
Tisztelt Támogatónk! Kedves Adózó! 

Adóbevallása elkészítésekor – akár Ön, akár megbízottja készíti – lehetősége van, hogy ren-
delkezzen adója 1%-ával egy közhasznú szervezet javára, ezzel komoly támogatást nyújtva 
annak munkájához.
A Jézus Társasága Alapítvány a befolyt összeget, az elmúlt évek gyakorlatát követve, és újabb 
kezdeményezésekhez is segítséget nyújtva, az alábbi célok megvalósításához használja fel:
•  �felsőoktatási�intézményeinkben, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban, a Jezsuita 

Roma Kollégium és Szakkollégiumban, valamint a Kaszap István Kollégiumban szociálisan 
rászoruló hallgatók lakhatási költségeinek támogatására, ösztöndíj rendszereken keresztül; 
oktatási és nevelési tevékenységek finanszírozására,

•   határon�túli�magyar programjaink támogatására, kiemelten a Gyökerek Mozgalmon 
keresztül gyerekek magyarországi táboroztatására, és szatmárnémeti és marosvásárhelyi 
lelkipásztori munkáinkra,

•   a médiaapostolság előmozdítása érdekében az A Szív folyóirat kiadásának támogatására, 
valamint a Faludi Ferenc Akadémia által bonyolított amatőrfilmszemle megvalósítására, 

•   a pesti, a miskolci és szegedi templomainkban, valamint a lelkigyakorlatos házainkban 
szervezett lelkiségi�és�kulturális események lebonyolítására.

Kérjük,�személyi�jövedelemadója,�civil�szervezetek�számára�felajánlható�1%-ával�mind-
ezek�érdekében�támogassa�alapítványunkat!�Közvetlen�adományával�nagymértékben�
hozzájárul�apostoli�szolgálatunk�fenntartásához,�megerősítéséhez�is.

   Felajánlásukat hálával fogadjuk.
   Köszönettel,
   a magyar jezsuiták és munkatársaik
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Hozzájárulok, hogy nevemet és postai, illetve elektronikus levelezési címemet az általam 
megjelölt első kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel (civil kedvezményezettel) közöljék.



Ha Ön...
számítógépes programmal vagy kézzel tölti ki adóbevallását, adónyilatkozatát 
(önadózó), vagy az egyszerűsített (adóhatósági) bevallást választotta:
A Jézus Társasága Alapítvány adószáma: 18064333-2-42. Az egyházi 1%-ról is rendel-
kezhet: a Magyar Katolikus Egyház technikai száma 0011. (Nem kell kisborítékot 
használnia, sem ezt a lapot, mert a rendelkező nyilatkozat az adóbevallás részét képezi.)

munkáltatói adómegállapítást kért (Ön nem tölt ki adóbevallást):
Tegye borítékba ezt a lapot! A borítékra írja rá saját adóazonosító jelét, majd zárja le a 
borítékot, és írja alá a ragasztáson átnyúlóan. Adja le a borítékot a munkahelyén minél 
hamarabb (legkésőbb május 10-ig)!

már beküldte az adóbevallását, de nem rendelkezett az 1%-okról, vagy nem 
akarja/tudja leadni az 1%-os borítékot a munkahelyén:
Tegye borítékba ezt a lapot! A nyilatkozatot ne válassza szét abban az esetben sem, ha 
valamelyik 1% részt nem tölti ki. A borítékra írja rá saját adóazonosító jelét, majd zárja 
le a borítékot. A borítékot postán vagy személyesen juttassa el az adóhatóság bárme-
lyik ügyfélszolgálati irodájához május 20-ig. Rendelkezése így, az adóbevallásától 
illetve a munkáltatói adóelszámolástól függetlenül is érvényes.

Az új jogszabályok szerint a rendelkezőnek van joga megadni adatait, hogy a támogatott szervezet 
beazonosíthassa támogatóit. Amennyiben élni kíván jogával, a legfelső tartomány kitöltése után 
X-szel erősítse meg hozzájáruló szándékát.

NE LEGYEN KÖZÖMBÖS!

A jogosultak 60%-a nem rendelkezik, de mi számítunk Önre és 1%-ára.  
Köszönjük, hogy segít.


