
AZ ETO JÖVŐJÉÉRT Alapítvány 
9027 Győr, Nagysándor József u. 31. 
Adószám: 18984176-2-08 
Bankszámlaszám: UniCredit Bank:   10918001  00000076  73190007
 
Az ETO Jövőjéért Alapítvány 2006 májusában elsősorban gyermek és ifjúsági sport, a Győri ETO 
FC utánpótlás támogatása, a tanulmányi ösztöndíjrendszer működtetésével az ifjú sportolók 
körülményeinek javítása, a rászoruló tehetséges fiatal sportolók szociális támogatása és a Fehér 
Miklós Gimnázium és Kollégium létrehozása, fenntartása céljából jött létre.  
A közhasznú szervezet a fent említett tevékenységeken kívül a Fehér Miklós Gimnáziumot és 
Kollégiumot elsősorban az állami normatíva igénybevételével működteti. A biztos működési háttér 
megteremtéséhez és az intézmény folyamatos eszközfejlesztéséhez kérjük az Ön segítségét, 
befizetett adója 1%-ával járuljon hozzá tevékenységünk hatékonyabb működéséhez. 
 
Köszönjük támogatásukat! 
 

AZ ETO JÖVŐJÉÉRT Alapítvány Kuratóriuma 
 

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

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

A kedvezményezett adószáma: 

1 8 9 8 4 1 7 6 - 2 - 0 8 
 

A kedvezményezett neve: AZ ETO JÖVŐJÉÉRT Alapítvány 
 
---------- -------------------------------------------------------------- ---------- 
 
Tudnivalók! 
 
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet alapítvány vagy külön nevesített intézmény, 
elkülönített alap javára kíván rendelkezni. 
Ezt a nyilatkozatot tegye olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy 
abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. 
 
Fontos! 
Rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az 
ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel. 

AZ ETO JÖVŐJÉÉRT Alapítvány 
9027 Győr, Nagysándor József u. 31. 
Adószám: 18984176-2-08 
Bankszámlaszám: UniCredit Bank:   10918001  00000076  73190007
 
Az ETO Jövőjéért Alapítvány 2006 májusában elsősorban gyermek és ifjúsági sport, a Győri ETO 
FC utánpótlás támogatása, a tanulmányi ösztöndíjrendszer működtetésével az ifjú sportolók 
körülményeinek javítása, a rászoruló tehetséges fiatal sportolók szociális támogatása és a Fehér 
Miklós Gimnázium és Kollégium létrehozása, fenntartása céljából jött létre.  
A közhasznú szervezet a fent említett tevékenységeken kívül a Fehér Miklós Gimnáziumot és 
Kollégiumot elsősorban az állami normatíva igénybevételével működteti. A biztos működési háttér 
megteremtéséhez és az intézmény folyamatos eszközfejlesztéséhez kérjük az Ön segítségét, 
befizetett adója 1%-ával járuljon hozzá tevékenységünk hatékonyabb működéséhez. 
 
Köszönjük támogatásukat! 
 

AZ ETO JÖVŐJÉÉRT Alapítvány Kuratóriuma 
 

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

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 
A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

A kedvezményezett adószáma: 

1 8 9 8 4 1 7 6 - 2 - 0 8 
 

A kedvezményezett neve: AZ ETO JÖVŐJÉÉRT Alapítvány 
 
----------- ------------------------------------------------------------- ---------- 
 
Tudnivalók! 
 
Ezt a nyilatkozatot csak akkor töltse ki, ha valamely társadalmi szervezet alapítvány vagy külön nevesített intézmény, 
elkülönített alap javára kíván rendelkezni. 
Ezt a nyilatkozatot tegye olyan postai szabvány méretű borítékba, amely e lap méretét csak annyiban haladja meg, hogy 
abba a nyilatkozat elhelyezhető legyen. 
 
Fontos! 
Rendelkezése csak akkor érvényes és teljesíthető, ha a nyilatkozaton a kedvezményezett adószámát, a borítékon pedig az 
ÖN NEVÉT, LAKCÍMÉT ÉS AZ ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT pontosan tünteti fel. 


