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ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS 

közhasznú civil szervezet (alapítvány) támogatására 

  

amely létrejött egyrészről 

A  ________________________________________ (továbbiakban, mint Adományozó) 

Székhely, cím:  _____________________________________ 

Adószám / Adóazonosító szám:  ________________________ 

Cégjegyzékszám:  ________________________ 

Képviseletre jogosult: _________________________________ 

  

másrészről  

A „Nándori Gyula” Alapítvány (továbbiakban, mint Kedvezményezett) 

Székhely: 3515 Miskolc-Egyetemváros   

Adószáma: 18522907-1-05   

Nyilvántartási száma:  05-01-0064337 

Bankszámlaszám:  OTP 11734004 – 20513573  

Közhasznúsági fokozat: közhasznú 

Közhasznúvá nyilvánításról szóló határozat száma és kelte:  

 Miskolci Törvényszék 15.Pk.60.236/2013/22. kelte: 2016. november 29. 

 jogerőre emelkedés időpontja: 2017. január 13. 

Képviseletre jogosult: Dr. Fegyverneki György, a kuratórium elnöke 

között, alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

 

1. Az Adományozó – megismerve és támogatásra méltónak ítélve a 

Kedvezményezett tevékenységét - vállalja, hogy a Kedvezményezett 

közhasznú tevékenységét („a felsőoktatáshoz (2011. évi CCIV. tv.), mint 

közfeladathoz kapcsolódó társadalomtudományi, humán kutatás, fejlesztés” 

ellátása érdekében a céljainak megvalósulását elősegítő tudományos 

tevékenység támogatása)  _____________ Ft, azaz _____________________ forint, 

a 2011. évi CLXXV. tv. (Ectv.) szerinti adománnyal támogatja.  

A Kedvezményezett az adományt köszönettel elfogadja és kötelezettséget 

vállal arra, hogy a támogatást kizárólag a létesítő okiratában feltüntetett fenti 

célokra használja fel. 
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2. A Kedvezményezett kijelenti, hogy közhasznú jogállású és adókedvezmény 

igénybevételére jogosító igazolás (1. sz. melléklet) kiadására jogosult. A 

Kedvezményezett a hatályos alapító okirata egy másolati példányát és a 

közhasznúsági jogállására vonatkozó bírósági határozat szintén egy másolati 

példányát átadja az Adományozónak. 

3. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben 

jogállásában bármiféle változás áll be, az erről történő tudomás szerzésétől 

számított 15 napon belül tájékoztatja az Adományozót.  

4. Az Adományozó vállalja, hogy a támogatási összeget 2020. év ______________ 

napjáig átutalja a Kedvezményezett 11734004-20513573-00000000 sz. 

bankszámlájára.  

5. A Kedvezményezett vállalja, hogy tevékenysége keretében, az adománnyal 

összefüggésben megemlíti az Adományozó nevét, illetve adományozói 

minőségét. A felek rögzítik, hogy a Kedvezményezett e tevékenysége nem 

minősül az adomány fejében nyújtott ellenszolgáltatásnak.  

6. Az Adományozó, illetve az általa meghatalmazott szervezet vagy személy, 

bármikor jogosult ellenőrizni a támogatott program megvalósulását, a 

támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználását.   

7. A jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az 1. sz. melléklet, amely 

kitöltésére a Kedvezményezett kötelezett. A jelen szerződésben nem 

szabályozott kérdésekben az Ectv., a Ptk., a társasági adó tv., valamint az 

adózás rendjéről szóló tv. vonatkozó rendelkezései az irányadók.  

8. Jelen szerződés két, egymással mindenben megegyező példányban készült, 

amelyből egyik példány az Adományozót, a másik példány a 

Kedvezményezettet illeti meg. 

 

A Szerződő felek a fenti szerződésben foglaltakat megértették és azt, mint 

akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.  

 

Miskolc,  

 

 

 ………………………………………..  ………………………………… 

 Dr. Fegyverneki György 

 „Nándori Gyula” Alapítvány  

 Támogatott Támogató 
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1. sz. melléklet 

 

Igazolás közhasznú szervezet (alapítvány) támogatásáról 
 

Igazoljuk, hogy          _______________________ 

adószám / adóazonosító szám: __________________ 

székhelye: __________________________________ 

 

mint adományozó            . évben ____________ Ft, azaz ________________ forint 

támogatást nyújtott.  

 

Igazolást kiállító szervezet 

Neve:   Nándori Gyula Alapítvány (Közhasznú) 

 

székhelye:   3515 Miskolc, Egyetemváros; 

nyilvántartási száma:  05-01-0064337; 

adószáma:   18522907-1-05; 

A támogatás konkrét célja: felsőoktatási tudományos tevékenység támogatása 

az Alapítvány közhasznú tevékenységének ellátása érdekében a céljainak 

megvalósulását elősegítő tudományos tevékenység elősegítése 

Ezen igazolást az 1996. évi a társasági és osztalékadóról szóló LXXXI. törvény 7.§ 

(1.) bekezdésének  z.) pontja és (7) bekezdése alapján adtuk ki. 
 

Kelt: _____________________ 

  

Nándori Gyula Alapítvány (Közhasznú) 

 

 

  

………………………………………………………… 

Dr. Fegyverneki György 

kuratóriumi elnök 

 

 


