Az Szja törvény 1. sz. melléklete szerint a közcélú juttatásokból származó bevételek
közül az alábbiak adómentesek:
3.1. a közhasznú alapítványból, közalapítványból annak alapszabályban rögzített
közhasznú céljával összhangban a magánszemély részére kifizetett azon összeg,
amelyet az oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra, külföldi
tanulmányútra (ösztöndíj címén) folyósítanak, a szociálisan rászoruló részére szociális
segély címén folyósítanak, a diák- és szabadidősport résztvevőjének alkalmanként
legfeljebb az 500 forintot meg nem haladóan folyósítanak;
3.2. az az összeg, amelyet
3.2.1. a magánszemély a sportról szóló törvény alapján olimpiai járadék címén kap;
3.2.2. a sportról szóló törvény alapján Gerevich Aladár-sportösztöndíjként, a nyugdíjas
olimpiai és világbajnoki érmes sportolók és özvegyeik, valamint a kiemelkedő
sporteredmények elérésében közreműködő nyugdíjas sportszakemberek részére
szociális rászorultságra figyelemmel nyújtott támogatásként, továbbá a
sporteredmények elismerésének törvényben, kormányrendeletben, miniszteri
rendeletben meghatározott vagy kormánydöntésen alapuló juttatásként folyósított
anyagi támogatásaként kap a magánszemély;
3.2.3. a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti felhasználásáról szóló törvény alapján a költségvetési törvényben
meghatározott kiemelt előirányzat terhére kap a magánszemély;
3.2.4. Magyarország nemzetközi szerződéses kötelezettségeiből eredően folyósított
nemzetközi segélyből származó, erre vonatkozó nyilvántartással igazolt források
terhére kap a magánszemély;
3.2.5. vállalkozási tevékenységet nem folytató alapítványtól, közalapítványtól vagy
egyéb egyesülettől - annak alapszabályában rögzített céljával összhangban - kap az
1989. október 23. napját megelőzően politikai okból üldözött személy;
3.2.6. oktatási intézményekben folytatott tanulmányokra, kutatásra, külföldi
tanulmányútra ösztöndíj címén, vagy a szociálisan rászoruló részére szociális segély,
valamint szociális ösztöndíj címén, illetve - alkalmanként 500 forintot meg nem haladó
összegben - a diák- és szabadidősport résztvevőjének
3.2.6.1. a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által vezetett minisztérium
költségvetési fejezetéből a társadalmi felzárkózásért felelős miniszter által kijelölt
költségvetési szerv, alapítvány, közalapítvány, az állam tulajdonában álló nonprofit
gazdasági társaság útján közvetve, vagy
3.2.6.2. a Kormány döntése alapján az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII.
törvény és egyes kapcsolódó törvények módosításáról szóló 2006. évi LXV.
törvényben foglalt eljárás szerint megszűnő alapítvány, közalapítvány feladatát átvevő
közhasznú nonprofit gazdasági társaság az átvett feladatkörében
nyújt;
3.3. a jótékony célú közadakozásból, a közérdekű kötelezettségvállalásból, a
közhasznú egyesületből, alapítványból, közalapítványból annak létesítő okiratában
rögzített közhasznú céljával összhangban a közhasznú cél szerint címzett
magánszemélynek, valamint munkavállalói-érdekképviseleti szervezet által
magánszemélynek nem pénzben adott juttatás értéke (ide nem értve az e törvény
szerint béren kívüli juttatásnak minősülő juttatásokat), pénzben történő juttatás esetén
legfeljebb a minimálbér 50 százalékát meg nem haladó összegben havonta adott
támogatás, továbbá a 2008. január 1-je előtt alapított, a magyar kultúra, tudomány,
művészet és sport érdekében kiemelkedő tevékenységet folytató és kimagasló
eredményt elérő magánszemélynek nyilvános jelölés alapján odaítélt és nyilvánosan

átadott szakmai díj (ideértve a Bethlen Gábor Alapítvány által adományozott Bethlen
Gábor Díjat is);
3.4. a 3.1-3.3. pontokban foglaltak esetében sem adómentes az a kifizetés (juttatás)
a) amelynek címzettje az alapító, az adományozó, a támogató - kivéve az orvosi
javaslat alapján fogyatékosságával, gyógyításával összefüggő termék, szolgáltatás
formájában nem pénzben megszerzett bevételt -,
b) amelyet a kifizetővel munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb
jogviszonyban vagy más, a Polgári Törvénykönyv szerinti olyan szerződéses
jogviszonyban álló magánszemély kap, amelynek alapján a kifizetés (juttatás) a
magánszemélyt
ba) az általa végzett tevékenység mennyiségi és/vagy minőségi jellemzőire tekintettel,
bb) termék értékesítésének, szolgáltatás nyújtásának ellenértékeként,
bc) jog alapításának, joggyakorlás átengedésének, jogról való lemondásnak
ellenértékeként,
illeti meg;
3.5. a köztársasági elnök, a volt köztársasági elnök, az Országgyűlés elnöke által a
számára biztosított előirányzat terhére közcélú felajánlás, adomány, vállalás címén
közvetlenül magánszemélynek juttatott vagyoni érték;
3.6. az a tevékenység ellenértékének nem minősülő pénzbeli juttatás, amelyet
a) a külön törvény alapján, a külön törvényben meghatározott célra létrehozott, vagy
b) a központi költségvetésről szóló törvényben egyedi támogatásban részesített,
vállalkozási tevékenységet nem folytató alapítványtól, közalapítványtól, a szervezet
céljával összhangban kap a magánszemély;
3.7. az a tevékenység ellenértékének nem minősülő juttatás, amelyet a magánszemély
az Erzsébet-programról szóló törvény szabályai szerint az Erzsébet-program
forrásaiból kap.

