
 

 

#Adnimenő tippek 
 
 

Általános kérdések 
adományozás előtt 
 

Ki lehet adományozó?   
Adományozó bárkiből lehet. Amennyiben a 
társasági adó alanya közhasznú 
szervezetnek adományt nyújt, akkor az 
államtól egy bizonyos mértékű 
adókedvezmény illeti meg. 
Adományozóként tisztában kell lennünk 
azzal, hogy csak az tekinthető 
adományozásnak, ha támogatásunkért 
cserébe (az igénybe vehető 
adókedvezményen kívül) nem részesülünk 
semmiféle előnyben, anyagi 
kedvezményben, és nem is várunk 
semmiféle ellenszolgáltatást. 

 

Mit adományozhatok? 
Az adomány bármilyen támogatás lehet, 
azaz pénz-, tárgy-, vagy szolgáltatásbeli 
adomány, illetve ehhez kapcsolódóan az 
önkéntes munka is az (bár az adományozás 
szabályairól szóló 350/2011. (XII. 30.) 
Kormányrendelet az önkéntes 
munkavégzést nem tekinti annak, és az 
önkéntes munkát külön törvény 
szabályozza). Az adományozó 
adományának felhasználását 
meghatározhatja, azaz megjelölheti 
konkrétan az általa támogatott közérdekű 
célt is. Ilyen megkötés hiányában az 
adományt a szervezet szabadon 
felhasználhatja. 
Az adományozás egy speciális formáját 
jelenti az SZJA 1+1 százalékának a 
felajánlása is. 2015-ben néhány dologban 
módosultak a felajánlás szabályai, erről 
részletesebben itt olvashatsz. 

Mielőtt megkeresel egy civil szervezetet, 
vagy reagálsz a kérésére, tájékozódj, hogy 
pontosan mire is van szüksége. 

Hogyan kezdjek neki az 
adományozásnak? 

Amennyiben eldöntötted, hogy 
adományoddal támogatni szeretnél egy 
ügyet, egy civil szervezetet, tájékozódj! 
Járj utána, hogy a számodra fontos 
témakörben ismersz-e civil szervezetet, 
vagy ismerőseid tudnak-e ajánlani egyet. 
Ha nem, akkor próbálj meg a tájékozódást 
segítő adatbázisokból (civil szervezeti 
adatbázis) elindulni. Ha egy civil szervezet 
adománykérése, felhívása jutott el hozzád, 
akkor erről a szervezetről, programjairól 
próbálj meg részletes információkat 
szerezni. (Civil szervezetek átláthatósága) 

Milyen a felelős adományozó? 
A felelős adományozás lényege, hogy az 
adományozó nem hirtelen felindulásból, 
lelkiismerete megkönnyítése végett 
adakozik, hanem egy jól átgondolt döntést 
követően, alapos tájékozódás után adja a 
támogatást annak, akinek szeretné. Az 
ideális adományozó nem pusztán egyszer 
ad, hanem igyekszik többször és többféle 
lehetőséget találni, hogy a számára 
szimpatikus civil szervezetet hosszú távon 
is segíthesse. 
 

Kiknek adhatok? 
Adományt bármilyen civil szervezetnek 
adhatunk, de adókedvezményben csak a 
társasági adó alanyai részesülhetnek, 
amennyiben a támogatott szervezet 
rendelkezik közhasznú jogállással. A 
kedvezményezett szervezetnek célszerű 
több szempontból is utánanézni a 
végleges döntés előtt (milyen célt 
szeretnénk támogatni, lakhelyünk 
környezetében milyen szervezetek 
tevékenykednek, a civil szervezeti 
adatbázis -ból is tájékozódhatsz). 
 



 

 

 
Miért civil szervezeteken 
keresztül tudok adományozni? 

Sokaknak van szüksége segítségre, 
olyanoknak is, akiket nem ismerünk, akikkel 
nem találkozunk, és nem tudják elmondani 
nekünk, pontosan mire van szükségük. 
Vannak azonban, akik jól ismerik a 
problémákat, jól ismerik a segítségre 
szorulókat, kapcsolatban vannak velük, és 
tudják, hogy mivel lehet leghatékonyabban 
segíteni.  

A civil szervezetek azért dolgoznak, hogy 
szakmailag megalapozottan, szervezetten 
nyújtsanak megoldást a társadalom 
bizonyos problémáira. Sokan közülük jól 
ismerik a valós igényeket, és olyan 
programokat dolgoznak ki, melyeken 
keresztül mi magunk is hatékonyan tudunk 
segíteni, részt venni a feladatok, társadalmi 
problémák megoldásában, rászorulók 
segítésében, környezetünk szépítésében, 
életünk jobbá tevésében. 

Mi az, hogy etikus 
adománygyűjtő? Némely 
szervezet oldalán látom a   jelet, 
mit jelent? 

Amennyiben a szervezet csatlakozott az 
Adománygyűjtő Szervezetek Etikai 
Kódexéhez, egyéb adatokat is fel kell 
tüntetnie az adományok felhasználásáról. A 
szervezetek kötelesek közhasznúsági 
mellékletüket közzétenni (honlapjukon is), 
amiből hivatalos adatokat is megismerhet 
bármely érdeklődő, így az adományozó is. 

Mire jó az adományozási 
szerződés? 

Ha már eldöntötted kinek szánod 
adományod, megfelelően informálódtál a 
szervezetről, akkor nincs más hátra, mint 
felvenni a kapcsolatot velük vagy 
tájékozódni honlapjukon, hogy megtudd, 

milyen módon juttathatod el adományod 
hozzájuk. Ha szeretnéd biztosan tudni, 
hogy adományod a szándékod szerint 
kerül felhasználásra, és a civil szervezet 
nem egy előre megjelölt célra kéri tőled a 
támogatást, akkor kérheted adományozói 
szerződés megkötését is.  

Ebben lehetőséged van meghatározni, 
hogy adományod milyen célra használhatja 
fel a kedvezményezett civil szervezet, 
illetve további kikötéseket is tehetsz 
(például arról, hogy hogyan számoljon be 
az adomány felhasználásáról). 

Amennyiben konkrét célra szeretnél 
adományozni, úgy az adományozási 
szerződés segítségével meghatározhatod, 
hogy a kedvezményezett milyen célra 
használhatja fel az adományát. A 
támogatási szerződés továbbá tartalmazza 
az adományozó és az adományozott 
adatait, valamint a felajánlott adomány 
nagyságát és jellegét is. 
  
Az adományozott a támogatásnyújtás 
időpontjában, de legkésőbb az adóév 
végéig adomány igazolást köteles az 
adományozó részére bocsátani, amely a 
felek adatain kívül az adomány összegét és 
a támogatott célt tartalmazza. 
 

Részesülök 
adókedvezményben? 
Amennyiben a társasági adó alanya 
közhasznú szervezet javára adományoz, 
abban az esetben adókedvezmény illeti 
meg. Egyéb adókedvezményre az 
adományozás nem jogosít. Az 
adományozás után járó 
adókedvezményekről részletesen a Milyen 
kedvezmények illetik a közhasznú 
szervezetet támogatókat? cikkben 
olvashatnak. 
 

Hogyan adományozhatok? 
 



 

 

Milyen formában tudok pénzt 
adni? 
 

A szervezetek többféle módon gyűjtenek 
pénzadományt, attól függően, hogy 
támogatóikat hogyan tudják legjobban 
elérni, mik a lehetőségeik. 
A legtöbb szervezet honlapján feltünteti, 
hogyan fogad adományt - csekken, banki 
átutalással, de sok szervezet már online 
fizetési szolgáltatást is alkalmaz 
weboldalán. Egyre többen használják az 
adjukossze.hu online fizetési szolgáltatást 
is, nézz körül: 
adjukössze.hu/bankkartyas  
 

Felkeresett egy 
adománygyűjtő, mire figyeljek? 

Ha megkeresett egy civil szervezet, vagy 
egy szervezet által felkért adománygyűjtő, 
akkor az alábbiakat érdemes figyelembe 
venni: 

• az adományt gyűjtő civil szervezet 
nevében eljáró személy (legyen az a 
szervezet munkatársa, vagy az 
adománygyűjtésre felkért közvetítő) 
köteles igazolni magát és a 
szervezetet: rendelkeznie kell egy 
felhatalmazással, melyet a szervezettől 
kapott, és egy törvényszéki 
nyilvántartásból származó hiteles 
kivonattal. (Természetesen lakásodba, 
magáningatlanba nem köteles 
beengedned az adománygyűjtőt.) 

• az adományt gyűjtő szervezetnek, 
illetve a nevében eljáró személynek 
tájékoztatnia kell az adományozót 
arról, hogy mi az adománygyűjtés 
célja, és hol tud az adomány 
felhasználásáról tájékozódni. 

Adománygyűjtő dobozba, 
ládába szeretnék adni. Mire 
figyeljek? 

Amennyiben egy szervezet pénzgyűjtő 
dobozban/urnában kéri elhelyezni az 
adományt, akkor az adományozó figyeljen 
arra, hogy csak akkor adjon, ha a dobozon 
jól látható módon fel van tüntetve a 
szervezet neve és egyértelmű 
elérhetősége. 

Ha egyéb módon – akár telefonon, 
interneten, hirdetésen, stb. – találkozol 
adománykéréssel, figyelj arra, hogy az 
adománykérő szervezetnek minden 
esetben kötelező feltüntetnie nevét, 
elérhetőségét (székhelyének címét, és ha 
van, weboldalának címét és telefonszámát). 

Telefonon keresztül az adjukossze.hu 
oldalon is adományozhat, nézz körül a 
telefonos adománygyűjtések között. 

Tárgyi adományozás - hogyan 
és mit adományozzunk? 
1. Figyelj arra, hogy az adományozást ne 

tekintsd lomtalanításnak! Ne a kukába 
szánt holmikat ajánld föl. 

2. Csak olyan dolgot adományozz 
tovább, amit Te is szívesen 
elfogadnál! 

3. Az adomány eljuttatása a szervezethez 
is nagy segítség! 

4. Lehetőleg adományozzunk helyben! 
Itt tudunk a legtöbbet a problémákról, 
itt győződhetünk meg 
legkönnyebben annak 
hasznosságáról, és így csökkenthető 
az egyéb (pl. szállítási) költség is. 



 

 

5. Ne adományozz használatra már nem 
alkalmas, elhordott ruhákat, 
eszközöket! Gondolj arra, hogy ami 
számodra lom, az nagy 
valószínűséggel már mások számára is 
az!  

6. Hasznos adomány lehet az 
élelmiszercsomag, de csak tartós 
élelmiszereket tegyünk bele, 
gyűjtsünk össze! 

7. Ne adjunk lejárt szavatosságú 
élelmiszereket, de működésképtelen, 
javításra váró eszközöket, bútorokat 
sem. 

8. Nem szerencsés egy-egy darab 
ruhát, ágyneműt, könyvet stb. 
felajánlani. Érdemes és célszerű akkor 
adományozni, ha több dolog 
összegyűlt, és így akár csomagban is 
át lehet adni a támogatott 
szervezetnek. 

9. Ne feledkezzünk meg arról, hogy az 
adomány csak akkor valódi adomány, 
ha azért semmilyen ellenszolgáltatást 
nem várunk el! 

 
Ma már egyre elterjedtebb itthon az 
adománybolt, itt akár egy-egy darabot is 
szívesen látnak. A cseriti adományboltok 
listája: http://cseriti.hu/hol-talalsz-minket 
 
Ezen kívül országszerte számos 
adománybolt működik, nézz körül a 
lakhelyeden! 
 

Hogyan tudom az 1%-ot 
felajánlani? 
Az adományozás egy speciális formáját 
jelenti a személyi jövedelemadó 1+1%-ának 
felajánlása is. Minden év május 20-ig 
lehetőséged van adód 1%--át felajánlani 
egy civil szervezetnek.  Csak töltsd le 
kedvenc szervezeted 1%-os nyilatkozatát, 
és küldd be annak a NAV központnak 
ahová tartozol, vagy ha van ügyfélkapud 
használd az ESZJA rendszerét. Figyelj arra, 
hogy be legyen fizetve az adód, különben 
felajánlásod nem kapja meg a szervezet! 

Itt találsz információt az adó 1% 
felajánlásának részleteiről. Itt pedig 
választhatsz az 1% fogadására jogosult civil 
szervezetek közül.  
 

Karácsonyi adományozás 
A legnagyobb médiavisszhangot kiváltó 
karácsonyi adománygyűjtések helyszínei a 
nagyvárosok. Itt megvannak azok a 
színterek, amelyek helyet adhatnak az 
eseményeknek, itt vannak a cégek, melyek 
maguk is szerveznek a dolgozóik körében 
gyűjtéseket, és itt fordul meg a legtöbb 
ember; itt ki lehet hangosítani a 
gyűjtéseket, külön marketingje van a 
sikeres akcióknak.  
 
Ez nem jelenti azt, hogy kisebb 
településeken ne szerveznének 
kifejezetten karácsonyi akciókat, 
gyűjtéseket a helyi közösségek. Itt 
azonban közvetlenebb a kapcsolat az 
emberek, intézmények, szervezetek között, 
így a szélesebb kommunikációs 
körforgásba nem kerülnek be. Ha részese 
vagy egy helyi közösségnek, nézz körül, 
vagy kezdeményezz saját akciót! 
 
Országos szinten sok szervezet 
kezdeményez ilyenkor adománygyűjtést, 
az adjukössze.hu oldalán is számos 
karácsonyi gyűjtés zajlik. 
 
#1. tipp 
Cipősdoboz Akció keretében a 
cipősdobozba összekészített 
csomagokat, ajándékokat a 
gyűjtőpontokon lehet leadni. Az 
adománygyűjtés során olyan 
ajándékcsomagokat várnak, amelyeknek 
bármilyen gyerek nagyon örül majd. A 
cipősdobozokat mélyszegénységben 
vagy árvaházakban élő, kórházban 
betegeskedő és látássérült gyerekek 
fogják megkapni a Baptista 
Szeretetszolgálat segítségével. További 
infók: ciposdoboz.hu. 
 



 

 

#2. tipp 
A MikulásGyár a térség legnagyobb, 
legismertebb és legelismertebb szervezett 
jótékonysági akciója. Elsősorban tartós 
élelmiszert (konzerv, tészta, rizs, liszt, olaj, 
cukor, édesség stb.), tisztító- és 
tisztálkodási szereket, jó minőségű ruhát, 
játékot, könyvet gyűjt a rászorulóknak. Az 
adományok szelektálását és szétosztását - 
rászorultsági alapon - a Magyar 
Vöröskereszt végzi, másik fő stratégiai 
partnerünk, a Magyar Posta és Posta 
Logisztika segítségével. További infók: 
http://mikulasgyar.hu/  
 

#3. tipp  
Katolikus Karitász Angyalbatyu programja. 
Ebben az esetben is karácsonyi ajándékot 
állíthatsz össze egy rászoruló gyermek 
számára. Egy dobozba tegyél bármit, 
aminek a kiválasztott nemű és korú 
gyermek örülhet, majd vidd el egy 
gyűjtőpontra. Az összegyűjtött 
ajándékokat a Katolikus Karitász juttatja el a 
gyermekekhez, akik családlátogatások 
alkalmával, a Karitász szervezeteinél, illetve 
ünnepi műsorok alkalmával veszik át még 
az ünnepek előtt. További infók: 
https://karitasz.hu/orszagos-
segelyprogramok/orszagos-
ajandekgyujto-akcio 
 
#4. tipp 
Kösd össze a karácsonyi vásárlást a 
jótékonysággal! Válassz menő, trendi 
ajándékot Karácsonyra civil 
szervezetektől. Íme egy remek lista, 
ahol olyan alapítványok, szervezetek 
pólóit, táskáit, klassz termékeit találod, 
amiket ha megvásárolsz, azzal segítesz 
is. 
 
#5. tipp 
Keress fel egy szimpatikus karácsonyi 
kampányt, vagy egy jó ügyet az 
adjukossze.hu kampányai között és 
adományozz! 
 

Hogyan tudok az adjukossze.hu 
felületén adakozni? 
 
Ha rövid válaszokat vársz, olvasd el a 
Hogyan adományozz? rovatban. 
 

Mi az a közösségi 
adományozás? 
A közösségi adománygyűjtés azon az 
egyszerű és zseniális ötleten alapszik, 
hogy sokan, kicsivel járulnak hozzá 
önkéntesen egy célhoz. A közösségi 
adománygyűjtés olyan projektalapú, 
pénzgyűjtő kampány, amelynek során egy 
meghatározott célösszeget, záros 
határidőn belül, lakossági adományokból 
gyűjt adományt egy szervezet. Ha van egy 
jó ügyed, ötleted, az már jó kiindulás, de 
ahhoz, hogy abból sikeres kampány 
legyen, nem árt figyelembe venni a 
műfajban jártas, tapasztalt szakértők 
tanácsait, akik végig tudnak segíteni a 
projekt megfogalmazásától a kampányon 
keresztül a beszámolóig. 
 
Nézz körül az aktuális közösségi 
adománygyűjtések között! 
 

Hogyan tudok online 
adományozni? 
 
Az adományozás végtelenül egyszerű az 
Adjukössze oldalon: csak a bankkártyádra 
van szükség, és pillanatok alatt támogatni 
tudsz egy jó ügyet, mintha csak egy online 
boltban vásárolnál, de még annál is jobb, 
hiszen itt nincs rossz “termék”. Visa, 
Electron és Mastercard, Maestro kártyákkal 
fizethetsz az SimplePay biztonságos 
fizetési felületén. Regisztrálással saját 
adományozói profilt hozhatsz létre, melyen 
követheted a támogatott vagy izgalmasnak 
tartott kampányokat. 

 

Telefonos adományozás 
Állandó rohanásban vagy, és minden a 
telefonodon utazás közben a villamoson 



 

 

vagy a metrón intézel? A telefonos 
adományozás a leglazább műfaj jótékony 
lelkek számára, hiszen itt egy sima sms-sel 
vagy hívással adhatsz 500 Ft-ot. 66 
magyar civil szervezetet támogathatsz így 
nálunk. Nézd meg őket! 
 

Adományozás után... 

Na tartsd titokban, hogy jót 
tettél! 

Hidd el, hogy sokakban indíthatja el az 
adományozás gondolatát, így ezzel 
további segítséget tudsz nyújtani a 
támogatott ügynek, szervezetnek. 

Az adjukossze.hu -n ebben is segítünk 
neked, adományozás után könnyen 
megoszthatod ismerőseiddel, barátaiddal, 
kinek adományoztál. 

Hogyan követhetem, mi történt 
a pénzemmel? 

Kövesd figyelemmel a jövőben is a 
szervezet munkáját, munkásságát és 
eredményeit. Ezzel nem csak azt tudod 
ellenőrizni, hogy a szervezet hogyan 
használja fel az adományokat, hanem azt is, 
hogy a számodra fontos program, projekt 
hogyan halad, és ha a későbbiek során 
ismét adományoznál, már könnyebben és 
hatékonyabban tudsz majd dönteni. Ha 
időd és energiád engedi, önkéntesként is 
csatlakozhatsz a civil szervezet 
munkájához. 

 

Adománygyűjtési beszámoló - 
mit várhatok, hogyan számol be 
egy szervezet az 
adománygyűjtésről? 

A szervezeteknek az adományok 
felhasználásáról be kell számolniuk a 
nyilvánosság és az átláthatóság feltételei 

szerint: amennyiben van a szervezetnek 
saját weboldala, ott kell megjelenítenie azt, 
hogy mikor zajlott az adománygyűjtés, 
milyen célra, és a cél szerinti felhasználás 
hogyan történt meg, az 
adománygyűjtésből összesen befolyt 
támogatásból mekkora összeget mire 
fordítottak. 

 

Hogyan tudom ellenőrizni az 
adjukossze.hu -n, hogy a 
pénzem megfelelő helyre kerül? 
 
Az adjukossze.hu oldalon nagy figyelmet 
fordítunk arra, hogy a támogató az 
adakozás után megfelelő tájékoztatást 
kapjon arról, hogyan valósult meg az a 
program, tevékenység, amelyre korábban 
pénzt adott. 
A közösségi, crowdfunding 
adománygyűjtések után legkésőbb fél 
évvel, bankkártyás gyűjtések esetében 
évente kérjük a szervezetet, hogy az 
oldalon jelentessék meg beszámolójukat. 
Az adományozó értesítést kap tőlünk, ha 
érkezett olyan új beszámoló, amelynek 
korábban ő adott. 
 
Milyen törvények, jogszabályok 
vonatkoznak az 
adományozásra? 
• 1996. évi LXXXI. törvény a társasági 

adóról és az osztalékadóról 
• 2003. évi XCII. törvény az adózás 

rendjéről 
• 2011. évi CLXXV. törvény az 

egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil 
szervezetek működéséről és 
támogatásáról 

• 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 
a civil szervezetek gazdálkodása, 
az adománygyűjtés és a 
közhasznúság egyes kérdéseiről 

 


