
                  F E L H Í V Á S 
 

Tisztelt Kollégák! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 

 

Először is engedjék meg, hogy mindenkinek köszönetet mondjunk a hathatós segítségért, 

amivel alapítványunk az Egymásért-Együtt Alapítvány 2015. évi zavartalan működéséhez 

segítséget nyújtott az által, hogy az 1996. évi CXXVI. Tv. adta lehetőségeket kihasználva 

2014. évi személyi jövedelemadójának 1 %-át felajánlotta az alapítvány javára. 

Ezen felajánlások következtében 2015. évben az alapítvány részére a NAV 1.241.344,- Ft-ot 

utalt át, mely segítette kitűzött céljaink elérését, azonban sajnálatos módon az 1%-os 

felajánlás évről évre csökkenő tendenciát mutat. 

Az iparági társaságok és szakszervezetek egy - sajnálatosan egyre kisebb - részétől kapott 

adományok, és az 1 %-ból befolyt összeg tették lehetővé az eredményes munkát.  

Súlyos baleseti és betegségi, valamint szociális támogatásban 8 fő részesült, 790.000,- Ft 

ráfordítással. 8 fő részére járadékot fizettünk összesen 6.580.000,- Ft értékben. Ezen felül 

korábbi balesetet szenvedett munkavállalóink illetve hozzátartozóik, összesen 12 fő részére 

1.040.000,- Ft karácsonyi segély került átadásra. 
Mozgásszervi rehabilitációs gyógykezelésekre - 87 fő részére – a Hotel Ovit-ban Keszthelyen  

5.189.000,-Ft-ot, a D-Hotel-ben Gyulán 6.237.178,- Ft-ot, az MVM Hotel Panorámában 

Balatongyörökön 1.816.800,- Ft-ot használtunk fel. A „George Weber Rákkutató Alapítvány”  

támogatására 500.000,- Ft-ot utaltunk át. 

Fentiek alapján úgy ítéljük meg, hogy alapítványunk 2015. évben is eleget tudott tenni 

célkitűzéseinek, melyhez az Önök 1 %-os felajánlása is nagy mértékben hozzájárult. 

 

Jelen felhívásunkban ismét arra szeretnénk kérni Önöket, hogy a 2015. évről szóló 

adóbevallásukban az adójuk 1 %-át az EGYMÁSÉRT- EGYÜTT alapítvány javára ajánlják 

fel a rendelkező nyilatkozat felhasználásával. 
 

Ahhoz, hogy a törvényben megfogalmazottaknak az adózó eleget tegyen a következő teendők 

szükségesek: 

Rendelkező nyilatkozatot kell tenni a magánszemélynek általa lezárt, a nevével, lakcímével, 

adóazonosító jelével ellátott postai szabványméretű borítékban. A boríték hátoldalán, annak 

záró felületén a nyilatkozatot tevő aláírása kell, hogy szerepeljen. 

Önadózó munkavállaló esetében ezt a nyilatkozatot az adóbevallásával egy időben, az 

adóhatóság által részére biztosított adóbevallási papírjaival együtt kell beküldenie az 

adóhatósághoz. Azon munkavállalóknak, akiknek adóbevallását a munkáltató végzi el, ezen 

lezárt borítékot a bérszámfejtéssel foglalkozó gazdasági egység részére, munkahelyenként 

összegyűjtve kell beküldeni. Az összegyűjtött borítékok mellé kétpéldányos kísérőjegyzéket 

kell készíteni, melynek tartalmazni kell a felajánlást végző munkavállalók törzsszámát, nevét, 

adóazonosító jelét. 

 

Az EGYMÁSÉRT - EGYÜTT Alapítvány adószáma: 

 

19677000-1-41 

KÉRJÜK SEGÍTSENEK, HOGY SEGÍTHESSÜNK! 

 

Budapest, 2016. január                Egymásért-Együtt Alapítvány kuratóriuma 


