
A KÖZHASZNÚ NONPROFIT GAZDASÁGI TÁRSASÁG TÁMOGATÁSÁRÓL 

Az APEH hivatalos honlapján elérhető 13. információs füzet szerint a 

közhasznúsági fokozattal rendelkező nonprofit gazdasági társaságra a teljesség 

igénye nélkül az alábbi – a Támogatókat is érintő – állásfoglalás vonatkozik a 

2010. évben:  

 

Közhasznúság 
 

Külön törvény alapján, meghatározott feltételeknek megfelelő, meghatározott szervezeti 

formában működő szervezetek kérhetik az illetékes (cég)bíróságtól közhasznúsági 

minősítésüket. 

 

A Kszt. 2. § (1) bekezdése szerint (teljes körű felsorolás) közhasznú szervezetté minősíthető a 

Magyarországon nyilvántartásba vett: 

� társadalmi szervezet, kivéve a biztosító egyesületet, a politikai pártot, valamint a 

� munkáltatói és a munkavállalói érdekképviseleti szervezetet, 

� köztestület, ha a létrehozásáról szóló törvény azt lehetővé teszi, 

� országos sportági szakszövetség, 

� alapítvány, 

� közalapítvány, 

� nem költségvetési szervként működő felsőoktatási intézmény, 

� közhasznú tevékenységet ellátó szociális szövetkezet, 

� nonprofit gazdasági társaság, 

� európai területi együttműködési csoportosulás, 

� a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság, 

� a Felsőoktatási és Tudományos Tanács, 

� a Magyar Rektori Konferencia. 

 

A közhasznúságnak két fokozata lehetséges: a közhasznú és a kiemelkedően közhasznú. 

 

 

A közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó 
tevékenységek 
 

� egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi, rehabilitációs, 
tevékenység; 

� szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása; 

� tudományos tevékenység, kutatás; 

� nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés; 
� kulturális tevékenység; 

� kulturális örökség megóvása; 

� műemlékvédelem; 

� természetvédelem, állatvédelem; 



� környezetvédelem; 

� gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet; 
� hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése; 
� emberi és állampolgári jogok védelme; 

� a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenység; 

� sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján 
folytatott sporttevékenység kivételével; 

� közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, katasztrófa-

elhárítás; 

� fogyasztóvédelem; 

� rehabilitációs foglalkoztatás; 

� munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának 

elősegítése - ideértve a munkaerő-kölcsönzést is - és a kapcsolódó szolgáltatások; 

� euro-atlanti integráció elősegítése; 

� közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe 

vehető - szolgáltatások; 

� ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység; 

� a közforgalom számára megnyitott út, híd, alagút fejlesztéséhez, fenntartásához és 

üzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység; 

� bűnmegelőzés és az áldozatvédelem. 

 

A kérelmező szervezet – kérelemhez csatolt – létesítő okiratának tartalmaznia kell, hogy 

milyen, az előzőek szerinti közhasznú tevékenységet folytat, illetve a gazdálkodása során 

elért eredményét nem osztja fel, továbbá politikailag semleges, illetve rendelkeznie kell az 

egyéb, a közhasznú működéssel kapcsolatos szabályokról (üléseinek rendje, gyakorisága, 

vezető tisztségviselők, iratokba betekintés, nyilvánosság stb.). 

 

Az a társadalmi szervezet, köztestület, alapítvány, közalapítvány, amely a 2010. évben kért és 

kapott besorolást, először a 2010. évben alkalmazhatja a közhasznú, kiemelkedően 

közhasznú szervezetre vonatkozó rendelkezéseket azzal, hogy a kapott támogatásokról – az 

arra jogosult szervezet – kedvezményre jogosító támogatás-igazolást csak a közhasznúsági 

végzés jogerőre emelkedése napjától adhat ki. A szervezet nem alkalmazhatja a közhasznú, 

kiemelkedően közhasznú szervezetre vonatkozó rendelkezéseket – kivéve a törlés napjáig az 

igazolás kiadását – abban az adóévben, amelyben a közhasznúsági nyilvántartásból törölték. 

 

A közhasznú besorolás adóéven belüli változása esetén – kivéve az átsorolás napjáig az 

igazolás kiadását – az adóév utolsó napján érvényes besorolásának megfelelő előírásokat kell 

az adóév egészére alkalmazni. A 2010. évben újonnan alakuló társadalmi szervezet, 

köztestület, alapítvány, közalapítvány –, ha legkésőbb a nyilvántartásba vétel évének utolsó 

napján (2010. december 31-én) a közhasznúsági nyilvántartásba vétele is megtörtént – a 

nyilvántartásba vétel napjától jogosult a közhasznúsági jogállásához kapcsolódó, 

adókötelezettséget érintő kedvezmények és mentességek igénybevételére. 

 

 

Támogatás-igazolás kiállítása a támogató szervezetek számára 
 



A támogatásokról a közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezet által a támogató részére 

kiállítandó igazolások kötelező tartalmi előírásait a Tao. törvény rögzíti. 

 

Az adózás előtti eredmény csökkentése ugyanis – a Tao. törvény szerint – csak igazolás 

alapján érvényesíthető, amely igazolásnak tartalmaznia kell: 

� mindkét fél (a kiállító és a támogató) azonosító adatait, így a nevét, a székhelyét, az 

adószámát, 

� a támogatás, juttatás összegét, 

� a támogatott célt, 

� a kiállító közhasznúsági fokozatát (közhasznú, vagy kiemelkedően közhasznú). 

 

Az igazolást, a kedvezményre való jogosultság keletkezésének időpontjában, de legkésőbb 
az adóév végéig kell a támogató rendelkezésére bocsátani. 
 

 

A támogató szervezetet megillető kedvezmény 
 
Csökkenti a támogató adózás előtti eredményét a kiemelkedően közhasznú besorolással 

rendelkező szervezetnek vagy közhasznú, kiemelkedően közhasznú besorolással rendelkező 

szervezettel kötött tartós adományozási szerződés keretében, a Kszt-ben nevesített 

közhasznú tevékenység, a kiemelkedően közhasznú besorolást megalapozó közfeladat 

támogatására az adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül adott támogatás, juttatás, 

térítés nélkül átadott eszköz könyv szerinti értékének, térítés nélkül nyújtott szolgáltatás 

bekerülési értékének: 

� 50 százaléka kiemelkedően közhasznú szervezet támogatása esetén, 

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

 

Nem kell megnövelni a támogató adózás előtti eredményét, ha rendelkezik a támogatásban 

részesített szervezet olyan tartalmú nyilatkozatával, amely szerint a juttatás adóévi 

bevételként elszámolt összege nélkül nem lesz negatív a vállalkozási tevékenységének az 

eredménye. 

 

A társasági adóalany támogatót kizárólag a fent leírt esetekben és módon illeti meg 

kedvezmény.  

 

Tartós adományozás: a közhasznú szervezet és támogatója által írásban kötött szerződés 

alapján nyújtott pénzbeli támogatás (ideértve az értékpapír átadását is), ha a szerződésben a 

támogató arra vállal kötelezettséget, hogy a támogatást 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 szolgáltatása nyújtása 

keretében utal az adományozó nevére, tevékenységére. 

 

 

Összefoglalva 



 

Egy egyszerű támogatási szerződéskötés esetén, ha a Támogató szervezet eleget tett a 

szerződésben meghatározott összeg(ek) pénzügyi teljesítésének, és rendelkezik a közhasznú 

nonprofit gazdasági társaság támogatási igazolásával, ill. annak közhasznúsági jelentés 

keretében nyilvánosságra hozott beszámolójával – mely utóbbival tudja a Támogató 

alátámasztani a közhasznú nonprofit gazdasági szervezet által kiadott támogatási igazolás 

hitelességét –, akkor a Támogató a pénzügyileg teljesített támogatást a Tao. tv. 

rendelkezései szerint elszámolhatja ráfordításként, azt később az adózás szempontjából nem 

kell visszanövelnie adóalapot növelő tételként. A Támogató az így – a már ráfordítással 

csökkentett – adózás előtti eredménye után fogja az adóalapját meghatározni.  

 

Tartós támogatási szerződés kötésekor – mely tárgyi formuláit a Tao. tv. 7. §-ának 1. 

bekezdésének z) pontja tartalmazza – az egyszerű támogatási szerződéskötés esetében a 

ráfordítás elszámolásával érvényesíthető adóalap-kedvezményen felül további, a tartós 

támogatási szerződésben megjelölt és pénzügyileg teljesített támogatások 20 %-a 

számolható el adóalapot csökkentő tételként minden egyes évben. A tartós támogatási 

szerződést determináló kritériumokat az 1997. évi CLVI. közhasznúságról szóló törvény 26. §-

ának n) bekezdése tartalmazza, mely szerint: „a közhasznú szervezet és támogatója által 

írásban kötött szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás (nem magánszemély támogató 

esetében az értékpapír átadása is), ha a szerződésben a támogató arra vállal kötelezettséget, 

hogy a támogatást 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 szolgáltatása nyújtása keretében utal az adományozó nevére, 

tevékenységére.” 

 

 

Magánszemély vagy egyéni vállalkozó támogató esetén 
 

Ha magánszemély, egyéni vállalkozó nyújt támogatást, úgy adózásban érvényesíthető 

kedvezményre nem jogosult (2010-től megszűnt az adomány miatti adókedvezmény 

igénybevételi lehetősége). 

 

 

 

 

 

Forrás:  
http://www.apeh.hu/adoinfo/inffuzet_2010/inf_fuz13.html?query=13.inform%C3%A1ci%C3%B3sf%

C3%BCzet 

 

 

 


