
„Alapítvány az Erzsébet Utcai Iskola Diákjaiért” 
1041 Budapest, Erzsébet u. 69. Tel: 3692-273 Ikt.szám: 120/2019.  

K e d v e s  S z ü l ő k !  

Iskolánk, az Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium (előző neve: Károlyi István 12 Évfolyamos 
Gimnázium) alapítványa ezúton köszöni mindazon támogatójának segítségét, aki a 2017. adóévről adójuk 1%-át 
az „Alapítvány az Erzsébet utcai Iskola Diákjaiért” alapítványunk számára felajánlotta. Alapítványunk 
megfelelt a törvényi feltételeknek, így 2018 októbere óta eddig 1.718.817 forint támogatáshoz jutott. 

Ezt az összeget a tanulók jutalmazására (a 2018/2019-es tanév Károlyi pályázatán kiemelkedő teljesítményt 
nyújtó tanulók, tanév végi jutalomkönyvek, iskolai versenyek), táborok támogatására, tanulmányi versenyek 
nevezési díjára, valamint oktatást szemléltető eszközök vásárlására szeretnénk fordítani. A 2017-ben érkezett 
1.597.902 Ft-ot is ezekre a célokra fordítottuk. 

Tájékoztatásul az 1%-os támogatások felhasználása 2011 és 2017 között: 
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2011 2088 ezer 127 ezer 460 ezer 51 ezer 479 ezer 308 ezer 44 ezer 5 ezer eszköz, rendezv.,PR 
2012 1759 ezer 152 ezer 130 ezer 29 ezer 694 ezer 401 ezer 56 ezer 74 ezer eszköz, rendezv.,PR 
2013 1742 ezer 160 ezer 189 ezer 12 ezer 919 ezer 90 ezer 31 ezer 3 ezer eszköz, rend., műk. 
2014 1575 ezer 72 ezer 260 ezer 8 ezer 559 ezer 210 ezer 9 ezer 91 ezer eszköz, rend., műk. 
2015 1635 ezer 110 ezer 242 ezer 4 ezer 715 ezer 11 ezer 38 ezer 5 ezer eszköz, rend., műk. 
2016 1953 ezer 110 ezer 123 ezer 12 ezer 748 ezer 173 ezer 122 ezer 17 ezer eszköz, rend., műk. 

Az 1%-ból és szülői adományból 2018. nyarán megújult a kémia és a természettudományi szaktanterem. 
2019-ben is szívesen fogadjuk az Önök segítségét. Kérjük, hogy lehetőségeik szerint támogassák tanulóinkat, s 
erre kérjék barátaikat, ismerőseiket is. Az év folyamán bármikor köszönettel vesszük adományukat.   
Készpénz befizetési lehetőséget a „Virág épület” gazdasági irodájában biztosítunk. Bankszámlaszámunk: 

Alapítvány az Erzsébet utcai Iskola Diákjaiért 
57800143-10000025-00000000 (vezeti: B3 TAKARÉK Szövetkezet – Szentgál, 1042 Bp. IV. Árpád út 90-92.) 

(Közhasznúvá nyilvánítás engedélyszámai: 13.PK.66.684/1991/22., 13.Pk.66.684/1991/32.) 

Alapítványunkról szóló tájékoztatónkat a lap túloldalán olvashatják. Közhasznúsági jelentések: www.kig.hu 
Segítségüket előre is köszönjük. 

               
   Hirmann László     Lugosi Antalné 
          igazgató          az alapítvány képviselője 

Budapest, 2019. április 14. 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 



A l A p í t v á n y i  t á j é k o z t A t ó  
Az Újpesti Károlyi István Ált. Iskola és Gimnázium alapítványa (Alapítvány az Erzsébet u. Iskola diákjaiért) 
1991-ben alakult, melyet 1998.01.01-től a Cégbíróság 1999. júniusában közhasznú szervezetté nyilvánított. 
Fő célkitűzéseink: 
 az iskola szakmai, oktató-nevelő munkájának segítése, a matematika-informatika, 

természettudományos képzés és a nyelvoktatás feltételeinek javítása, 
 a tehetséggondozás elősegítése, 
 kulturális és szabadidős programok elősegítése, 
 gróf Károlyi István szellemi örökségének ápolása; gyermek- és ifjúságvédelem. 
Ennek megfelelően az alapítványnak juttatott összegekből 1992 óta: 
 támogatjuk a nyelvi, sport és egyéb táborokat, erdei iskolákat, felsőfokú komplex nyelvvizsgát tévő diákokat, 
 hozzájárulunk levelező feladatmegoldó versenyek, tanulmányi versenyek nevezési díjaihoz, 
 magnókat, (nyelv)oktató csomagokat, könyveket vásárolunk; felújítottuk a fizika-kémia szertárat,  
 hozzájárulunk az osztálytermek berendezéséhez, hangulatosabbá tételéhez (függöny, bútor, dekoráció, stb.) 
 korszerű vetítőtermet alakítottunk ki; megoldottuk az Erzsébet utcai épület hangosítását, 
 az aulát projektoros vetítésre is alkalmas rendezvények megtartására alakítottuk át, 
 támogatjuk a művészeti pályázatokat, kiállításokat, az iskolaújság megjelenését, 
 rendszeresen könyvvásárlási utalvánnyal vagy serleggel támogatjuk a Károlyi pályázatokra kiemelkedően színvonalas 

pályaműveket készítő diákjainkat; hozzájárulunk a legjobb tanulók tanév végi könyvjutalmazásához, 
 számítógépeket, korcsolyákat vásárolunk (a 22 év alatt kb. 2500 gyermek és tanítóik tanultak meg korizni!), 
 Károlyi-vándorserleggel jutalmazzuk a kimagasló tanulmányi munkát, a művészeti és sporttevékenységet,  

a legjobb osztályközösségeket; 2008 óta Károlyi-érmet kap a 12 éven át kiválóan tanuló érettségiző diák, 
 Károlyi István-díjat alapítottunk a kiemelkedő pedagógiai munkát végzők részére, 
 sport, kulturális és egyéb pályázatokhoz biztosítjuk a szükséges önrészt; ezek mellé 2017-2018-ban Újpest 

Önkormányzatától fejlesztési célokra 650 ezer, a NEA-tól 994 ezer + 1 mFt normatív támogatást kaptunk. 
 2015 szeptembere óta 29 osztály (szaktanterem) kapott projektort. 
Tanulóink kulturális tevékenységét, művészi képességeit, kreativitásukat az évente megrendezésre kerülő 
Károlyi-fesztiválon mutatják be. Ezúton köszönjük a 2019.02.16-i felsős, a 2019. 03.30-i és a 2019.04.06-i 
alsós Fesztiválokon való részvételt és a kapott támogatást. 

Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik az iskolai alapítvány munkáját segítik: az alapítványi 
műsorok és a Károlyi-pályázatok szervezésével; a nyári táborokkal, alapítványi kiadványok készítésével és 
terjesztésével, a korcsolyaoktatás szervezésével, színházba és egyéb rendezvényekre való kíséréssel. 

Kérjük, hogy továbbra is segítsék tevékenységünket a közös cél, gyermekeink egészséges, boldog 
fejlődése, képzett felnőtté válása érdekében. 
Tisztelettel és köszönettel    az Alapítvány kuratóriuma nevében:   Lugosi Antalné 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 
 

SEGÍTSÉG AZ 1% FELAJÁNLÁSÁNAK EREDMÉNYES CÉLBA JUTTATÁSÁHOZ 
Ebben az évben is sokat segíthet egy Ön által választott civil szervezetnek, ha adója 1%-áról rendelkezik. 
Nagyon fontos tudni, hogy 
 Egyszerre csak egy civil szervezetet és emellett egy egyházat vagy köztestületet támogathat. 

Ha egyszerre több civil szervezetre vagy egyházra vonatkozó rendelkező nyilatkozatot tesz, akkor  
sajnos rendelkezése nem lesz érvényes! 

 Rendelkezni az adóbevallással együtt vagy attól elkülönülten is lehet. Ha nem tette meg adóbevallásával együtt,  
akkor elkülönülten úgy tudja adója 1%-ával iskolai alapítványunkat támogatni, ha ezt a nyomtatványt kitöltve, 
lezárt borítékban 2019. május 20-ig eljuttatja postán vagy személyesen a NAV-nak.  
Nagyon fontos, hogy a borítékon vagy a nyilatkozaton az adóazonosító jelét tüntesse fel. 

 Nyilatkozni elektronikus úton is lehet, saját ügyfélkapun keresztül vagy meghatalmazott útján. 
 Ha munkáltatói adóbevallást kér, akkor legkésőbb 2019. május 10-ig lezárt borítékban, munkáltatójának is átadhatja 

a nyilatkozatot. Ebben az esetben a lezárt borítékot a lezáráson keresztben alá kell írnia. 

Rendelkezése csak akkor lesz érvényes, ha adóját befizette és nincs adótartozása. 
Budapest, 2019. január 
  Forrás:  NEMZETI ADÓ- és VÁMHIVATAL    

 


