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A szabályozás hatálya, elvei
Az Egyesület az civil törvényre (2011. évi CLXXV. törvény az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról) való hivatkozással
adományszervezési tevékenységet végez és adományokat elfogad a megadott alapelvek
szerint, célok elérése érdekében és feltételekkel.
A kódex létrejött a Társaság a Szabadságjogokért egyesület Elnökségének 2018. 02.26-án
tartott ülésén, 2018. 02.26-tóll hatályosnak tekinti az Egyesület működésére nézve.
Az Adománygyűjtési és adományszervezési kódex megalkotása a hatályban lévő törvények,
szabályok és szabályozások figyelembe vételével történt.*
A Kódexet 2 évente felülvizsgálatnak veti alá az Egyesület ügyvivői testülete és az egyesület
elnökségét tájékoztatja az esetleg módosításokról.
Jelen szabályozás tárgyi hatálya kiterjed az Egyesület számára nyújtott, kért vagy nyújtani
kívánt adományokra természetes vagy jogi személytől, személyi hatálya az egyesületre.
Kiterjed minden olyan eljárásra (és az azokban résztvevőkre), amelynek során az Egyesület
adományt kap vagy kér természetes vagy jogi személytől.
Az adományok gyűjtésekor, fogadásakor az Egyesület a következő alapelveket tartja szem
előtt:
a) Az Egyesület működésének törvényességét, jogi és etikai kikezdhetetlenségét.
b) Az Egyesület az adományokat átláthatóan kezeli, adományozóit tájékoztatja az
adományok felhasználásáról.
c) Az Egyesület a részére biztosított adományokat kizárólag alapszabályban lefektetett
cél szerinti tevékenysége érdekében használja fel.
d) Az Egyesület a magán- és céges adományok azon részét, amelyet tárgyévben nem
használt fel, automatikusan a következő évben használja fel a c) pontban
meghatározott módon.

Adományozók
Az Egyesület bárkitől elfogad adományt, kivéve:
o

o
o
o
o

magyar állami támogatást: a központi és a helyi önkormányzati költségvetésből,
illetve az európai uniós támogatásból származó juttatás, kedvezmény, amennyiben
annak odaítéléséről magyar állami vagy önkormányzati szerv vagy annak képviselője
hoz döntést
a magyar állam és önkormányzat által alapított alapítványoktól
a magyarországi és európai uniós országbeli politikai pártok által alapított
alapítványoktól
magyarországi és európai uniós országbeli politikai pártoktól
magyarországi többségi állami vagy önkormányzati tulajdonú vállalatok, vagy
olyanok, amelyekben az állam vagy az önkormányzat meghatározó befolyással
rendelkezik.

Adomány vizsgálata

Az Egyesület fenntartja a jogot bármilyen adomány elutasítására, ha az ütközik elveivel, az
adományozás módja, összege, tárgya nem fogadható el az Egyesület számára.
Az Egyesület ügyvivői testülete elutasíthat bármely adományt, amennyiben
● a adomány elfogadása törvényellenes,
● az adomány elfogadásával veszélyezteti az Egyesület függetlenségét,
● az adomány elfogadása nem az Egyesület céljainak elérését szolgálja,
● az adományozó céljai szemben állnak az Egyesület céljaival,
● az adomány olyantól származik, akinek tevékenysége ellentétes az Egyesület
céljaival,
● a támogatás elfogadása az esetleges jövőbeni pályázáskor, más kiírót eltántoríthat
az Egyesület támogatásától,
● az adomány elfogadása bármilyen módon ütközik az Egyesület céljaival vagy belső
szabályzataival.
Az Egyesületnek nem kötelező döntését megindokolnia az adományozó felé.
A kommunikációs és magánadományozási vezető tájékoztatja az ügyvezető igazgatót
minden 100.000 forint feletti adományról.
A kommunikációs és magánadományozási vezető az ügyvezető igazgató irányításával
gondoskodik a 100.000 forint felett adományozó vizsgálatáról annak érdekében, hogy
megállapítsák felmerül-e elutasítási indok.
Az ügyvivői testületet az ügyvezető igazgató értesít, ha az adományokkal szemben
elutasítási indok merül fel.
Ha az ügyvivői testület a vizsgálata eredményeként az adomány elfogadása mellett dönt, de
a döntés nem egyhangú, az ügyvezető igazgató tájékoztatja az Elnökséget erről
haladéktalanul. Az Elnökség az ügyvivői testület döntését megváltoztathatja.

Adományozás módjai

Az adományszervezési módszereknek megfelelően a vonatkozó szabályozásokat és
jogszabályokat az Egyesület teljes mértékben betartja.
Ezeknek megfelelően:
● adományozás önkéntesen valósul meg,
● az adományszervezés semmilyen módon nem jár mások zavarásával (zavarásnak
minősül különösen az adományozásra való felhívással megkeresett személy
kifejezett elutasítása ellenére történő ismételt megkeresése),
● az Egyesület jogszabályi és belső és külső szabályozásokban önkéntesen vállalt
tájékoztatási kötelezettségének eleget tesz az adományozóval szemben,
● az Egyesület adományszervezési tevékenységében érvényesíti az átláthatóság
alapelvét,
● az adományozás ellenszolgáltatás nélkül valósul meg,
● az adományozás nem jogosít fel alanyi jogon az ingyenes jogsegély-szolgálat
igénybevételére.

Adatkezelés
A támogatók pénzügyi és személyes adatait az Egyesület a hatályos adatvédelmi
szabályoknak, elsősorban az Európai Uniónak az Általános Adatvédelmi Rendeletének
(GDPR, az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 sz. rendelete) megfelelő módon kezeli.

Egyesület adatkezelési tájékoztatóval rendelkezik, ezt a honlapján nyilvánosságra hozta
https://tasz.hu/adatvedelmi-tajekoztato-a-tasz-hu-hasznalatahoz .

Támogatások kezelése
Az Egyesület a célhoz kötött támogatásokat elkülönítve kezeli. Az Egyesület a különböző
forrásokból érkező támogatásokat külön kezeli. Az Egyesület az adományokról a hatályos
törvényeknek megfelelően évente beszámolót készít és azt honlapján nyilvánosságra hozza.

Nyilvánosság, átláthatóság
Az Egyesület az átláthatóság érdekében rendszeresen közzéteszi weboldalán a számára
600.000 Ft felett felajánlott adományok összegét és az adományozó nevét (Alapszabály
szerinti pártoló tagok), amennyiben az adományozó ehhez hozzájárul.
Az Egyesület előző éves lezárt költségvetésének 5%-át elérő támogatás esetében, az
Egyesület csak abban az esetben fogadja el a támogatást, ha az adományozó nyilatkozattal
hozzájárul nevének az Egyesület honlapján történő nyilvánosságra hozataláról.
A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
szóló 350/2011. (XII. 30) Korm. rendelet alapján a civil szervezet működéséről
folyamatosan, de évente legalább egy alkalommal tájékoztatja a nyilvánosságot.
A civil szervezet az általa használt tájékoztatási eszközökön keresztül - így különösen
honlapján, hírlevélben - ad tájékoztatást működéséről és az adományok felhasználásáról. E
tájékoztatás a közhiteles nyilvántartások számára benyújtandó beszámolón túl további
ismertetést nyújt.
Az Egyesület honlapján nyilvánosságra hozza jelen szabályzatát.

Értelmező rendelkezések, fogalmak
E szabályozásban a következő fogalmak jelentése az alábbiak szerint értelmezendő a
350/2011. (XII.30) Korm.rendelet alapján
●

●

adomány: az a pénzbeli vagy természetbeli juttatás, amelyet az adományozó az
adományozott civil szervezet céljának elérésére ellenszolgáltatás nélkül juttat.
● adomány típusai: magánadomány, céges adomány és pályázati úton elnyert
támogatás
● magánadomány: magánszemélytől kapott pénzbeli vagy természetbeli
adomány
● céges adomány: jogi személytől kapott pénzbeli vagy természetbeli adomány,
amennyiben nem minősül pályázati úton elnyert támogatásnak
● pályázati úton elnyert támogatás: magán vagy jogi személytől kapott,
nyilvánosan vagy zárt körben meghirdetett pályázás útján elnyert támogatás
adománygyűjtés: az a forrásteremtési tevékenység, amelyet az adományozott, illetve
az általa meghatalmazottak alapcéljának elérése érdekében folytatnak

●
●
●
●

támogató/adományozó: az adományt az Egyesületnek juttató természetes vagy jogi
személy.
adományszervező: az Egyesület írásbeli felhatalmazásával adományért közbenjáró
természetes személy.
Cél szerinti adományozás: az adományozás során az adományozó az Egyesület
alapító okirata szerinti célt, illetve ahhoz kapcsolódó tevékenységet jelöl meg.
Szabadon felhasználható adományozás: Az adományozó nem jelöli meg
adakozásának célját. Ebben az esetben az adomány az Egyesület céljának
megfelelő tevékenység közvetlen és közvetett költségeire fordítható.

A támogatót megillető kedvezmények
Az Egyesület a hatályos jogszabályok és az Alapszabálya szerint járó kedvezményeket
biztosítja adományozói számára.

Vonatkozó jogszabályok:
•
350/2011. (XII. 30) Korm. rendelet a civil szervezetek gazdálkodása, az
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről
•
2011. évi CLXXV. törvény a egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról
•
2011. évi CLXXXI. törvény a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról
•
2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
•

2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről

Adományozásról, adományozási bevételről:
•
5/2012. (II. 16.) KIM rendelet a Nemzeti Együttműködési Alappal kapcsolatos egyes
kérdésekről
•
a személyi jövedelemadó 1%-ának átutalási folyamatára, melyet külön törvény
szabályoz. (1996. évi CXXVI. tv.)
•
az államháztartás alrendszereitől kapott esetleges támogatásokra, melyet a
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (továbbiakban: Khtv.) 14 §-ának (2)
– (3) bekezdése szabályoz
● Alapszabály
Adományszervezési módszerekről:
●

2008. évi XLVIII. törvény a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és
egyes korlátairól

●

1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről1
● 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról
Elektronikus DM-re vonatkozó jogszabályok
●

2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az
információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről
Telemarketing:
● 2003. évi C. törvény az elektronikus hírközlésről
Postai DM-re vonatkozó törvények és szabályozások:
●

1992. évi LXVI. törvény a polgárok személyi adatainak és lakcímének
nyilvántartásáról1
● 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és
lakcímadatok kezeléséről
Egyéb adományszervezési módszerekre vonatkozó jogszabályok
●
●
●
●
●

2003. évi CI. törvény a postáról
Személyi jövedelmemadó 1996. évi CXXVI. törvény a személyi jövedelemadó
meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról1
Hagyatéki adományozás: Új Ptk, VII. könyv, Öröklési jog
Sorsjegy fundraising: 1991. évi XXXIV. törvény a szerencsejáték szervezéséről
Event FR: 23/2011. (III. 8.) Korm. rendelet a zenés, táncos rendezvények
működésének biztonságosabbá tételéről

Budapest, 2018. február 26.
Módosítva: 2021. január 21. az Elnökség 2021/1. számúhatározátval.

