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A Fővárosi Vízművek Zrt. 
Támogatási és szponzorációs politikája 

Érvényes: 2020. augusztus 1. 

Jelen dokumentum tartalmazza a Fővárosi Vízművek Zrt. által követendő támogatási és 
szponzorációs politikát (a továbbiakban, mint a „Támogatási és szponzorációs 
politika”), amely a támogatási (adomány, mecenatúra jellegű) és a szponzorációs 
tevékenységekre egyaránt vonatkozik. A Támogatási és szponzorációs politika 
meghatározza a támogatás, illetve szponzoráció nyújtásának alapvető feltételeit, 
irányvonalát. 

1. Fogalmak 

Szponzoráció: Üzleti alapú kommunikációs együttműködést jelentő kétoldalú szerződéses 
jogviszony, melynek során a Fővárosi Vízművek Zrt. marketing jellegű ellenszolgáltatás 
fejében pénzbeli vagy természetbeni támogatást nyújt, melynek ellentételezéseként üzleti 
céljainak, érdekeinek figyelembe vételével jó hírnevének építését, üzleti tevékenységének 
előmozdítását várja el.  
A szponzorálás adójogi szempontból egy kapott szolgáltatás ellenértékének a megfizetése, 
nem minősül ingyenes juttatásnak. 

Támogatás: Ellenszolgáltatás nélkül, a támogatott cél fontosságának elismeréseként, annak 
elérése érdekében a Fővárosi Vízművek Zrt. által nyújtott közvetlen pénzbeli támogatás 
(mecenatúra, adományozás), ellenszolgáltatás nélkül vagy a piaci ár alatt adott (ide nem értve 
az üzletpolitikai kedvezményt) természetbeni támogatás (mely történhet a Fővárosi Vízművek 
Zrt. által a használatból kivont eszközök adományozásával vagy ingyenes 
szolgáltatásnyújtással, mint például ingyenes vízbekötés) vagy szolgáltatásból adott jóváírás. 
A Fővárosi Vízművek Zrt. a támogatásért cserébe annak kedvezményezettjétől semmilyen 
ellenszolgáltatást nem vár el, azonban a támogatás nyújtásával összefüggésben nevének, 
tevékenységének (logó, stb.) feltüntetését kérheti. A Fővárosi Vízművek Zrt. nevére, 
tevékenységére történő utalás nem minősül a támogatás fejében nyújtott ellenszolgáltatásnak, 
továbbá nem minősül a Fővárosi Vízművek Zrt. részére nyújtott vagyoni előnynek. 

Támogatási és szponzorációs politika: A Fővárosi Vízművek Zrt. által nyújtott Támogatás, 
Szponzoráció, TAO felajánlás odaítélésének kereteit, a Támogatási és szponzorációs 
tevékenység alapelveit és az alkalmazandó eljárás fő szempontjait meghatározó belső 
dokumentum, melynek iránymutatásait a támogatási és szponzorációs kérelmek elbírálásánál 
és minden egyéb Támogatással, illetve Szponzorációval kapcsolatos döntés meghozatalánál 
figyelembe kell venni. A Támogatási és szponzorációs politika olyan alapdokumentum, melyre 
a Fővárosi Vízművek Zrt. valamennyi Támogatási és szponzorációs tevékenységére 
vonatkozó dokumentuma (így különösen a Támogatási és szponzorációs politika keretei között 
megalkotott belső szabályzat) visszavezethető. 

Támogatási és szponzorációs tevékenység: A Támogatási és szponzorációs politika 
értelmében Támogatási és szponzorációs tevékenység a Fővárosi Vízművek Zrt. által tőle 
független szervezetnek nyújtott bármely Támogatás, Szponzoráció vagy TAO felajánlás. 

TAO felajánlás: a Fővárosi Vízművek Zrt. által a társaságiadó, a társaságiadóelőleg-
kötelezettsége, illetve az adóelőleg-kiegészítési kötelezettségének terhére a társasági adóról 
és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (a továbbiakban mint a „TAO tv.”) 24/A. § 
rendelkezései alapján, a TAO tv. szerinti kedvezményezett célra (filmalkotás támogatása, 
látvány-csapatsport támogatása) tett felajánlás.  

Támogatás, illetve szponzoráció kedvezményezettje: Az a szervezet, melynek részére a 
Fővárosi Vízművek Zrt. Támogatást, Szponzorációt, TAO felajánlást nyújt.  
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Támogatási és szponzorációs bizottság: A Fővárosi Vízművek Zrt. Támogatási és 
szponzorációs politikájának végrehajtásáért felelős bizottság, melynek feladata a Támogatási 
és szponzorációs politika alapján a Támogatás, Szponzoráció, illetve TAO felajánlás 
odaítélése.  

2. A Támogatási és szponzorációs tevékenység célja 

A Támogatási és szponzorációs tevékenység célja a Fővárosi Vízművek Zrt. társadalmi 
felelősségének és érzékenységének támogatás formájában történő kifejezése, szerepvállalás 
a Támogatási és szponzorációs célok megvalósulásának elősegítésében és a Fővárosi 
Vízművek Zrt. kedvező megítélésének erősítése. 

3. A Támogatási és szponzorációs tevékenység kedvezményezettje  

A Támogatási és szponzorációs tevékenység kedvezményezettje lehet:   
 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti civil szervezet (civil társaság, 
egyesület, alapítvány) 

 Nonprofit gazdasági társaság  
 Nonprofit szervezet (sportegyesület, sportszövetség, szövetség, egyesülés, 

köztestület, közalapítvány, költségvetési szerv, stb.) 
 Egyéb kedvezményezett közcélú tevékenysége alapján (közérdekű 

kötelezettségvállalás)  

4. A Támogatási és szponzorációs tevékenység keretei 

Közvetlen pénzbeli támogatásként Támogatás, illetve Szponzoráció csak akkor nyújtható, ha 
azt a Fővárosi Vízművek Zrt. adózás előtti eredményének vagy árbevételének nagysága 
indokolja és arra a Fővárosi Vízművek Zrt. rendes működését nem veszélyeztető módon van 
lehetőség.  

A Támogatás, illetve Szponzoráció természetbeni támogatásként, vagy a vonatkozó szabályok 
figyelembevételével leselejtezett eszközök adományozásával is nyújtható. 

TAO felajánlásként támogatás adófizetési kötelezettség keletkezése esetén nyújtható. 

A Támogatási és szponzorációs tevékenységre fordítható pénzügyi keretre vonatkozó 
részletes előírásokat a Fővárosi Vízművek Zrt. jelen Támogatási és szponzorációs politika 
keretei között megalkotott belső szabályzata rögzíti. 

5. Alapvető értékek, Támogatási és szponzorációs célok 

A Fővárosi Vízművek Zrt. által kiemelten fontosnak tartott alapvető értékek, melyek 
érvényesülésének, megvalósulásának támogatása, elősegítése a Támogatási és 
szponzorációs tevékenység célja:  

 Esélyegyenlőség előmozdítása  
 Rászorulók támogatása  
 Fenntartható fejlődés, környezetvédelem, egészséges életmód iránti elköteleződés 
 Nemzeti kultúra gazdagítása, a magyar kulturális értékek támogatása 
 Vízipari, illetve víziközmű-szolgáltatási szakmai tudás elismerése, a Fővárosi 

Vízművek Zrt. tevékenységéhez (azon belül is kiemelten a hosszú távú és biztonságos 
üzemeltetés fenntartásához) kapcsolódó tudományos, oktatási és ismeretterjesztési 
tevékenység támogatása 

A Fővárosi Vízművek Zrt. a Támogatási és szponzorációs tevékenységét az alábbi kiemelt 
célok mentén fejti ki:  

 A szolgáltatási területen folyó karitatív tevékenység segítése 
 Fogyasztóvédelem 
 Közhasznú tevékenységek (közérdekű kötelezettség vállalás) 
 Környezetvédelemmel, a környezettudatos szemlélettel, annak erősítésével 

kapcsolatos kezdeményezések 
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 Sporttal, kiemelten a vízi sportokkal, egészséges életmóddal kapcsolatos 
kezdeményezések, események 

 A vízgazdálkodással, ivóvízzel kapcsolatos szakmák utánpótlás képzése 
 A vízgazdálkodással, ivóvízzel kapcsolatos szakmák népszerűsítése, utánpótlás 

toborzás 
 A vízgazdálkodással, ivóvíz biztosításával kapcsolatos szakmai szervezetek 

kezdeményezése 

A Fővárosi Vízművek Zrt. Támogatási és szponzorációs tevékenységének alapelvei: 
 A Fővárosi Vízművek Zrt. tevékenysége és a Támogatási és szponzorációs 

tevékenység célja között legyen valamilyen releváns összefüggés 
(termékorientáltság). 

 Adózási kedvezmény igénybevételére lehetőséget adó támogatási forma előnyben 
részesüljön (adókedvezmény kihasználása). 

 Biztosított legyen a Támogatás és szponzorációs tevékenység minél szélesebb körű 
nyilvánossága, ennek érdekében a Fővárosi Vízművek Zrt. törekszik a komoly pozitív 
társadalmi visszhangot kiváltó, illetve széles tömegeket elérő együttműködések 
kiválasztására (maximális publicitás). 

 A Fővárosi Vízművek Zrt. Támogatási és szponzorációs tevékenysége a támogatni 
kívánt érdek érvényesítése, illetve cél vagy eredmény elérése szempontjából minél 
hatékonyabban és közvetlenül hasznosuljon (maximális eredményesség és 
fókuszálás). 

 A Támogatási és szponzorációs tevékenység kifejezze a minőség és teljesítmény 
elismerését (minőségorientáltság). 

 A Támogatási és szponzorációs tevékenység meghatározott eredmények elérését 
segítse vagy honorálja (eredményorientáltság). 

 A támogatott tevékenység előkészítettsége minél magasabb fokú, megvalósulása 
minél biztosabban bekövetkező legyen, és az erre vonatkozó kérelem kellő időben 
beérkezzen (előkészítettség). 

 A támogatás odaítélése és felhasználása átlátható legyen (átláthatóság). 
 A Támogatási és szponzorációs tevékenységre vonatkozó szabályok kiszámítható és 

következetes alkalmazása (megbízhatóság és következetesség). 
 A Támogatási és szponzorációs tevékenység ösztönözze újító megoldások 

megvalósítását, jó gyakorlatok elterjedését, illetve olyan kezdeményezések segítése, 
amelyeknek csak a beindítása igényel támogatást, és ezután a program sikere maga 
teremti meg tovább élésének feltételeit (inkubátor hatás, a „kezdő lökés”). 

 A Fővárosi Vízművek Zrt. elsősorban a szolgáltatási, illetve működési területén 
bejegyzett, illetve ott tevékenységét folytató szervezetek kezdeményezéseit támogatja, 
és erre kiemelt figyelmet fordít (helyi közösségek kezdeményezéseinek támogatása). 

 Hosszú távú, sikeresen működő partnerség, megbízható együttműködés preferálása.  
 Megfelelően, színvonalasan és minél nagyobb százalékban előkészített program. 
 Strukturált, világos célokkal és tartalommal rendelkező, jól szervezett, jó 

kommunikációs stratégiával rendelkező programok szponzorálása.  
 A Fővárosi Vízművek Zrt. törekszik arra, hogy ahol lehet, pályázatok keretében 

válassza ki a támogatandó programokat, ennek érdekében a Fővárosi Vízművek Zrt. 
vállalja, hogy az által nyújtott Támogatási és szponzorációs tevékenység legalább 
80%-át (a támogatás összege szerint) pályázat útján valósítja meg.  

A Fővárosi Vízművek Zrt. által nem támogatott és a Támogatási és szponzorációs 
tevékenységéből kizárt szervezetek és rendezvények: 

 Erőszakos megnyilvánulásra módot adó események, sportágak 
 Profi sport 
 Politikai pártok, politikai célok, politikai jellegű rendezvények, programok 
 Vallási szervezetek, vallási szervezetek által kezdeményezett, illetve vallási jellegű 

programok (A Fővárosi Vízművek Zrt. minden vallási irányzatot egyformán tiszteletben 
tart. Egyiket sem részesíti előnyben a többiekkel szemben.)    

 Olyan szervezetek, illetve programok, amelyek sértik az emberi jogokat, a közjót, 
közerkölcsöt, jó ízlést, vagy bármilyen diszkriminatív véleményt képviselnek 
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6. A Támogatási és szponzorációs tevékenység iránti kérelmek elbírálásának 
szempontjai 

A Fővárosi Vízművek Zrt. a Támogatási és szponzorációs tevékenység iránti kérelmek 
elbírálása során az alábbi szempontok teljesülését vizsgálja: 

 Az adott kezdeményezés megfelel-e a Fővárosi Vízművek Zrt. Támogatási és 
szponzorációs politikájában foglalt alapvető értékeknek és támogatási céloknak, 
valamint a Támogatási és szponzorációs politika keretei között megalkotott belső 
szabályzat, illetve az egyéb, Támogatási és szponzorációs tevékenységre vonatkozó 
dokumentumok előírásainak. 

 A kezdeményezés milyen pozitív hatással lehet a Fővárosi Vízművek Zrt. imázsára, 
megítélésére.  

 Milyen mértékben van szüksége támogatásra a kérelmezőnek a céljai 
megvalósításához.  

 Amennyiben volt korábbi együttműködés a kérelmezővel, akkor korábbi 
együttműködés tapasztalatai (együttműködési készség, vállalt kötelezettségek 
teljesítése, adminisztrációs együttműködési készség). 

 A kezdeményezés által elérhető, támogatott célcsoport nagysága.  
 A kérelmező milyen kommunikációs tevékenységet folytat, tervez az adott 

kezdeményezés népszerűsítésére, bemutatására.  
 Azon kezdeményezések előtérbe helyezése, amelyek a közösségek aktív 

közreműködését igénylik.  
 A fenntarthatóság és környezettudatosság elvének szem előtt tartása.  
 A támogatott kezdeményezés a lehető legnagyobb mértékben vegye figyelembe a 

környezetvédelmi, fenntarthatósági szempontokat.  
 Olyan kezdeményezések megvalósulásának elősegítése, melyek közösségek aktív 

közreműködését igénylik. 
 Előnyt élveznek azok a kezdeményezések, melyek az alapvető értékek és a 

szponzorációs célok közül egyszerre többnek is megfelelnek. 
 Előnyt élveznek azok a kezdeményezések (sport, kulturális, vagy egyéb programok) 

melyek támogatása esetén a Fővárosi Vízművek Zrt. munkatársai számára 
kedvezményes részvételi lehetőséget, színvonalas időtöltést biztosítanak (pl. 
kedvezményes jegyvásárlás). 

 Adóhatékony megoldások (célok, szervezetek) preferálása. 

7. A Fővárosi Vízművek Zrt. Támogatási és szponzorációs tevékenységének 
átláthatóságát biztosító intézkedések 

A Támogatási és szponzorációs tevékenység iránti kérelmeket a Fővárosi Vízművek Zrt. 
Támogatási és szponzorációs bizottsága a jelen Támogatási és szponzorációs politikában 
előre meghatározott szakmai, stratégiai és etikai szempontok alapján, a Támogatási és 
szponzorációs politika keretei között megalkotott belső szabályzat szerinti eljárásrendben 
bírálja el. A Támogatási és szponzorációs bizottság összetételét, a Támogatási és 
szponzorációs tevékenység iránti kérelmek benyújtásának és elbírálásának menetét a 
Támogatási és szponzorációs politika keretei között megalkotott belső szabályzat határozza 
meg. 

A Támogatási és Szponzorációs bizottság évente két alkalommal köteles beszámolni a 
Fővárosi Vízművek Zrt. Felügyelő Bizottsága és Igazgatósága részére az eltelt időszak 
Támogatási és szponzorációs tevékenységéről.  

A Fővárosi Vízművek Zrt. a jelen Támogatási és szponzorációs politikáját a www.vizmuvek.hu 
honlapon nyilvánosságra hozza, illetve Budapest Főváros Önkormányzata mint többségi 
tulajdonos számára biztosítja, hogy egy főt delegáljon a Fővárosi Vízművek Zrt. Támogatási 
és szponzorációs bizottságába, annak érdekében, hogy ezáltal elősegítse a fővárosi 
önkormányzati társaságok hasonló tevékenységének összehangolását, és a szinergiák 
kihasználhatóságát. 

A Fővárosi Vízművek Zrt. által nyújtott Támogatási és szponzorációs tevékenységre 
vonatkozó adatok, információk közzététele a www.vizmuvek.hu honlapon a vonatkozó 
jogszabályi előírások alapján történik. 

http://www.vizmuvek.hu/
http://www.vizmuvek.hu/

