerződés 

keretében, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 
és támogatásáról  szóló törvény szerinti  közhasznú tevékenység támogatására, vagy a  Magyar 
Kármentő Alapnak, illetve a Nemzeti Kulturális Alapnak az adóévben visszafizetési kötelezettség 
nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül 
nyújtott szolgáltatás bekerülési értékének

1.  20 százaléka közhasznú szervezet, 50 százaléka a Magyar Kármentő Alap és a Nemzeti 
Kulturális Alap támogatása esetén,

2. további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén,
de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege,”

A Tao. tv. 7.§ (7) bekezdése: „Az (1) bekezdés  z)  pontja alapján az adózó akkor csökkentheti az 
adózás előtti eredményt, ha rendelkezik a közhasznú szervezet, a Magyar Kármentő Alap vagy a 
Nemzeti  Kulturális  Alap által  az adóalap megállapítása céljából  kiállított  igazolással,  amely 
tartalmazza a kiállító és az adózó megnevezését, székhelyét, adószámát, a támogatás, juttatás 
összegét, célját.”
2011. évi CLXXV. tv. (az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról) 2.§ 27. pont alapján: 

"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;"


