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A szabályzat részei: 

 

I. A szabályozás hatálya, elvei és célja 

II. Értelmező rendelkezések, fogalmak 

  III.  Jogszabályi és egyéb szabályozói háttér 

  IV.  Rendelkező részek 

  V.  Mellékletek: 

 Felhatalmazó levél adománygyűjtésre (minta) 

 Igazolás adókedvezmény igénybevételéhez (minta) 

 Az adakozót megillető hatályos adókedvezmények 

 Határozat a szabályozás életbe lépéséről 

 

 

 

 A SZABÁLYOZÁS HATÁLYA, ELVEI ÉS CÉLJA  

 

1. Jelen szabályozás hatálya kiterjed minden olyan eljárásra (és az azokban résztvevőkre), 

melynek során a Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete (továbbiakban: Egyesület) 

adományt kap természetes vagy jogi személytől. 

 Jelen szabályozás hatálya nem terjed ki  

 a személyi jövedelemadó 1%-ának átutalási folyamatára, melyet külön törvény 

szabályoz. (1996. évi CXXVI. tv.) 

 az államháztartás alrendszereitől kapott esetleges támogatásokra, melyet a 

közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban: Khtv.) 

14 §-ának (2) – (3) bekezdése szabályoz 

 A Nemzeti Civil Alapprogramtól kapott pályázati úton elnyert támogatásokra, 

melyet a Nemzeti Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény és a törvény 

végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 7.) sz. kormányrendelet szabályoz. 

 

2. Az adományok gyűjtésekor, fogadásakor az Egyesület a következő alapelveket tartja 

szem előtt: 

a) Mindenekelőtt az Egyesület működésének törvényességét, jogi és morális kikezdhetetlenséget 

kell szem előtt tartani. 

 

 b) A támogató, az Egyesület, és az adománygyűjtő egyaránt elégedett legyen, a 

folyamat során minden szereplő mindvégig tisztában legyen lehetőségeivel, köztük ne 

alakulhasson ki konfliktus. 

 

3. A szabályozás célja, hogy az adományok gyűjtésének elvei a gyakorlatban is 

megvalósuljanak. Mivel jelentősen megnövekedtek a magánszemélyektől és 

vállalkozásoktól kapott támogatások, időszerű ezen folyamat egyértelművé tétele. 

 

 

 ÉRTELMEZŐ RENDELKEZÉSEK, FOGALMAK 

 

     4. E szabályozásban a következő fogalmak jelentése az alábbiak szerint értelmezendő: 

 

 adomány: Az Egyesület számára az adott adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül 

átadott 
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– támogatás,  

– juttatás,  

– térítés nélkül átadott eszköz(ök) könyv szerinti értéke vagy  

– térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke. 

 támogató/adományozó: Az adományt az Egyesületnek juttató természetes vagy jogi 

személy. 

 Támogatott: Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 adománygyűjtő: Az Egyesület írásbeli felhatalmazásával adományért közbenjáró 

természetes személy. 

 Cél szerinti adományozás: Adókedvezményekre is jogosító adományozás; az 

adományozás során az adományozó az Egyesület alapító okirata szerinti célt jelöl meg. A 

célnak megfelelő támogatásról az elnökség dönt az adománygyűjtő esetleges 

javaslatainak figyelembe vételével. 

 Konkrét cél szerinti adományozás: Adókedvezményekre is jogosító adományozás; Az 

adományozó az Egyesület alapító okiratának megfelelő konkrét célt, támogatást jelöl 

meg. Ebben az esetben az adomány elfogadásáról az Egyesület elnöksége dönt. Csak az 

elfogadó döntés után folyósítható a támogatás az Egyesületnek. 

 Alapítói célhoz nem kötött adományozás: Adókedvezményre nem jogosító 

adományozás; Az adományozó nem jelöli meg adakozásának célját. Ebben az esetben az 

adomány az egyesületi célú tevékenység közvetlen költségeire, az egyesület kezelő 

szervének költségeire vagy egyéb közvetett költségekre fordítható. Az adományozó az 

adókedvezményeken kívül minden más kedvezményre jogosult (megjelenési lehetőségek 

kiadványokon, honlapon stb). 

 

 

 JOGSZABÁLYI ÉS EGYÉB SZABÁLYOZÓI HÁTTÉR 

 

5. A közcélú adománygyűjtés szabályait a Khtv. 12 – 13. §-a szabályozza a következő 

módon: 

 

”12. § (1) A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés 

nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez 

fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. 

 

(2) A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a 

közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. 

 

13. § A közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek 

hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.” 

 

6. Az Egyesület a Khtv 12. §-ának (2) bekezdése alapján végzi az adománygyűjtést. 

 

 

 RENDELKEZŐ RÉSZEK 

 

7. Adományok gyűjtése csak írásbeli felhatalmazás alapján lehetséges. Ilyen felhatalmazó 

levéllel rendelkezik beleegyezése esetén: 

a. Valamennyi elnökségi tag.(Elnökségi tagságának megszűnése esetén 

felhatalmazása is megszűnik.) 

b. Az Egyesület elnöke 
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c. A elnökség által határozott időre megbízott adománygyűjtő. 

Az adománygyűjtő írásbeli felhatalmazását rendkívüli esetben csak az elnökség vonhatja 

vissza. A felhatalmazásokat az Egyesület elnöke állítja ki és írja alá. 

 

8. Valamennyi adománygyűjtő csak jelen szabályzat ismeretében és ennek alapján 

szerezhet támogatást. 

 

9. Az adománygyűjtő munkája önkéntes, ezért az Egyesület mint nonprofit szervezet 

bárminemű jutalmazás, ellentételezés lehetőségét kizárja. Esetleges költségeinek 

(útiköltség, kommunikációs költségek, telefon stb) térítésére –a folyamatba épített 

pénzügyi ellenőrzés biztosítása mellett – viszont lehetőség van)  

 

10.  Az adománygyűjtő az adományozás megtörténte előtt személyesen kell, hogy 

tájékoztassa az Egyesület elnökségét vagy annak elnökét az adományozási szándékról. 

Ezek után amennyiben konkrét cél szerinti adományozás szándékáról van szó az 

elnöknek össze kell hívnia a elnökséget, amely határozatot hoz az adomány 

elfogadásáról, esetleg elutasításáról. Cél szerinti adományozás vagy alapítói célhoz nem 

kötött (tehát adókedvezményre nem jogosító) adományozás esetén az elnökség 

összehívása nem szükségszerű. 

 

11. Az adománygyűjtőnek a támogatás Egyesülethez juttatása előtt minden esetben 

tájékoztatnia kell az Egyesület elnökét az támogató nevéről, címéről, adóazonosító 

jeléről/adószámáról. 

 

12. A Egyesület elnöke minden esetben köteles gondoskodni a támogató hiteles 

tájékoztatásáról, az őt megillető esetleges adókedvezményekről és az egyéb – 

jogszabályok által is megengedett – kedvezményeiről. 

 

13. Az elnökség kiköti magának a jogot, hogy mindennemű adományozás esetén elvárja a 

támogató szervezettől, szervezeti egységtől, hogy a támogatásról szóló tájékoztatásaiban 

minden esetben jelenítse meg az Egyesület és a támogató
*
 hivatalos nevét is. Ehhez az 

elnökség azért ragaszkodik, mert az Egyesület támogatásokból élő szervezet, ennélfogva 

nem mellőzheti a minél nagyobb fokú ismertséget. 

 

14. Az támogatóval való kapcsolattartás az adományozás után az elnökség feladata, 

megszervezéséért az Egyesület elnöke felel. Erről a munkájáról az elnökségnek 

beszámolási kötelezettséggel tartozik. 

 

 

Mezőkövesd, 2011. szeptember 1. 
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 FELHATALMAZÓ LEVÉL ADOMÁNYGYŰJTÉSRE 
 

 

 

A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesületének elnöksége felhatalmazza 

 

 

__________________________________-t 

 

(a.n.:……………………….), 

hogy az Egyesület részére adományt/támogatást gyűjthessen. 

 

 
Közcélú adománygyűjtését a Khtv. 12 – 13. §-a, az Alapítvány alapító okiratának VIII. fejezete 

és az Alapítvány Adománygyűjtő szabályzata alapján végzi. 

 

 

 

 

A Mozgássérültek Mezőkövesdi Egyesülete 

 

székhelye:      3400. Mezőkövesd, Abkarovits Jenő tér 1. 

adószáma:    18417803-1-05 

közhasznúsági fokozata:  közhasznú szervezet 

bírósági nyilvántartási száma:  Pk.61.900/1995 

bírósági végzés száma:   Pk.61.900/1995 

bírósági végzés kelte:  1995.07.07 
 

 

 

 

 

 

Mezőkövesd, 2011. szeptember 1.    __________________________ 

    

 elnök 


