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Ebben az évben is lehetősége van arra, hogy befizetett adójának 1%-áról rendelkezzen. Kérjük, 

tegye meg valamely civil szervezet számára, hiszen ez az összeg mindenképpen levont adójának egy 

része, ha nem rendelkezik róla, más fog dönteni felhasználásáról!  

 

A Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnáziumért Alapítvány megfelel valamennyi 

jogszabályi feltételnek, mely szerint részesülhet az 1%-ból. Jelenleg is közhasznú szervezet. 

 

Alapítványunk a Móricz Gimnáziumnak és tanulóinak támogatója. Alapelvünk, hogy 

működési költségeinkre az 1%-os felajánlásokból nem költünk, ezt teljes egészében 

tanulóinkra fordítjuk. Az iskolák jelenlegi szűkös anyagi lehetőségei között különösen 

felértékelődik az Alapítvány támogatása. Néhány megvalósult támogatási célunk az elmúlt 

évből: 

 tanulói bútorok beszerzésére,  

 az informatikai eszközpark működtetése 

 az iskolaudvaron 50 m-es futópálya elkészítése,  

 a tanulói mosdók felújítása (a szülői csempejegy bevételeinek kiegészítésével). 

 rászoruló tanulók színházlátogatásának, kirándulásának támogatása 

 tanulói programok támogatása belépők és autóbuszköltségek támogatásával. 

 
 

 

 

Ehhez elegendő egy rendelkező nyilatkozatot kitöltenie. Ezt a nyilatkozatot az alábbi módokon 

juttathatja el az állami adóhatósághoz:  

 

 Ha Önadózó, azaz Ön vagy könyvelője készíti el bevallását:  
A nyomtatvány az adóbevallás részét képezi akár papír alapon, akár elektronikusan készíti el 

bevallását. Erre Alapítványunk adószámát (18690534-1-13) és az Ön adatait kell ráírnia.  

 Ha Önnek munkáltatója vagy a NAV készíti el adóbevallását:  
A formanyomtatványon (vagy azzal egyező adattartalmú lapon) megtett rendelkező 

nyilatkozatát lezárt, adóazonosító jelével ellátott, az Ön által a boríték 

leragasztásán át aláírt, postai borítékban elhelyezve juttathatja el a munkáltatójához, 

legkésőbb 2016 májusáig, de lehetőleg még március folyamán. Figyelem, ha elfelejti 

aláírni, a rendelkezése érvénytelen lesz! 

 Bármely esetben lehetősége van egy harmadik módon is rendelkezni:  
Az adóbevallásának elküldése után tegye borítékba a rendelkező nyilatkozatot és adja fel postán a 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal címére 2016. május 20-ig:  
Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

Budapest (13) 

Pf.: 511 

1438 

A rendelkező nyilatkozatot letöltheti honalpunkról: www.mzsg.hu Ötleteit, kérdéseit és kéréseit várjuk 

a help@moriczalapitvany.hu címen! Arról, hogy jogosultak vagyunk az 1%-ok fogadására az adóhivatal honlapján 

tájékozódhat. 

Hogyan támogathat minket?  
 

Kedves jelenlegi és leendő Támogatónk! Kedves Szülők! 

 
 

http://www.mzsg.hu/

