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MIRŐL LESZ SZÓ?

I. AZ ADOMÁNY FOGALMA, 
MEGÍTÉLÉSE AZ EGYES 
ADÓJOGSZABÁLYOKBAN

1. Civil tv., TAO tv., ÁFA tv. – fogalmak

2. Elhatárolása más ingyenes (vagy annak 
gondolt) juttatásoktól

3. Az adományt fogadónál

4. Az adományozónál

II. KÖZÉRDEKŰ 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

1. Fogalma, adójogi megítélése

2. Mikor érdemes ezt alkalmazni?

III. ADOMÁNYGYŰJTÉS SZABÁLYAI

1. Személyesen, telefonon, interneten közvetlenül

2. Adománygyűjtő szervezeteken keresztül

3. Kötelezettségek az adományozók felé

IV. ADOMÁNYGYŰJTŐ ESEMÉNYEKKEL KAPCSOLATOS ADÓJOGI ÉS 
SZÁMVITELI MEGFONTOLÁSOK

Ellenszolgáltatás nélküliség vagy sem - Értékesítés (ÁFA) kérdés
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I. AZ ADOMÁNY FOGALMA, 
MEGÍTÉLÉSE AZ EGYES 
ADÓJOGSZABÁLYOKBAN



I. AZ ADOMÁNY FOGALMA

CIVIL TÖRVÉNY

27. 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;
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2. § E törvény alkalmazásában

1. adomány: 

a civil szervezetnek - létesítő okiratban rögzített céljaira - ellenszolgáltatás nélkül

juttatott eszköz, illetve nyújtott szolgáltatás;



I. AZ ADOMÁNY FOGALMA

TÁRSASÁGI ADÓ TÖRVÉNY

4.§ 1/a. * adomány: 

a közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége 
támogatására, valamint az egyházi jogi személy részére törvényben meghatározott tevékenysége 
támogatására, továbbá a közérdekű kötelezettségvállalás céljára az adóévben visszafizetési 
kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti 
értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, feltéve hogy az nem jelent az e 
törvényben meghatározottakon túl vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának 
vagy részvényesének, vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága vagy igazgatósága tagjának, 
könyvvizsgálójának, illetve ezen személyek vagy a természetes személy tag vagy részvényes közeli 
hozzátartozójának azzal, hogy nem minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, 
tevékenységére történő utalás;
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I. AZ ADOMÁNY FOGALMA

ÁFA TÖRVÉNY
259.§ 9/A. közcélú adomány: 

a közhasznú szervezet részére törvényben meghatározott közhasznú tevékenysége támogatására, az 
oktatási intézmény részére az alapító okiratában meghatározott tevékenysége támogatására, valamint az 
egyházi jogi személy részére törvényben meghatározott tevékenysége támogatására fordított termék, 
szolgáltatás, feltéve hogy

a) az ügyletre vonatkozó okirat, egyéb körülmény valós tartalma alapján nem állapítható meg, hogy az nem 
vagy csak látszólag szolgálja a közhasznú, a közérdekű, az oktatási intézmény esetében az alapító 
okiratában meghatározott, továbbá az egyházi jogi személy esetében törvényben meghatározott 
tevékenységét,

b) az nem jelent vagyoni előnyt az adományozónak, az adományozó tagjának vagy részvényesének, 
vezető tisztségviselőjének, felügyelőbizottsága vagy igazgatósága tagjának, könyvvizsgálójának, illetve ezen 
személyek vagy a természetes személy tag vagy részvényes közeli hozzátartozójának azzal, hogy nem 
minősül vagyoni előnynek az adományozó nevére, tevékenységére történő utalás, és

c) az adományozó rendelkezik a közhasznú szervezet, az oktatási intézmény, illetve az egyházi jogi 
személy által kiállított olyan igazolással, amely tartalmazza az adományozó és az adományozott nevét, 
székhelyét vagy állandó lakóhelyét, adószámát, adószám hiányában egyedi azonosítására szolgáló jelét és a 
támogatott célt;
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I. AZ ADOMÁNY FOGALMA

JOGSZABÁLY FOGALMAK ÖSSZEVETÉSE
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közhasznú

civil 

szervezeteknek

nyújtott adomány

egyházi jogi 

személynek



I. AZ ADOMÁNY FOGALMA
CIVIL SZERVEZET SZEMPONTJÁBÓL

FORMÁJA

Pénzben beérkező:

- készpénzben vagy utalványban (Pmt. 3MFt 
felett – érdemes előre szabályozni)

- számlapénz formájában (posta, kártya, átutalás)

Nem pénzben beérkező:

- ingyenesen tulajdonba kapott dolog, termék, 
áru, eszköz

- ingyenesen használatra kapott eszköz

- ingyenesen igénybe vehető szolgáltatás

ADOMÁNYOZÓ SZEMÉLYE

- magánszemély

- más gazdálkodó: másik civil szervezet, 
önkormányzat vagy más állami, költségvetési 
szerv, egyéni vagy társas vállalkozás
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ADOMÁNY CÉLJA

belföldi külföldi

- saját tevékenységhez, saját felhasználásra

- tovább adási céllal



I. AZ ADOMÁNY FOGALMA

ELHATÁROLÁSA MÁS HASONLÓ ÜGYLETTŐL I.

NEM VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG

=alap = közhasznú vagy más cél szerint 
tevékenység fenntartásához, fejlesztéséhez 

ellenszolgáltatás nélkül kapott vagyoni érték

- alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez 
kapott adomány, ajándék elfogadása 

- alapcél szerinti (közhasznú) tevékenysége 
költségei, ráfordításai ellentételezésére 
visszafizetési kötelezettség nélkül kapott 
támogatás, ideértve az ennek keretében 
megvalósuló fejlesztés céljára kapott támogatást

VÁLLALKOZÁSI TEVÉKENYSÉG

= Áfa tv. szerinti értékesítés, ellenértékes 
ügylet valósul meg, kifejezett haszonszerzés 

céljából, (!amit alaptevékenységének 
finanszírozására használ!) 

– szolgáltatásnyújtás – ellenérték fejében → ez 
általában valamilyen reklám tevékenység 
(szponzoráció), vagy más szolgáltatás 
formájában valósul meg, pl. csapatépítő tréning, 
érzékenyítő foglalkozás tartása, ingóság 
bérbeadás - kivéve ingatlan bérbeadás

- termékértékesítés – ellenérték fejében → ez 
általában logózott, üzenettel ellátott termékek 
üzletszerű forgalmazása
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I. AZ ADOMÁNY FOGALMA

ELHATÁROLÁSA MÁS HASONLÓ ÜGYLETTŐL I.

ADOMÁNY

- jellemzően pénzben és nem pénzben kapott

- jellemzően önkéntesen adott, szabad 
felhasználású forrás

- a felhasználásról nem kell az adományozó 
felé elszámolni, de tájékoztatási 
kötelezettséget előír a jogszabály!

- nem követelhető vissza semmilyen 
körülmények között sem!

TÁMOGATÁS
- jellemzően pénzben kapott

- jellemzően támogatási program keretében 
pályázaton illetve egyedi döntés alapján kapott, 
vagy jogszabály szerint járó (normatíva), 
valamilyen kötött célra kapott forrás → 
támogatási szerződés alapján

- a felhasználásról a támogatási szerződésben 
foglaltak szerinti általában elszámolást kell 
készíteni a támogató felé

- nem rendeltetésszerű felhasználás esetén 
visszafizetési kötelezettséget írhat elő a 
támogató
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Nincs jogszabály szerinti egyértelmű elkülönítés, a számviteli és adózási jogszabályok és a mindennapi 

szóhasználat is sokszor azonosan kezeli a két fogalmat!



I. ADOMÁNY AZ ADOMÁNYBAN RÉSZESÜLŐNÉL

NYILVÁNTARTÁSBA VÉTEL
PÉNZ

=

a pénzmozgás

időpontjában

T38 (pénzeszközök) – K96 (egyéb bevétel)

pénztárbizonylat

átvételi bizonylat, adománylevél

bankkivonat 

= pénzösszeg értéke szerint

DOLOG

=

az átvétel 

időpontjában

T36 (adomány elsz szla) – K96 (egyéb bevétel)

T15 (beruházási számla)

T2 (készlet) vagy

T51 (anyagköltség)

Tárgyi eszköz esetén

T96 (egyéb bevétel)

átvételi bizonylat, adománylevél, 

szállító levél, számla

= az adományozó könyveiben 

szereplő érték ennek hiányában 

piaci érték

SZOLGÁLTA

-TÁS

=

az igénybevétel 

időpontjában

T36 (adomány elsz szla) – K96 (egyéb bevétel)

T52 (igény bevett szolg) – K36 (adomány elsz szla)

pro bono szerződés, 

együttműködési megállapodás, 

teljesítés igazolás, számla

= önköltségi, előállítási, 

bekerülési érték
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– K36 (adomány 

elsz szla

– K48 (halasztott 

bevétel)



I. ADOMÁNY AZ ADOMÁNYBAN RÉSZESÜLŐNÉL

ÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS
Fel nem használt adományok:

- készletezett tárgyi adományok → év végi értéket leltárral alátámasztani

- szolgáltatást nem vette igénybe → nem szerepelhet a könyvelésben, igazolás nem állítható ki!

- pénz maradék → a számviteli törvény alapján nem lehet a bevételt elhatárolni, de ha ez fontos, 
pl. konkrét célokra gyűjt a szervezet és a felhasználással összhangban szeretné kimutatni a 
könyveiben, eltérhet a törvénytől a Számviteli Politikájában, és be kell mutatni a kiegészítő 
mellékletben az eltérés következményeit

Tárgyi eszközként aktivált tárgyi adomány esetén az elhatárolt bevétel feloldása az elszámolt 
értékcsökkenéssel arányosan = T48 (halasztott bevétel) – K 96 (egyéb bevétel)

Egyéb bevételek a főkönyvben: külön kimutatni az adományokat, és tovább bontani

-a Civil tv. 20.§ (1) d) és (2) szerint: államháztartástól (központi ktgvetés, elkülönített állami 
pénzalap, helyi v kisebbségi ÖK, ÖKT) - EU költségvetésből, kfdi állam áht, nemzetközi 
szervezettől – más civil szervezettől

- a 479/2016. kr 9.§ (10): amiről igazolás kiadása történt + felhasználás (munkaszámozás)
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I. ADOMÁNY AZ ADOMÁNYBAN RÉSZESÜLŐNÉL

ÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS
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A számviteli beszámoló 

Eredménykimutatásának

„Tájékoztató adatok” 

sorait alá kell tudni 

támasztani!



Az itt kimutatott 

összeg 10%-ával

lehet a NEA 

normatív 

támogatásra 

pályázni!

I. ADOMÁNY AZ ADOMÁNYBAN RÉSZESÜLŐNÉL

ÉV VÉGI ÉRTÉKELÉS, BESZÁMOLÁS

2021. november 15. ERKE WORKSHOP, MISKOLC 14

A számviteli beszámolóban való bemutatáson kívül a szervezet által használt tájékoztatási

eszközön keresztül (honlap, közösségi média, hírlevél, újság…) minden évben 1 alkalommal

tájékoztatja a nyilvánosságot az adományok felhasználásáról.



I. ADOMÁNY AZ ADOMÁNYOZÓNÁL

TAO – ELISMERT KÖLTSÉG
IGAZOLÁS AZ ADOMÁNY JUTTATÁSÁRÓL – tartalma - az adományban részesülő és az 
adományozó (adózó) megnevezése, székhelye, adószáma 

- az adományban részesülő közhasznú jogállása (igen / nem) – ez nem kötelező, de szükséges, lásd lentebb!

- az adomány összege vagy értéke

- a támogatott cél

Az adomány átvételekor, legkésőbb az adóév végéig ki kell állítani és átadni, amennyiben az 
adományozó ezt kéri! Az év végén érkezett adományokról saját szabályzat szerint, pl. év utolsó napját követő 
8 napon belül. (sorszámozás, nyilvántartás!)

Ha az igazolást kiállító az igazolás kiadás napján

- közhasznú jogállású volt → az igazolás birtokában elismert költség lesz az adományozónál → az 
adóalapját nem kell megemelnie az összeggel

- nem volt közhasznú jogállása → nyilatkoznia kell (akár az igazoláson) ahhoz, hogy elismert költség 
legyen: az adóévben vállalkozási tevékenységet nem végzett, vagy ha végzett, az adományt nem a vállalkozási 
tevékenységéhez kapta, vagy ha mégis, adókötelezettsége nem keletkezett, vagy ha igen, azt megfizette, és a 
juttatás nélkül sem lenne negatív az adóalapja (ezt a beszámolójával is igazolnia kell!)

Ha ezek nem teljesülnek, az adományozónak meg kell emelnie a TAO vagy KIVA alapját az 
ingyenesen adott juttatás értékével!
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I. ADOMÁNY AZ ADOMÁNYOZÓNÁL

TAO – ADÓKEDVEZMÉNY

Kizárólag a közhasznú szervezeteknek nyújtott adomány után, 

a társasági adó alapjának kiszámítása során élhet adóalapkedvezménnyel az adományozó

➢ közhasznú szervezetnek közhasznú tevékenysége támogatására nyújtott adomány esetén az 

adomány összegének, értékének 20%-ával

➢ közhasznú szervezetnek tartós adományozási szerződés alapján közhasznú tevékenysége 

támogatására nyújtott adomány 20+20%-ával

csak ha erről igazolással rendelkezik! 

Az adóalap kedvezmények együttesen nem haladhatják meg az adózás előtti eredményt!
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I. ADOMÁNY AZ ADOMÁNYOZÓNÁL

ÁFA – NEM ÉRTÉKESÍTÉS

A közcélú adomány nem minősül értékesítésnek → az adományozónak nem kell számlát 
kiállítania, így ÁFA felszámítására sem kerülhet sor!

Ha azonban a juttatás nem felel meg a közcélú adomány fogalmának, akkor az ingyenes 
termékértékesítés vagy az ingyenes szolgáltatásnyújtás szabályait kell alkalmazni!

→ számla kiállítási kötelezettség

→ ÁFA felszámítása (ha az ingyenes juttatás idegen a vállalkozás céljától),  mely a vevőre 
átterhelhető

Levonható az adományozáshoz kapcsolódó beszerzés áfája az adományozónál?

→ ha a beszerzés eredetileg
✓a vállalkozás tevékenységéhez történt és már korábban levonásra került annak áfája, nem kell 

utólagosan korrigálnia

✓ már adományozási céllal történt, nem vonható le annak áfája
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II. KÖZÉRDEKŰ 
KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS



II. KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

FOGALMA
PTK. 6:589-591. § EGYOLDALÚ JOGNYILATKOZAT

Ha valaki kötelezettséget vállal arra, hogy általa meghatározott közérdekű célra ingyenesen 
vagyoni szolgáltatást teljesít, megállapíthatja azokat a feltételeket, amelyek szerint a szolgáltatást a 
meghatározott célra kell fordítani, és kijelölheti azt a személyt, akinek javára a szolgáltatást fordítani 
kell. 

VALAKI = cselekvőképes magánszemély, gyámhatósági jóváhagyással a korlátozottan 
cselekvőképes magánszemély, jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság

KÖZÉRDEKŰ CÉL = ha az a társadalom vagy egyéb szélesebb közösség érdekeit szolgálja, a 
közérdekűség fogalmát nem lehet azonban csupán az érintett (kedvezményezett) személyek száma 
alapján megítélni, kis számú közösség vagy egyetlen ember is lehet a kedvezményezettje

INGYENES = nem zárja ki az ingyenesség teljesülését, ha a kötelezettséget vállaló kiköti neve 
feltüntetését

VAGYONI SZOLGÁLTATÁS = lehet egyszeri vagy járadék jellegű
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II. KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS

MEGÍTÉLÉSE AZ EGYES ADÓTÖRVÉNYEKBEN
TAO tv.-ben [4.§ 1/a., 3.sz.mell. B) 17., 7.§ (1) z)]

- adománynak minősül a közérdekű kötelezettségvállalás céljára adott támogatás, juttatás, térítés 
nélkül átadott eszköz könyv szerinti értéke, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke, 
ha…

- kiadott igazolás alapján elismert költség az adományozónál, de

- adókedvezményt (50%) csak néhány kiemelt közérdekű kötelezettségvállalás céljára adott 
adomány jogosít: Magyar Kármentő Alap, Nemzeti Kulturális Alap, Kárenyhítési Alap

Szja tv.-ben [1.sz. mell 3.3]

- ha a közérdekű kötelezettségvállalás kedvezményezettje magánszemély, a neki nyújtott nem 
pénzben adott juttatás egésze, illetve pénzjuttatás esetén legfeljebb a minimálbér 50%-át meg nem 
haladó összegben havonta adott juttatás adómentes

Illeték tv.-ben [17.§ (1) a)]

- mentes az ajándékozási illeték alól a tudományos, művészeti, oktatási, közművelődési, közjóléti 
célú közérdekű kötelezettségvállalás és a jótékony célú közadakozásból származó vagyoni érték
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II. KÖZÉRDEKŰ KÖTELEZETTSÉGVÁLLALÁS
MIRE JÓ?

Az alapítvánnyal rokon jellegű vállalás, de a kötelezettségvállalás keretében nyújtott 
vagyoni szolgáltatás 

- nincs felruházva jogi személyiséggel,

- személyhez kötött (a határozatlan időre tett kötelezettségvállalás a kötelezett halálával megszűnik), 

- visszavonható

- alakilag nem kötött írásbeli egyoldalú jognyilatkozat

- jognyilatkozatot tevő jelöli ki a célt, amire a felajánlott vagyont fordítani kell, illetve a kezelő 
szervet (személyt), mely a vagyon szolgáltatást elvégzi – igény érvényesítésre a kötelezetten kívül az 
ügyész is jogosult

nagy társadalmi bázissal rendelkező civil szervezet (közhasznú jogállástól és 
alaptevékenységtől függően tud egyszeri akciókat, gyors segélyeket nyújtani adómentesen

pl. online oktatás bevezetésekor okos eszközök gyűjtése és eljuttatása a rászorulóknak
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III. ADOMÁNYGYŰJTÉS 
SZABÁLYAI



III. ADOMÁNYGYŰJTÉS SZABÁLYAI

FOGALMA, FORMÁI
ADOMÁNYGYŰJTÉS = az a forrásteremtési tevékenység, amelyet az adományozott, illetve az

általa meghatalmazott magánszemély (=adománygyűjtő) vagy más szervezet (=adományszervező)

alapcéljának, illetve közhasznú céljának elérése érdekében folytatnak. Az adományozott köteles az

adománygyűjtés céljáról (előzetesen) és felhasználásáról (utólagosan) tájékoztatást adni! A

felhasználás és beszámolás során érvényesülnie kell a nyilvánosságnak és átláthatóságnak.

➢ Megvalósulhat személyesen, gyűjtőláda útján, honlapon vagy közösségi média felületeken,

vagy telefonos adománygyűjtő számokon keresztül.

➢ Az adományozás önkéntes. Az adománygyűjtés nem járhat mások zavarásával, a személyiségi

jogok és az emberi méltóság sérelmével.

➢Az adománygyűjtő a személyes irataival, a meghatalmazásával és az adományozott vagy

adományszervező bírósági kivonatával igazolja magát.
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III. ADOMÁNYGYŰJTÉS SZABÁLYAI

ADOMÁNYLÁDA, GYŰJTŐLÁDA

Pénzbeli vagy természetbeni adományok gyűjtésére alkalmazható a következő 
feltételekkel:

✓ oly módon kell zártnak lennie, hogy az adomány elhelyezhető legyen benne, de a láda felnyitása 
nélkül nem vehető ki belőle semmi

✓ fel kell rajta tüntetni az adománygyűjtő szervezet nevét és elérhetőségét

A gyűjtőláda felnyitása:

➢ az adománygyűjtő szervezet erre feljogosított két képviselője jelenlétében

➢ a láda helyszínén, vagy természetbeni adomány esetén a szervezet székhelyére, telephelyére 
szállítva

➢ akik jegyzőkönyvet vesznek fel a gyűjtőláda állapotáról, az abban talált adomány mennyiségéről 
(címlet vagy leltár szerint)

➢ ez alapján kell rögzíteni a szervezet könyveiben, a Számviteli Politikában meghatározott értékben
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III. ADOMÁNYGYŰJTÉS SZABÁLYAI

ADOMÁNYGYŰJTŐ SZERVEZET

Adományszervező = az adományozott által meghatalmazott egyesület, alapítvány vagy 
nonprofit gazdasági társaság, amely az adományt a meghatalmazott nevében gyűjti

➢ Az adományszervező más szervezet meghatalmazásából végzett adománygyűjtő tevékenységre 
további adományszervezőnek meghatalmazást nem adhat.

➢ Az adománygyűjtő tevékenység során biztosítani szükséges, hogy az adományozott szervezet 
és az adományszervező azonosítható legyen. Az azonosítás során legalább az adományozott és 
az adományszervező nevét, székhelyét, valamint - amennyiben ezekkel rendelkezik - telefonos 
elérhetőségét és webcímét kell megjelölni.

Amennyiben az adományszervező költségei megtérítése érdekében a beérkezett
adományokból szerződés szerint valamilyen összeget visszatart, az adományok átadását
(átutalását) követően az elszámolások szerinti „bruttó” adomány értéke könyvelendő egyéb
bevételként és a levont összeg pedig egyéb szolgáltatásként → mindig az adományozó által átadott
(átutalt) összeg felhasználását kell bemutatni!
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IV. ADOMÁNYGYŰJTŐ 
ESEMÉNYEKKEL

KAPCSOLATOS ADÓJOGI ÉS 
SZÁMVITELI

MEGFONTOLÁSOK



IV. ADOMÁNYGYŰJTŐ ESEMÉNYEK

TISZTÁN PÉNZGYŰJTÉS

- nincs kérdés

PÉNZGYŰJTÉS – ESEMÉNY 
RÉSZVÉTELLEL

- milyen értékű szolgáltatást kap a résztvevő?

- zárt körű (meghívásos) esemény vagy nyílt körű ? –
az előzetes regisztráció nem zárja ki a nyílt körűséget

PÉNZGYŰJTÉS TÁRGY ÁTADÁSSAL

- adományozást megköszönő ajándék vs. termék 
értékesítés?

- adományként kapott vagyoni érték eladása?
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Vizsgálandó kérdések: 

→ történik-e ellenszolgáltatás?

→ történik-e értékesítés?



IV. ADOMÁNYGYŰJTŐ ESEMÉNYEK

TISZTÁN PÉNZGYŰJTÉS

követes gyűjtés, futás vagy más teljesítménnyel 
adománygyűjtésre felhívás

kampányok

PÉNZGYŰJTÉS – ESEMÉNY RÉSZVÉTELLEL

jótékonysági bál

adománygyűjtő reggeli

PÉNZGYŰJTÉS - TÁRGY ÁTADÁSSAL

rendezvényre kitelepülés standdal – apróbb ajándékok

jótékonysági vásár, licit, árverés

adománybolt (webshop)
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Vizsgálandó kérdések: 

→ történik-e ellenszolgáltatás?

→ történik-e értékesítés?


