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I. A szabályozás hatálya, elvei és célja  
 
Az Alternatíva Alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvényre és annak módosító rendelkezéseire 
(továbbiakban Civil törvény) való hivatkozással, adományszervezési tevékenységet végez és 
adományokat elfogad a megadott alapelvek szerint, a közhasznú és egyéb működési célok elérése 
érdekében 
 

1. Jelen szabályozás hatálya kiterjed minden olyan eljárásra _ és az azokban résztvevőkre_, melynek 
során a Alternatíva Alapítvány (továbbiakban: Alapítvány) természetes vagy jogi személytől 
adományt kap. 

Jelen szabályozás hatálya nem terjed ki  
- 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 

- A Nemzeti Civil Alapprogramtól kapott pályázati úton elnyert támogatásokra, melyet a Nemzeti 
Civil Alapprogramról szóló 2003. évi L. törvény és a törvény végrehajtásáról szóló 160/2003. (X. 
7.) sz. kormányrendelet szabályoz. 

- bármely egyéb nemzetközi vagy magyarországi forrásból pályázati úton elnyert támogatásra. 
 

2. A Kódex megfelel a jogszabályoknak és az Alapítvány hatályos alapító okiratának 
 

3. Az adományok gyűjtésekor, fogadásakor és szervezésekor az Alapítvány a következő alapelveket 
tartja szem előtt: 

- Mindenekelőtt az Alapítvány működésének törvényességét, a mindenkori vonatkozó 
jogszabályoknak való maximális megfelelőséget, jogi és morális kikezdhetetlenséget kell szem 
előtt tartani. 

- Az adományok átlátható kezelését, az adományozók részére történő nyilvános és korrekt szakmai 
és pénzügyi elszámolást 

- Az adományok cél szerinti felhasználását 
- A támogató, az Alapítvány, és az adománygyűjtő egyaránt elégedett legyen, a folyamat során 

minden szereplő mindvégig tisztában legyen lehetőségeivel, jogaival, kötelezettségeivel.  
- Őszinteség: az adománygyűjtés során mindig és mindenkor őszintén kell cselekedni a bizalom 

megtartásáért és annak érdekében, hogy az adományozókat és kedvezményezetteket ne 
vezessék félre. 

- Tisztelet: az adománygyűjtés során mindig és mindenkor tisztelettel kell viselkedni a szakma 
méltóság,  az Alapítvány az Adományozók, illetve a Kedvezményezettek méltósága iránt. 

- Feddhetetlenség:az adománygyűjtés sorá a közbizalom iránti felelősségkre való tekintettel mindig 
és mindenkor nyíltan kell tevékenykednek. Nyilvánosságra kell hozni minden tényleges és 
lehetséges összeférhetetlenséget és kerülni kell a személyes és szakmai kötelességszegés 
látszatát is. 
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- Empátia: az adománygyűjtés során a cél népszerűsítéséért kell dolgozni, ugyanakkor a  szakmai 
sztenderdeket elkötelezettséggel kell követni. Tisztelettel kell lenni az egyéni titoktartásra, a 
választás szabadságra, és a különbözőség minden formájára. 

- Átláthatóság: az adománygyűjtés folyamatáról és eredményeiről világos jelentést kell készíteni a 
befolyt adományok összegéről, annak felhasználásáról, illetve pontosan és érthető módon 
kommunikálni kell a felmerült költségeket és kiadásokat. 

 
4. Az adományozott megbízhat adományszervezőt, vagy adománygyűjtőt.  
- Az adománygyűjtőnek igazolnia kell tudnia magát az adományozók előtt: a személyazonosság 

igazolásán túl rendelkeznie kell az Alapítvány által adott írásbeli felhatalmazással (lsd. 2. 
melléklet), valamint az Alapítvány adatait tartalmazó törvényszéki hiteles kivonattal, vagy a 
hatályos Alapító okirat egy példányával, vagy annak a kuratóriumi elnök által hitelesített 
másolatával. 

 
5. Az Alapítvány adományozói lehetnek. 
- magyar állampolgár természetes személyek, 
- magyarországi székhellyel rendelkező jogi személyek 
- külföldi állampolgár természetes személyek 
- külföldi székhellyel rendelkező jogi személyek 

 
  

II. Adomány vizsgálata 
 

1. Az Alapítvány nem fogad el olyan támogatást, mely a támogatás nyújtását bármilyen feltételhez köti, 
vagy amely ellentétes a vonatkozó jogszabályokkal és rendeletekkel, illetve az Alapítvány alapító 
okiratával. 
 

2. Az Alapítvány indokolás nélkül elutasíthatja a felajánlott adományt, különösen abban az esetben, ha az 
vagy annak körülményei vagy az adományozó személyi körülményei ütköznek az Alapítvány  alapító 
okiratában rögzített elveivel, illetve az adományozó személye, az adományozás módja, összege vagy 
tárgya nem fogadható el az Alapítvány számára. Az Alapítvány abban az esetben is elutasíthatja a 
felajánlott adományt indokolás nélkül, ha a támogatás elfogadása Az Alapítvány  jó hírnevét 
veszélyeztetné, különösen, ha az adomány vagy annak forrása olyan eredetű, amely ellentétes az 
Alapítvány  alapító okiratában rögzítettekkel. 
 

3. Az Alapítvány politikai pártoktól semmilyen körülmények között sem fogad el adományt. 
 

4. Az Alapítvány abban az esetben, ha az adományt elutasította volna, de az elutasítást megalapozó 
körülmény csak az adomány elfogadását követően jut tudomására, visszautasíthatja az adományt az 
adomány elfogadását követően is. Ebben az esetben az Alapítvány visszautalja az adomány teljes 
összegét az adományozónak arra a bankszámlaszámára, amelyről az adomány érkezett, tárgyadomány 
esetén a tárgyat visszaszolgáltatja, illetve – amennyiben az már nincs meg – annak értékét visszautalja az 
adományozó bankszámlaszámára 
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III. Adományozás módjai és az adományozó jogai 

 
Az adománygyűjtést szabályozó kormányrendelet előír kötelezettségeket a szervezetek 
adománygyűjtésével kapcsolatban, amelyek eligazítást nyújtanak az adományozó jogaival kapcsolatban 
is. 
 

1. Az adományozás megvalósulhat tárgy-, szolgáltatás-, illetve pénzadományként.  
 

2. A pénzadomány az adományozó döntésétől függően lehet készpénzadomány vagy bankszámlára utalt 
adományösszeg.  
 

3. Az adományozás során az Alapítvány az adományozó alábbi adatait tartja nyilván: 
- az adományozó neve 
- az adományozó elektronikus elérhetősége 

 
4. Adóigazolásra való jogusultság esetén, az Alapítvány az adóigazoláshoz szükséges adományozói 

adatokat is rögzíti nyilvántartásában 
 

5. Az adományozó kérésére személyének kiléte anonimitásban is maradhat. Ebben az esetben semmilyen 
adatot nem tárolunk az adományozó személyes adataiból, azonban adóigazolást sem áll módunkban 
kiállítani. 
 

6. Az adományozás önkéntes, az adománygyűjtés nem járhat mások zavarásával. _ Zavarásnak minősül 
kiemelten az adománykéréssel megkeresett személy elutasítását követő ismételt megkeresés. _ 
Interneten történő adománygyűjtés esetén be kell tartani a kéretlen levelekre és az adatvédelmi 
törvényekre vonatkozó szabályokat. (pl. személyes adat használatára az adománygyűjtő szervezetnek 
kérnie kell az érintett hozzájárulását, emailben azonnali leiratkozásra lehetőséget kell biztosítani, a 
feladónak azonosíthatónak kell lennie.) 

7. Magáningatlanban adománygyűjtés csak az ingatlan használójának előzetes hozzájárulásával történhet. 
8. Az adományozónak joga van panasszal élni. Ennek mikéntjéről a Panaszkezelési szabályzat rendelkezik 

 
9. Adományért ellenszolgáltatás nem nyújtható, de nem minősül ellenszolgáltatásnak az adományozónak 

adott dolog, vagy szolgáltatás, amelynek értéke nem haladja meg az adott mértéket. 
 
 
IV. A Támogatót megillető kedvezmények 
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Az Adományozó kedvezménye  

1. Kizárólag társasági adóalany adományozókat illet meg kedvezmény az alábbi esetekben. 
 

2. Nem kell megnövelni az adományozó adózás előtti eredményét az adomány címen nyújtott támogatás _ 
pénz, eszköz, szolgáltatás _ adóévi ráfordításként elszámolt összegével, ha 

- az adózó _ adományozó _ rendelkezik az Alapítvány által az adóalap megállapítása céljából 
kiállított  _ tartalmi elemeit a Tao Tv. rögzíti _ igazolással, amely tartalmazza a kiállító és az adózó 
megnevezését, székhelyét, adószámát, az adomány összegét és a támogatott célt. (lsd. 3. 
melléklet) 

- Az adomány értékét a társasági adóalany adományozó ráfordításként számolhatja el. 
 

3. Csökkenti az adományozó adózás előtti eredményét a Civil Tv. szerinti közhasznú tevékenység 
támogatásaként nyújtott adomány értékének 

- 20 százaléka közhasznú szervezet támogatása esetén, 
- további 20 százaléka tartós adományozási szerződés esetén, 
- de együttesen legfeljebb az adózás előtti eredmény összege. 

 
 

V. Adatkezelés 
 

1. A Támogatók pénzügyi és személyes adatait az Alapítvány érzékeny adatként kezeli, illetve a hatályos 
adatvédelmi törvénynek megfelelő módon kezeli.  
 

2. Az adományozás létrejötte az Adományozó által az információs önrendelkezési jogról és az 
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdésének a) pontjában meghatározott 
hozzájárulásnak minősül, így Adományozott jogosult Adományozó által rendelkezésre bocsátott vagy 
egyébként az adományozás folyamata során az Adományozott birtokába kerülő személyes adatokat a 
jogszabályi keretek között és bizalmasan kezelni.  
 

3. Az adatkezelés keretében adattovábbítás nem történik. 
 

4. Az adatkezelés részleteit az Adatvédelmi tájékoztató tartalmazza. (lsd. 4. melléklet) 
 
 
VI. Támogatások kezelése 

 
1. Az Alapítvány a támogatások felhasználásáról minden esetben tájékoztatást nyújt a kampányokat követő 

45 napon belül, illetve évente egyszer az előző évi adományokról közérthető, összefoglaló beszámolót 
készít és megjeleníti  azt honlapján. 
 

2. az Alapítvány az adományokról a hatályos törvényeknek megfelelően évente beszámolót készít, és azt 
nyilvánosságra hozza. 
 



  	
1077	Budapest,	Rottenbiller	utca	66.	 	 E-mail:	info@altalap.hu	
	 	 Telefon:	+3630	467	3151	
 
 
 
 
VII. Nyilvánosság, átláthatóság 
 

1. Az Alapítvány köteles _ szóban és írásban_ tájékoztatni az adományozót az adománygyűjtés pontos 
céljáról, és ha az adományozó kiléte ismert, akkor őt az adomány felhasználásáról is tájékoztatni kell.  
 

2. Az adománygyűjtés minden esetében _ internet, telefonos adománygyűjtés esetében is _ biztosítani kell, 
hogy az Alapítvány beazonosítható legyen. A szervezet nevét, székhelyét, és ha van telefonszámát, 
weboldalának címét illetve az adománygyűjtés célját meg kell adni 
 

3. Az adománygyűjtést követően az adomány felhasználásáról nyilvánosan és átlátható módon köteles az 
Alapítvány beszámolni. A pénzügyi adatok mellett közérthető, rövid szöveges tájékoztatás is szüksége 
 

4. Az 1% gyűjtése adománygyűjtésnek minősül, így ebben az esetben is ugyanúgy kell eljárni, mint bármely 
adománygyűjtés esetén. 
 
 
VIII. Értelmező rendelkezések, fogalmak 
 

1. E szabályozásban a következő fogalmak jelentése az alábbiak szerint értelmezendő: 
- adomány: Az Alapítvány számára az adott adóévben visszafizetési kötelezettség nélkül átadott 

- támogatás,  
- juttatás,  
- térítés nélkül átadott eszköz(ök) könyv szerinti értéke vagy  
- térítés nélkül nyújtott szolgáltatás bekerülési értéke. 

- Támogató/Adományozó: az adományt az Alapítványnak juttató természetes vagy jogi személy. 
- Támogatott: Alternatíva Alapítvány (székhely: 1077 Budapest, Rottenbiller u. 66. III/40. tel.: +36 30 

467 3151, e-mail.: info@altalap.hu, adószám: 18190742-1-42, KÖZHASZNÚ SZERVEZET) 
- Adománygyűjtő: az Alapítvány írásbeli felhatalmazásával adományért közbenjáró természetes 

személy. 
- Cél szerinti adományozás: adókedvezményekre is jogosító adományozás; az adományozás során 

az adományozó az Alapítvány alapító okirata szerinti célt jelöl meg. A célnak megfelelő 
támogatásról a kuratórium elnöke dönt az adománygyűjtő esetleges javaslatainak figyelembe 
vételével. 

- Konkrét cél szerinti adományozás: adókedvezményekre is jogosító adományozás; Az 
adományozó az Alapítvány alapító okiratának megfelelő konkrét célt, támogatást jelöl meg. 
Ebben az esetben az adomány elfogadásáról az Alapítvány kuratóriumának elnöke dönt. Csak az 
elfogadó döntés után folyósítható a támogatás az Alapítványnak. 

- Alapítói célhoz nem kötött adományozás: adókedvezményre nem jogosító adományozás; Az 
adományozó nem jelöli meg adakozásának célját. Ebben az esetben az adomány az alapítványi 
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célú tevékenység közvetlen költségeire, az alapítvány kezelő szervének költségeire vagy egyéb 
közvetett költségekre _ lásd: Az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992. (VII.23.) 
kormányrendelet 3. § (2) bek.] fordítható. Az adományozó az adókedvezményeken kívül minden 
más kedvezményre jogosult (megjelenési lehetőségek kiadványokon, honlapon stb). 

- Tartós adományozás: az alapítvány, vagy az egyesület és az adományozó által írásban kötött 
szerződés alapján nyújtott pénzbeli támogatás, ha a szerződésben az adományozó arra 
vállalkötelezettséget, hogy az adományt 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. 

- Adomány-igazolás: A kapott adományokról a közhasznú szervezet kuratóriumi elnöke által a 
támogató részére kiállítandó igazolás kötelező tartalmi kellékeit a Tao. Tv. rögzíti. E szerint az 
igazolásnak tartalmaznia kell: mindkét fél (a kiállító és a támogató) azonosító adatait, így a nevét, 
a székhelyét, az adószámát, az adomány összegét, a támogatott célt. Az előbbieken túl célszerű 
feltüntetni az adományozás időpontját valamint tartós adományozás esetén annak tényét. Az 
igazolást a támogatás-nyújtás időpontjában, de legkésőbb az adóév végéig kell a támogató 
rendelkezésére bocsátani. Az igazolást két példányban kell kiállítani: az eredeti példány az 
Adományozó, a másodpéldány pedig az Alapítványé marad. 

 
 
IX. Vonatkozó törvények és szabályozások 

 
- 2013. évi V. törvény 3:1.§ - 3:38.§,  3:378.§ - 3:404.§  
- 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) _ az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról 
- 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) _ A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

összefüggő eljárási szabályokról 
- 2006. évi V. törvény (Ctv.) _ A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról 

_ a végelszámolásra, kényszer-végelszámolásra vonatkozóan 
- 1991. évi XLIX. törvény (Csődtörvény) _ A csődeljárásól és a felszámolási eljárásról  
- 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet _ A civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a 

közhasznúság egyes kérdéseiről  
- 1995. évi CXVII. törvény a személyi jövedelemadóról 
- 1996. évi CXXVI. törvény (SZJA 1% tv.)  

 
 

X. Rendelkező részek 
 

1. Adományok gyűjtése csak írásbeli felhatalmazás alapján lehetséges. Ilyen felhatalmazó levéllel 
rendelkezik beleegyezése esetén: 

- valamennyi kuratóriumi tag _ kuratóriumi tagságának megszűnése esetén felhatalmazása is 
megszűnik 
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- az Alapítvány kuratóriumi elnöke 
- a kuratórium elnöke által határozott időre megbízott adománygyűjtő 

 
2. Az adománygyűjtő írásbeli felhatalmazását rendkívüli esetben csak a kuratórium elnöke vonhatja vissza 
 
3. A felhatalmazásokat a kuratórium elnöke állítja ki és írja alá 

 
4. Valamennyi adománygyűjtő csak jelen szabályzat ismeretében és ennek alapján szerezhet támogatást 

 
5. Az adománygyűjtő munkája önkéntes, ezért az Alapítvány mint nonprofit szervezet bárminemű 

jutalmazás, ellentételezés lehetőségét kizárja. Esetleges költségeinek (útiköltség, kommunikációs 
költségek, telefon stb) térítésére _ előzetes egyeztetés és a folyamatba épített pénzügyi ellenőrzés 
biztosítása mellett _ viszont lehetőség van  
 

6. Az adománygyűjtő az adományozás megtörténte előtt tájékoztatnia kell a Alapítvány kuratóriumi elnökét 
az adományozási szándékról 

 
7. A kuratórium elnöke minden esetben köteles gondoskodni a támogató hiteles tájékoztatásáról, az őt 

megillető esetleges adókedvezményekről és az egyéb – jogszabályok által is megengedett – 
kedvezményeiről. 

 
8. Az támogatóval való kapcsolattartás az adományozás után a kuratórium feladata, megszervezéséért a 

kuratórium elnöke felel. Erről a munkájáról a kuratóriumnak beszámolási kötelezettséggel tartozik. 
 
 
XI. Mellékletek  

 
1. melléklet 

 
Információadási és Panaszkezelési Szabályzat 

Alternatíva Alapítvány 
 
      

I. Információadás rendje, lehetséges módozatai 
 

1. Az Alternatíva Alapítvány mindenki számára lehetőséget biztosít arra, hogy megismerje a 
szervezet adománygyűjtési akcióinak célját, idejét, módját, az összegyűlt adományok 
felhasználását.  

 
2. Az érdeklődők számára információt adni kizárólag olyan esetekben áll módunkban, amelyek nem 

sértenek személyiségi jogokat.  
 

3. Információt az alábbi módokon tudunk adni     
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- Elektronikus úton 
 Központi e-mail címünkre érkezett megkeresést követően: info@altalap.hu 

Az e-mail üzenetek megválaszolása 14 munkanapon belül történik az érdeklődő által megadott e-
mail címre.  

 
- Telefonon 

 +36 30 467 3151-es telefonszámon munkanapokon 12:00 – 20:00 óra között 
 

- Postai levélben  
 Címünk: Alternatíva Alapítvány 1077  Budapest, Rottenbiller u. 66. III/40. 

A beérkező leveleket 15 munkanapon belül megválaszoljuk az érdeklődő által megadott 
postacímre küldött szabványméretű, ajánlott levélben. 
Levelezési cím megadásának hiányában, nem tudunk válaszolni. 
 

- Személyes elérhetőségünk 
 1077  Budapest, Rottenbiller u. 66. III/40. mely címen kizárólag előzetes időpont-egyeztetéssel 
tudunk érdeklődőket fogadni.  
 
 

II. Panaszkezelés 
 

1. Az Alternatíva Alapítvány mindenki számára lehetőséget biztosít panasz, észrevétel vagy javaslat 
benyújtására az egyesület adományainak felhasználására vonatkozóan. 

 
2. Panaszbejelentés módja 
- Panaszbejelentést írásos formában áll módunkban fogadni postacímünkre vagy e-mail címünkre 

küldött levélben a mellékletben található formanyomtatvány kitöltésével, amely a dokumentum 
végén található. 

- A beérkezett panaszokat alapítványunk minden esetben megvizsgálja, és munkatársunk 15 
munkanapon belül válaszol a panasztevő által megadott email címre vagy postacímre küldött 
ajánlott levélben.  

- A panasztevőnek joga van az őt érintő iratokba betekinteni, joga van a panasz elbírálásáról 
tájékoztatást kapni, joga van kérni adatainak bizalmas kezelését. 

 
3. A panaszkivizsgálás folyamatának leírása 
- visszajelzünk a panasz tudomásul vételéről és a panasz kivizsgálásának módjáról, határidejéről 
- a panasz tárgyáért felelős munkatársat az alapítvány kuratóriumi elnöke meghatározza 
- a felelősöket az alapítvány kuratóriumi elnöke számonkéri és ezeket jegyzőkönyvbe veszi 
- szükség esetén egyeztetünk a panasztevővel az első vizsgálat eredményeiről és ezeket 

jegyzőkönyvbe vesszük 
- írásos állásfoglalásban tájékoztatjuk a panasztevőt az esetleges elmarasztalásokról, a további 
- lépésekről illetve a panasz jogossága esetén a korrekciós intézkedésekről. 
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4. Rövid éves jelentés a panaszokról, eljárásokról 
- A beérkezett panaszokat szervezetünk panaszkezelési nyilvántartásban regisztrálja. A panaszokról és azok 

kezeléséről  minden évet követő február 4-ig  panaszkezelési beszámolót készítünk, amelyet az Átláthatóság 
menüpontban teszünk közzé. A beszámoló magába foglalja a panaszok számát, tárgyát, az ügyek státuszát, a 
vizsgálatok eredményeit. 

 
5. Panaszbejelentő formanyomtatvány 

 
PANASZBEJELENTŐ 

Panasz rövid leírása 

  
  
  
  

A panasztevő adatai 

Név: 
  
Visszajelzéshez e-mail cím és/vagy postacím: 
  

Bejelentés dátuma: 

Intézkedés leírása (Alternatíva Alapítvány tölti ki): 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
 
2. mellékelt  
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Kelt: Budapest, 2017. … ... 

 

Felhatalmazólevél adománygyűjtésre 

 

Alulírott Kováts Virág, mint az Alternatíva Alapítvány (adószám: 18190742-1-42, székhely: 1077 
Budapest, Rottenbiller u. 66. III/40.) kuratóriumi elnöke felhatalmazom az alábbi felsorolásban szereplő 
személyeket, hogy a mai napon adományt gyűjtsenek az alábbi céllal az Alternatíva Alapítvány részére: 

(cél megnevezése) 

 

Az alábbi felsorolásban szereplő személyek adományok átvételére jogosultak  

Megbízott személyek: 

Nr. Megbízott neve Személyig. 
száma 

Anyja neve Aláírás 

1.     
2.     
3.     
4.     
5.     
6.     
7.     
8.     
9.     
 

 

 

 

_______________________ 

Kováts Virág 
kuratóriumi elnök 

Alternatíva Alapítvány 

 

 

 
 
3. mellékelt 
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Igazolás társaságok részére 

 
Adományozott megnevezése:  Alternetíva Alapítvány 
Adományozott adószáma:   18190742-1-42 
Adományozott székhelye:   1077 Budapest, Rottenbiller u. 66. III/40. 
Közhasznú minősítés fokozata:  közhasznú 
  
Adományozó megnevezése:  
 ______________________________________________________________ 
Adományozó adószáma:  
 ______________________________________________________________ 
Adományozó székhelye:  
 ______________________________________________________________ 
Adományozott összeg:   ________________.- Ft, azaz ___________________________ forint 
 
Támogatott cél:  
 
Adományozás időpontja: 2016. ______________________ 
 
Az adományozott összeg : egyszeri/tartós támogatás1 
 
Jelen igazolás a társasági adótörvény 1996. évi LXXXI. törvény 7. § (1) bekezdés z) pontja alapján került 
kiállításra, melyet a társaság (ill. egyéni vállalkozó) 2016. évi adóalap kedvezményéhez vehet igénybe. 
 
 
Készült 2 eredeti példányban. 
 
 
Kelt: Budapest, 2016.  
 

PH 
 

 
 
.................................................... 

  Kováts Virág 
      Alternatíva Alapítvány 
        Kuratóriumi elnök 
 
 
4. melléklet  

																																																													
1 Vonatkozó rész aláhúzással jelölendő 
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Adatvédelmi tájékoztató 
Alternatíva Alapítvány 

 
Az adatvédelmi tájékoztató célja, hogy az Alternatíva Alapítvány tájékoztassa az érintetteket az adatkezelő 

tevékenységének támogatásával, valamint az adatkezelő weboldalának látogatásával összefüggő 
adatkezelési gyakorlatáról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseiről 

és a felhasználók jogairól és jogérvényesítési lehetőségeikről. 
  
  
1. Az adatkezelő 
  
Az adatok kezelője Alternatíva Alapítvány (1077 Budapest, Rottenbiller u. 66. III/40. tel.: +36 30 467 3151 
email: info@altalap.hu) 
  
  
2. Adatkezelések és azok célja 
  
2.1. Az adatkezelő tevékenységének támogatásával összefüggő adatkezelés célja, hogy az adatkezelő az 
adományokat könyvelje (a továbbiakban: a támogatás könyvelésével összefüggő adatkezelés). 
2.2. Az adatkezelés további célja, hogy az adatkezelő az adományozóit, támogatóit 
a későbbiekben az adományok, támogatások felhasználásáról és saját közcélú tevékenységéről 
tájékoztassa, részére további adományozásra, támogatásra vonatkozó felhívásokat küldjön (a 
továbbiakban: támogatói kommunikációval összefüggő adatkezelés). 
2.3. Az adatkezelés célja végül, hogy az adatkezelő honlapja látogathatóságát, a rendszer 
működőképességét biztosítani tudja, (az adatkezelés az internetes oldal működtetéséhez 
elengedhetetlen), valamint látogatottsági statisztikák készítése (a továbbiakban: weboldal látogatásával 
összefüggő adatkezelés). 
2.4. Az adatkezelő a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem kezeli. 
  
  
3. A kezelt adatok köre 
  
3.1. A támogatás könyvelésével összefüggő adatkezelés során az adatkezelő kezeli, illetve kezelheti az 
érintett nevét, lakcímét, emailcímét, telefonszámát, az adomány összegét, a támogatás időpontját, 
valamint bankszámlaszámát. 
  
3.2. A támogatói kommunikációval összefüggő adatkezelés során az adatkezelő a 3.1. pontban megjelölt 
adatokon túl kezeli az érintett azon nyilatkozatára vonatkozó adatot, hogy kíván-e a továbbiakban a 
támogatói kommunikáció során tájékoztatókat, felhívásokat kapni. 
3.3. A weboldal látogatásával összefüggő adatkezelés során rögzítésre kerül a felhasználó látogatásának 
kezdő és befejező időpontja, illetve a felhasználó IP címe, böngésző és operációs rendszer típusa. 
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4. Az adatkezelés jogalap 
 
Az adatkezelő elsősorban az érintettek önkéntes, határozott és tájékozott hozzájárulása alapján kezeli a 
személyes adatokat, kivételesen törvény adatkezelést lehetővé vagy kötelezővé tevő rendelkezése 
alapján. 
  
4.1. A támogatás könyvelésével összefüggő adatkezelés során az érintett az adomány, támogatás 
befizetésével hozzájárulását adja ahhoz, hogy az adományával, támogatásával kapcsolatos adatait az 
adatkezelő kezelje. Ezen adatok megőrzését mint amelyek a könyvviteli elszámolást közvetlenül és 
közvetetten alátámasztó számviteli bizonylatokon szerepelnek, előírja továbbá a számvitelről szóló 2000. 
évi C. törvény 169. § (2) bekezdése. 
  
4.2. Az érintett szabadon dönthet arról, hogy ezeken felül megadja-e a támogatói kommunikációhoz 
szükséges személyes (elérhetőségi) adatait, és hozzájárul-e azok támogatói kommunikáció céljaira való 
felhasználásához. Az adatkezelő a hozzájáruló nyilatkozatait ezen ráutaló magatartásokkal (az 
adományozással a támogatással, a további adatok megadásával) teszi meg. 
  
4.3. A weboldal látogatásával összefüggő adatkezelés alapvetően az érintett önkéntes elhatározásán 
alapul. További jogalapja az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs 
társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 13/A. § (3) 
bekezdése a  a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükséges adatok tekintetében. 
 
  
5. Az adatkezelés időtartama 
  
5.1. A támogatás könyvelésével összefüggő adatkezelés esetében az adatokat a keletkezésüktől 
számított nyolc évig őrzi meg az adatkezelő. 
  
5.2. A támogatói kommunikációval összefüggő adatkezelést az adatkezelő egészen addig folytatja, 
ameddig az érintett nem nyilatkozik úgy, hogy a továbbiakban nem kíván a támogatói kommunikációval 
összefüggő adatkezelés részese lenni, nem kér további tájékoztatást, vagy nem kéri adatainak törlését. 
  
5.3. A weboldal látogatásával összefüggő adatkezelés legkésőbb a látogatottsági statisztikák 
elkészítéséig tart. 
 
 
 
 
 
  
6. Az adatokhoz hozzáférők köre, adatfeldolgozók 
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Személyes adatokat harmadik személyeknek az adatkezelő nem továbbít. Ez nem vonatkozik az 
esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra. Az adatkezelő az egyes hatósági adatkérések 
teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás 
jogalapja. 
  
6.1.  A támogatás könyvelésével összefüggő adatkezelés során az adatokhoz az adatkezelő munkatársai, 
valamint különböző ellenőrzések esetén az adóhatóság vagy a bíróság férhet hozzá. Az adatkezelő 
mindent megtesz annak érdekében, hogy a hatóságok az ellenőrzési jogosítványaikat ne használhassák 
fel az adományozók, támogatók kilétének azonosítására. 
  
6.2. A támogatói kommunikációval összefüggő adatkezeléshez az adatkezelő munkatársai, valamint a 
honlap fejlesztésével és fenntartásával, foglalkozók férhet hozzá. 
  
6.3. A weboldal látogatásával összefüggő adatkezeléshez az adatkezelő munkatársai, valamint a honlap 
fejlesztésével és fenntartásával karbantartásával foglalkozók férhet hozzá.  
 
 
7. Az érintettek jogai 
  
7.1. Személyes adataik kezeléséről minden érintett tájékoztatást kérhet. Az adatkezelő kérésre 30 napon 
belül írásban tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa feldolgozott adatairól, azok 
forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az 
adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az 
elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az 
adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás az adatkezelő levelezési vagy email címén 
kérheti az érintett, úgy, hogy érintettségét igazolja. 
  
7.2. Az érintettek az adatkezelő elérhetőségein kérhetik személyes adataik törlését és helyesbítését, 
tiltakozhatnak az adatkezeléssel szemben. Az adatkezelő e kéréseknek haladéktalanul eleget tesz, 
kivéve, ha az adatok megőrzését törvény kötelezően előírja. 
  
7.3. Az érintettek az adatkezelő elérhetőségein bármikor megtilthatják, hogy adataikat támogatói 
kommunikáció céljaira az adatkezelő felhasználja. Ebben az esetben adatait az adatkezelő úgynevezett 
tilalmi listára helyezi. 
  
 
8. A jogérvényesítés lehetőségei 
  
8.1. Az érintett, ha úgy érzi, hogy az adatkezelő megsértette a személyes adatok védelméhez fűződő 
jogát, akkor első lépésként vegye fel az adatkezelővel a kapcsolatot valamely elérhetőségén annak 
érdekében, hogy az esetleges jogsértést orvosolhassa. Amennyiben ez nem vezet eredményre, úgy az 
érintettek bejelentést tehetnek a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (ennek 
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részleteiről bővebben: http://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html) vagy keresettel élhet a Fővárosi 
Törvényszéken vagy a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszéken. Ennek 
részleteiről lásd az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. 
törvény 22. §-át. 
  
9. Kikötés 
 
9.1. Az adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatvédelmi nyilatkozatát megváltoztassa. Erre különösen 
akkor kerülhet sor, ha a szolgáltatások köre bővül, a kapcsolattartási címben, az adatkezelés helyében 
változás áll be, vagy ha jogszabály azt kötelezővé teszi.  
9.2. Az adatkezelés megváltozása nem jelentheti a személyes adatok céltól eltérő kezelését. Az erre 
vonatkozó tájékoztatást az adatkezelő 15 nappal előre közzéteszi honlapján. 
  
Budapest, 2017. 
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Jelen szabályzat az Alternatíva Alapítvány kuratóriumának elfogadó döntése,  …....../2017. sz. határozata 
alapján lép érvénybe 2017. …..........-én. 
 
 
Budapest, 2017.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


