TÁMOGATÁSI ÉS ADOMÁNYGYŰJTÉSI SZABÁLYZAT
Matematikai Tehetségekért Alapítvány

Bevezető rész:
A Matematikai Tehetségekért Alapítvány - rövid nevén MaTe Alapítvány, későbbiekben
Alapítvány - Kuratóriuma az alapítvány átláthatóságának biztosítása, az Alapítvány jó hírnevének,
elért eredményeinek védelme, megőrzése, az Alapítvány nevével, tevékenységének való bármilyen
visszaélés megelőzése érdekében az alábbi szabályzatot alkotja:
1)

Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet az Alapító Okiratban rögzített célok által
meghatározott kereteken belül tevékenységének ellátásához támogatást fogadhat el a
hatályos jogszabályoknak megfelelően bárkitől, adománygyűjtést szervezhet, valamint más
által szervezett adománygyűjtésből befolyt adományt fogadhat el. Támogatásnak minősül
jelen szabályzat értelmezésében bármilyen pénzbeli vagy természetbeni juttatás, adomány,
melynek célja az Alapítvány jogszerű működésének segítése, céljainak támogatása.

2)

A Támogatás nem valósíthat meg bűncselekményt vagy jogszabályba ütköző magatartást,
nem irányulhat ennek segítésére. Támogatás elfogadása során a terrorizmus és pénzmosás
ellenei szabályokra figyelembe kell lenni.

3)

A Támogatás létrejöhet az Alapítvány által megvalósítandó vagy megvalósítás alatt álló
egyetlen meghatározott projektre vagy az Alapítvány munkájának általános támogatására.

4)

A Támogatást nyújtó jogosult saját tevékenységével összefüggésben, a Támogatás
tényleges rendelkezésre bocsátást követően – részletekben történő teljesítés esetén az első
részlet teljesítse után – támogatói minőségét feltüntetni.
Az Alapítvány támogatója bárki, aki az Alapítvány részére a jelen szabályzattal és az
Alapító okirattal összhangban támogatást nyújt.
Az Alapítvány vonatkozásban „fő támogató” cím használatára jogosult a jelen pontban írtak
szerint és időponttól az a támogató, aki
a) az Alapítvány egy meghatározott projektjének előzetesen kalkulált kiadásainak bruttó
értéken vett legalább 8%-át, de legfeljebb 10 %-át finanszírozza (megnevezése: „az XY
alapítványi projekt fő támogatója” és /vagy
b) Az Alapítvány általános tevékenységét a támogatás nyújtásának évét megelőző év
kiadásainak bruttó értéken vett legalább 8%-ával, de legfeljebb 10 %-ával megegyező
összegű pénzbeli támogatással támogatja (megnevezése: „az Alapítvány fő támogatója”).
Az Alapítvány vonatkozásában „kiemelt támogató” cím használatára jogosult jelen pontban
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írtak szerint és időponttól az a támogató, aki az alapítvány „fő támogató” címére nem
jogosult, azonban akár az Alapítvány általános tevékenységét, akár egyetlen vagy több
projektjét meghatározó mértékben támogatja akár pénzbeli, akár természetbeni támogatás
útján.
A Kuratóriummal előzetesen kötött írásbeli szerződés hiányában sem a „fő támogató”, sem
a „kiemelt támogatói” cím használatára a támogató nem jogosult. A Kuratóriumot nem
terheli szerződéskötési vagy Támogatás elfogadási kötelesség, saját döntése alapján határoz
arról, hogy kötni kíván-e szerződést a Támogatás tekintetében, elfogadja-e a Támogatást
vagy sem. A Támogatás körében a szerződéskötéshez a Kuratórium legalább egyszerű
többséggel hozott előzetes határozata szükséges.
5)

Támogatás elfogadását megelőzően, amennyiben a Támogatás érétke eléri a 100.000 Ft
azaz Egyszázezer forint összeget, úgy függetlenül a támogatói címtől, írásbeli szerződést
kell kötni a Kuratóriummal. A Kuratóriumot megilleti a jog, hogy a Támogatást indoklás
nélkül visszautasítsa. A Kuratóriumot nem terheli szerződéskötési kötelesség, saját döntése
alapján határoz arról, hogy kötni kíván-e szerződést a Támogatás tekintetében vagy sem. A
Támogatás körében amennyiben az meghaladja a 100.000 Ft azaz Egyszázezer forint
összeget, a szerződés kötéséhez a Kuratórium legalább egyszerű többséggel hozott határozata szükséges.

6)

Adománygyűjtés:
Az Alapítvány saját maga szabadon szervezhet adománygyűjtést saját maga javára.
Az Alapítvány nem gyűjt az Alapítványon kívül más személy részére támogatást.
Amennyiben az Alapítványtól eltérő más személy az Alapítvány javára adománygyűjtést
kíván szervezni vagy adományt gyűjt, úgy az alábbi rendelkezésektől eltérni nem lehet:
a) Az Alapítvány nevében gyűjtést szervezni csak azon személy jogosult, aki /amely
előzetesen írásban szerződést köt erre vonatkozóan az Alapítvánnyal. A Kuratóriumot nem
terheli szerződéskötési kötelezettség, saját döntése alapján határoz arról, kötni kíván-e
szerződést a Támogatás tekintetében vagy sem. A Támogatás körében a szerződés
kötéséhez a Kuratórium legalább egyszerű többséggel hozott határozata szükséges.
b) Minden, az Alapítvány nevében előzetes írásbeli szerződés hiányában történő
adománygyűjtést jogosulatlan tevékenységnek kell tekinteni, mely megvalósítója az
Alapítvány nevével és tevékenységével való visszaélést, s mellyel összefüggésben az
Alapítványt felelősség nem terheli. A Kuratórium ilyen esemény észlelésekor
haladéktalanul köteles fellépni az Alapítvány védelmében, s minden szükségesnek tartott
intézkedést megtenni e körben akár büntető feljelentést tenni.
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c) Az adományt gyűjtő személy nem minősül az Alapítvány támogatójának, nem is
használhatja ezen címet, az adományként gyűjtött összeget vagy egyéb vagyont nem
tüntetheti fel akként, mint saját adománya.
d) Az adománygyűjtésért az adománygyűjtő ellenszolgáltatásra nem tarthat igényt. E körben
ellenszolgáltatásnak minősül az adománygyűjtő saját, vagy az alapítványon kívül
harmadik személy tevékenységének népszerűsítése is az adománygyűjtéssel összefüggésben.
e) Adománygyűjtésre együttműködési megállapodás nem köthető az Alapítvánnyal, kizárólag eseti jelleggel történhet előzetes írásbeli szerződés alapján, az adománygyűjtés pontos
időtartamának, helyének, céljának é körülményeinek feltüntetésével.
A jelen szabályzat annak Kuratóriumi elfogadása napjától hatályos, azt minden esetben a bevezető
rész fényében, annak alapján kell értelmezni.
A Támogatásokra irányuló szerződések esetén ezen szabályzatban írtakkal össze nem egyeztethető
rendelkezés semmis.
Jelen szabályzat valamennyi, támogatásra, vagy gyűjtésre irányuló szerződés elválaszthatatlan
mellékletét képezi, melynek megismerését az Alapítvány előzetesen biztosítja, ennek érdekében
jelen szabályzatot honlapján, bárki által elérhető formában közzéteszi.
Jelen szabályzat csak a Kuratórium egyhangú döntésével módosítható.
Jelen szabályzat hatályba lépése előtt létrejött támogatási megállapodásokra jelen szabályzat nem
vonatkozik.
Elfogadás dátuma: 2021. xxxxxxx
Az elfogadó kuratóriumi határozat száma: 1/2021.

________________________________________
dr. Pintér Ferenc
a Kuratórium nevében, mint a Kuratórium elnöke
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