
  
 

ADOMÁNYOZÁSI SZERZŐDÉS 

közhasznú civil szervezet támogatására 

 

amely létrejött egyrészről a __________ (székhely:_________________.; Cg._____________ ; 

adószám:______________ , képviseli ______________; a továbbiakban: Adományozó), másrészről a 

Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság; (székhely: 1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. IV. 

emelet; bírósági nyilvántartási szám: 01-02-0000642; adószám: 19000345-2-42; képviseli: Dr. Ferdinandy 

Péter Elemér elnök a továbbiakban: Kedvezményezett) között a mai napon az alábbi feltételek szerint. 

 

1. Az Adományozó – megismerve és támogatásra méltónak ítélve a Kedvezményezett tevékenységét - 

vállalja, hogy a Kedvezményezett közhasznú tevékenységét („A Társaság célja a farmakológia és a 

klinikai farmakológia, valamint a gyógyszerkutatás és innováció fejlesztése (kismolekulák, biológiai 

gyógyszerek és fejlett terápiás készítmények), - beleértve az orvostechnikai eszközök és 

gyógyszerkombinációik preklinikai és klinikai fejlesztését és vizsgálatát is - szervezeti összefogása, 

szakemberek graduális és posztgraduális képzésének elősegítése, továbbá a farmakológia minden ága 

művelésének támogatása, eredményeinek megvitatására és nyilvánosságra hozatalára hazai és 

nemzetközi szakmai fórumok megteremtése. A Társaság céljának megfelelően az alábbi 

tevékenységeket fejti ki: kutatás, fejlesztés, innováció, oktatás.”) …. Ft, azaz ……………, a 2011. évi 

CLXXV. tv. (Ectv.) szerinti adománnyal támogatja. Az adományozó kijelenti, hogy adománya révén 

semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut. A Kedvezményezett az adományt köszönettel elfogadja és 

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

használja fel. 

 

2. A Kedvezményezett kijelenti, hogy közhasznú jogállású és adókedvezmény igénybevételére jogosító 

igazolás (1. sz. melléklet) kiadására jogosult. A Kedvezményezett a hatályos alapszabály egy másolati 

példányát és a közhasznúsági jogállására vonatkozó bírósági határozat szintén egy másolati példányát 

átadja az Adományozónak. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben 

jogállásában bármiféle változás áll be, az erről történő tudomás szerzésétől számított 15 napon belül 

tájékoztatja az Adományozót. 

 

3. Az Adományozó vállalja, hogy a támogatási összeget 2020. év december hó 31. napjáig átutalja a 

Kedvezményezett 11709002-20334956 sz. bankszámlájára. 

 

4. 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. 

 

5. A Kedvezményezett kijelenti, hogy semmiféle lejárt köztartozása nincs, ellene semmiféle hatósági 

eljárás nincs folyamatban. A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen szerződés 2. 

pontja szerinti jognyilatkozatát (igazolás) a törvényes határidőben, késedelem nélkül kiállítja és eljuttatja 

az Adományozó részére.  

 

6. A Kedvezményezett a támogatás felhasználásának évét követő január 31-ig írásban részletes jelentést 

küld az Adományozónak a részére folyósított támogatási összeg felhasználásról, a jelen szerződésben 

előírt kötelezettségek teljesítéséről. 

 

7. Az Adományozó, illetve az általa meghatalmazott szervezet vagy személy, bármikor jogosult ellenőrizni 

a támogatási összeg rendeltetésszerű felhasználását.  

 

8. 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. Jelen 

szerződés két, egymással mindenben megegyező példányban készült, amelyből egyik példány az 

Adományozót, a másik példány a Kedvezményezettet illeti meg. 

 

9.  Adatvédelemmel kapcsolatos rendelkezések: 

 

a. A felek kijelentik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során, azzal kapcsolatban tudomásukra 

jutott személyes adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően kezelik, és megteszik a 

szükséges technikai és szervezési intézkedéseket, hogy a személyes adatok védelmét biztosítsák, az 

arra nem jogosult személyek hozzáférését megakadályozzák. 

 

b. A Felek tudomásul veszik, hogy a szerződés megkötése és teljesítése során azzal összefüggésben, a 

Felek közötti elszámolás, utasításadás, a teljesítés ellenőrzése, valamint kapcsolattartás céljából 

tudomásukra jutott, a másik Fél munkavállalója, vagy egyéb, munkavégzésre irányuló jogviszonyban 

lévő személy (érintett) személyes adatainak (pl. név, elérhetőségi adatok, pozíció) kezeléséhez a 

jelen szerződés létrehozatalához és a Feleknek a szerződésből eredő jogainak és kötelezettségeinek 

teljesítéséhez fűződő jogos hozzájárulására nincs szükség. Mindegyik Fél maga köteles biztosítani, 

hogy az érdekében eljáró érintetteket a fenti célok érdekében folytatott, jogos érdekükön alapuló 

adatkezelésről megfelelő tájékoztatásban részesítse, illetve az érintettek személyes adatainak másik 

Fél részére való átadása, továbbítása, valamint bármely más jellegű kezelése jogszerűen történjen. 

 

c. Amennyiben az Adományozót adózási és számviteli jogszabályi kötelezettségek terhelik, kijelenti, 

hogy ezen kötelezettségek teljesítése céljából a jogszabályban meghatározott módon és ideig a 

személyes adatokat kezeli. 

 

Jelen szerződést a felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elolvasás és értelmezés után 

jóváhagyólag írták alá. 

1.  

Kelt: Budapest, 2020. __________.  

 

Melléklet: 

- Igazolás közhasznú szervezet támogatásáról (1. sz. melléklet, az adomány megérkezése után 

visszaküldendő) 

 

Adományozó 

 

 

 

 

 

 

 

Kedvezményezett 

 

 

 

 

Magyar Kísérletes és Klinikai 

Farmakológiai Társaság 

………………………………. ……………………………... ……………………………... 
  Dr. Ferdinandy Péter Elemér  

elnök 

 
2. 



 

1. sz. melléklet 

 

Igazolás közhasznú szervezet támogatásáról 
 

Igazoljuk, hogy a  

________________________ 

adószám: ___________ 

székhelye: ___________ 

 

mint adományozó 2020. évben 000 000 Ft, azaz ……….. forint támogatást nyújtott.  

 

Igazolást kiállító szervezet 

Neve:   Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság 

 

székhelye:   1089 Budapest, Nagyvárad tér 4. IV. emelet; 

nyilvántartási száma:  01-02-0000642; 

adószáma:   19000345-2-42; 

 

A támogatás célja: A Kedvezményezett Alapszabályban rögzített farmakológiai, klinikai 

farmakológiai, gyógyszerkutatási és innovációs céljai megvalósításának támogatása.  

 

Ezen igazolást az 1996. évi a társasági és osztalékadóról szóló LXXXI. törvény 7.§ (1.) 

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

Kelt: _____________________ 

  

 

Magyar Kísérletes és Klinikai Farmakológiai Társaság 

  

………………………………………………………… 

Dr. Ferdinandy Péter Elemér  

elnök 

 

 

 

 


