
Személyi jövedelemadója 1%-át az a magánszemély ajánlhatja
fel, akinek adófizetési kötelezettsége van, s jövedelemadóját ha-
táridõre maradéktalanul befizeti, vagy részletfizetési halasztási
engedélye van az APEH-tõl.

Az 1% kedvezményezettje az a nonprofit szervezet/egyesület,
(köz)alapítvány/ lehet: 

� amelyet a bíróság a felajánló nyilatkozat évét megelõzõen
legalább két évvel nyilvántartásba vett;

� amely a felajánló nyilatkozat évének elsõ napját megelõzõen
legalább 1 éve közhasznú tevékenységet végez, közfeladatot
lát el, és a bíróság jogerõsen kiemelkedõen közhasznú szer-
vezetként nyilvántartásba vett; 

� amelyet az 1996.évi CXXVI. törvény külön nevesít; 
� könyvtári, levéltári, múzeumi és egyéb kulturális, illetve szóra-

koztatási tevékenységet folytató szervezet, amely a felajánló
nyilatkozat évének elsõ napja elõtti három év valamelyikében
a helyi önkormányzattól, az országos, illetve a helyi kisebbsé-
gi önkormányzattól, vagy a központi költségvetéstõl egyedi
támogatásban részesült; 

� amely felsõoktatási intézményként nevesítésre került a Felsõ-
oktatási tv. 1. sz. mellékletében,

� amelynek székhelye Magyarországon van, mûködése a ma-
gyarországi lakosság vagy a határon túli magyarság érdeké-
ben történik. 

Határidõk:

I. Önbevallás esetében:
FEBRUÁR 15. Egyéni vállalkozók, áfa fizetésére kötelezett magán-

személyek személyi jövedelemadó bevallásának benyújtása
MÁJUS 20.  Önadózó magánszemélyek személyi jövedelemadó

bevallásának benyújtása

II. Munkáltatói elszámolás esetében
FEBRUÁR 20. A magánszemély eddig az idõpontig adja át az

adókötelezettség elszámolásához szükséges igazolásokat a
munkáltatójának.

MÁJUS 20.  A munkáltató eddig az idõpontig teljesíti adatszolgál-
tatási kötelezettségét az adóhatóság részére.

III. Adóhatósági adó-megállapítás esetében
FEBRUÁR 15.  Az APEH adó-megállapítását választó magánsze-

mély nyilatkozatának benyújtási határideje február 15. 

Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület

2085 Pilisvörösvár, Szt. János u. 8.
tel.: 06-26-330 204, 06-30-271 2903

e-mail: muravidek@freemail.hu
www.muravidek.eu

Ajánlja fel 

személyi jövedelemadójának 1%-át 

civil szervezeteknek!



A Muravidék Baráti Kör Kulturális Egyesület (MBKKE)
1997 decemberében alakult meg, jelenleg 172 tagja van
(2009. májusi adat), akiknek nagy része magyarországi és a
hét környezõ országbeli, de vannak olaszországi, néme-
tországi, svájci és kanadai tagok is. Az MBKKE a határon túli
magyar közösségek – fõként a muravidéki magyarok – és a
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek kultúrájával
kapcsolatos tevékenységeket végez: mûvészeti kiállítások,
alkotótáborok, irodalmi estek, könyvbemutatók, beszélge-
tések, tudományos konferenciák szervezését, a nemzetiségi
oktatással kapcsolatos tudományos kutatómunkát, könyv- és
folyóirat-kiadást. Mûvészeti-irodalmi folyóirata, a Muravidék
2001-tõl évente átlagosan kétszer jelenik meg.

Az Egyesület mûködéséhez pótolhatatlan segítséget kapott az
adójuk 1%-át számára felajánló magánszemélyektõl. 
Felhasználás:

Év Összeg Cél

2007 48 699.- Ft Alkotótábor, Pilisszentlélek

2008 57 595.- Ft Alkotótábor, Pilisszentlélek

2009 62 942.- Ft Muravidék címû folyóirat

Az MBKKE ezúton is köszönetet mond a személyi jövedelem-
adó 1%-ának felajánlásáért, és programjai megvalósításához
ebben az évben is várja a felajánlásokat és egyéb támogatá-
sokat.

Bankszámlaszám: 11742245-20054386


