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TARTÓS ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS 

Amely létrejött egyrészt a Cégnév …………………………………. (a cég rövid neve: …………………...; 

Székhelye: …………………………………..; cégjegyzékszám: …………………….; Adószám: ……………….; 

bankszámlaszám: ………………………………………………..; Képviseli: ……………………….), mint 

adományozó, a továbbiakban Adományozó 

másrészt a Mária Rádió Közhasznú Egyesület(székhely: 8200 Veszprém, Házgyári út 7.; Nyilvántartási szám: 

19-02-0003059; Adószám: 19385226-1-19, bankszámlaszám: 10918001-00000069-12310024; Képviseli: Dr. Szabó 

Tamás, elnök), mint Közhasznú Szervezet, továbbiakban Közhasznú Szervezet között 

a mai napon, az alábbi feltételekkel:  

1. A Közhasznú Szervezet kijelenti, hogy a 19-02-0003059 Nyilvántartási számon a Veszprémi Törvényszéknél 

közhasznú szervezetként van nyilvántartva. Ezen jogállása lehetőséget biztosít számára, hogy a számlájára befizetett 

közérdekű adományokról adókedvezményre jogosító igazolást adjon.  

2. A Közhasznú Szervezet alapító okiratban megfogalmazott célja, hogy támogassa a lelki és spirituális értékek 

terjesztését rádió, az írott sajtó, kiadványok, televízió, internet, kábel Tv. útján. Az Egyesület támogatja az emberek 

kulturális, etikai és vallásos természetéről, az ilyen eseményekről szóló rádiózást és kiadványokat.  

3. Adománynak minősül a közhasznú tevékenység támogatására, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás céljára 

adott pénzbeli támogatás 

4. Nem minősül vagyoni előnynek és nem számít az adomány ellenében nyújtott ellenszolgáltatásnak, ha a 

Közhasznú Szervezet, a közhasznú szolgáltatása nyújtása keretében utal az Adományozó nevére, tevékenységére.  

5. A felek megállapodnak abban, hogy az adományozó által nyújtott támogatás összege a szerződéskötés évében, 

2021. évben …………………….,- Ft., azaz ………………… … forint, amelyet az Adományozó a Közhasznú 

Szervezet számlájára utal ÁT a szerződés aláírása után egy hónapon belül. A tartós adomány összege az első 

adományozás évét követő években a következők szerint alakul: 

 1. évben (2022.)  ………………….,- Ft összeg 

 2. évben (2023.)  ………………….,- Ft összeg 

 3. évben (2024.) ………………….,- Ft összeg 

6. Adományozó a fentiek szerint tartós kötelezettséget vállal arra, hogy a Közhasznú Szervezetet adományokkal 

támogatja a szerződéskötés évében és az azt követő legalább 3 évben. Az adományozó a támogatást évente azonos, 

vagy növekvő összegben, ellenszolgáltatás nélkül nyújtja, és kijelenti, hogy az adománya révén semmiféle vagyoni 

előnyhöz nem jut. 

7. A Közhasznú szervezetekről szóló 2011.évi CLXXV tv. 2. § 27.) pontjának alapján jelen szerződésben 

adományozó által Közhasznú Szervezetnek nyújtott támogatás ennek megfelelően tartós adományozásnak minősül. 

8. Adományozott az adományt köszönettel elfogadja. 

9. A Közhasznú Szervezet vállalja, hogy az adomány összegének erejéig gondoskodik a megjelölt célnak 

megfelelő felhasználásról és a megvalósításhoz szükséges tárgyi és személyi feltételek biztosításáról.  

10. A Közhasznú Szervezet köteles a befizetett adomány összegéről olyan igazolást a jogszabályok által 

meghatározott határidőre kiállítani, amelynek alapján az adományozó az őt megillető adókedvezményeket igénybe 

veheti.  

11. Adományozó jelen szerződés aláírásával tudomásul veszi, és a 2016/679. számú európai általános adatvédelmi 

rendelet 6. cikk (1) b) pontjára tekintettel hozzájárul ahhoz, hogy a jelen szerződésben is szereplő személyes adatait 

Adományozott a jelen szerződésben szabályozott jogviszonnyal összefüggésben kezeli. Adományozó hozzájárul, 

hogy adományának tényét és annak célját Adományozott nyilvánosságra hozza. 

12. .A szerződő felek a jelen szerződés felmondására a másik fél súlyos szerződésszegése esetén azonnali hatállyal 

jogosultak. A szerződés rendes felmondással való megszüntetésének jogát a szerződő felek egyező akarattal 

kifejezetten kizárják. 

13. A jelen szerződéssel létesített jogviszonyból fakadó jogvitáikat a felek megkísérlik elsősorban békésen, 

közvetlenül rendezni. Ennek sikertelensége esetére a felek a Veszprémi Törvényszék kizárólagos illetékességét. 

14. A szerződő felek a jelen megállapodást ügyleti akaratukkal mindenben megegyezőnek találták, és azt 

helybehagyólag aláírták, mely két egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből egyik példány az 

adományozót, a másik példány az Közhasznú Szervezetet illeti. 

15. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Tao, valamint a közhasznú szervezetek működését 

szabályozó jogszabályok az irányadóak.  

Kelt: Veszprém 2021. év …………. hó …….. nap  

 

 

 ……………………………………….. ……………………………………….. 

 Adományozó részéről Közhasznú Szervezet részéről  


