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Tisztelt Támogatónk! 

 

A Megyeri Úti Általános Iskoláért létrejött Megyer 2000 Alapítvány ezúton köszöni mindazok 

segítségét, akik adományaikkal támogatták működésünket, valamint jövedelemadójuk 1 % -át 

felajánlották céljaink megvalósítására.  

A 2017. évi adó 1 %-ból felajánlott 755 408 Ft érkezett alapítványunkhoz 2018. novemberéig. 

A 2018. évben, alapítványunk mindösszesen 1 887 945 Ft támogatást kapott cégek, 

magánszemélyek felajánlásával. 

A 2018. esztendőben az adományok az alábbi fejlesztéseket, valamint programok 

megvalósítását tették lehetővé: 

 

A korszerű, informatikai eszközökkel történő oktatást a 2018. esztendőben összesen 

1 244 339 Ft értékben támogatta a Megyer 2000 Alapítvány az alábbiak szerint: 

 10 db korszerű számítógép vásárlásával segítettük a 116-os informatika terem 

korszerűsítését 660 654 Ft értékben. 

 5 db korszerű számítógép vásárlásával segítettük a 116-os és a 201-es informatika terem 

korszerűsítését 330 325 Ft értékben 

 1 db DVD író vásárlásával segítettük egy számítógép korszerűsítését 3910 Ft értékben. 

 1 Beeboat padlórobot készlet vásárlásával segítettük a korszerű informatika oktatás 

feltételeinek fejlesztést 232 350 Ft értékben 

 A Lego robot szakkör részére 17 100 Ft értékben szereztünk be eszközöket. 

 Rászoruló, és arra érdemes tanulók táborozását 10 000 Ft értékben támogatta 

alapítványunk. 

 Nevelő-oktató munkát segítő könyvtári kézikönyveket vásároltunk 62 745 Ft értékben. 

 A 2018-ban átadott Megyer 2000 Díjakhoz 45 000 Ft értékben ajándékkönyvek vásárlását 

tettük lehetővé. 

 

Az elmúlt esztendőben alapítványunk 1 362 084 Ft támogatást nyújtott a Megyeri Úti 

Általános Iskola részére. Az elkövetkező esztendőben továbbra is a korszerű oktatás 

feltételeinek fejlesztését kívánjuk támogatni.  

Lehetővé szeretnénk tenni az oktatást segítő, további korszerű informatikai és egyéb 

taneszközök beszerzését. Lehetőségeink szerint továbbra is támogatjuk az oktató nevelőmunkát 

és a tehetséggondozást segítő, a hasznos szabadidő eltöltését elősegítő pályázatok, programok 

megvalósítását.  

 

Kérjük, amennyiben egyetértenek céljainkkal, támogassák a Megyeri Úti Általános 

Iskoláért létrejött Megyer 2000 Alapítványt. 

Az Alapítvány adószáma: 18055335-1-41 

 Varga Ákos sk Hamzáné Szita Ilona sk 

 az Alapítvány kuratóriumának elnöke igazgató 
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Az 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2018-as személyi jövedelemadó-bevallását 

hogyan nyújtja be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is rendelkezhet. 

Elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül: 

az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy 

 az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját 

kitöltve vagy attól elkülönítve a 18EGYSZA nyomtatvány kitöltésével.  

 

Rendelkezhet a bevallási nyomtatványtól függetlenül 

Papíros formában postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain személyesen illetve 

meghatalmazott útján nyújthatja be: 

 a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve,  

 az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd 

kinyomtatott nyilatkozati lapon, 

 a 18EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati 

lapon, továbbá 

 amennyiben a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2019. május 10-ig 

lezárt borítékban leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a 

felajánló aláírásának). 

Abban az esetben, ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott kívánja benyújtani, a meghatalmazottnak a 

nyilatkozathoz csatolnia kell a magánszemély által adott, a nyilatkozat benyújtására jogosító 

meghatalmazását. 

A bevallástól függetlenül is eljuttatható az adóhatósághoz a rendelkező nyilatkozat. Amennyiben 

tehát sem a bevallás részeként, sem a munkáltató útján nem rendelkezett, lehetősége van arra, hogy az 

adóazonosító jelével ellátott nyomtatványon rendelkezzen az 1% adományozásáról. A 

nyilatkozatokat egy lezárt borítékban, postán, vagy személyesen juttassa el az adóhatósághoz. 

Fontos, hogy a 2019. május 20-ai határidő jogvesztő 

 

Kérjük, amennyiben egyetértenek céljainkkal, támogassák a Megyeri Úti Általános 

Iskoláért létrejött Megyer 2000 Alapítványt. 

Az Alapítvány adószáma: 18055335-1-41 

 Varga Ákos sk Hamzáné Szita Ilona sk 

 az Alapítvány kuratóriumának elnöke igazgató 

https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login

