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SZENT JEROMOS 

A L A P Í T VÁ N Y
A MAGYAR FORDÍTÓ- ÉS TOLMÁCSKÉPZÉS 

TÁMOGATÁSÁÉRT

Az Ala pít vány cél ja a ma gyar or szá gi for dí tó- és tol mács kép zés tá mo ga tá sa. En nek ér de-

ké ben az Ala pít vány tá mo gat ja az in téz mé nyes tol mács- és for dí tó kép zést, ösz tön díj jal 

se gí ti a tol mács, il let ve for dí tó sza kos hall ga tók ta nul má nya it és kül föl di rész kép zé sét, 

támo gat ja a tol mácsolást és fordítást oktató tanárok to vább kép zé sét, szak mai to vább kép-

ző tan fo lya mo kat szer vez an nak ér de ké ben, hogy a tol mács- és for dí tói mun ka szín vo na-

lá nak eme lé sé vel elő se gít se Ma gyar or szág euroatlanti in teg rá ci ó ját, szak mai fo lyó ira tot, 

il let ve pub li ká ci ó kat je len tet meg, tu do má nyos ku ta tást kez de mé nyez, foly tat, il let ve tá mo-

gat, va la mint szak mai kap cso la to kat kez de mé nyez és ápol ma gyar or szá gi és kül föl di társ-

in té ze tek kel és szak mai szer ve ze tek kel.

A kuratórium elnöke: dr. Klaudy Kinga

Az Ala pít vány nyi tott. Az Ala pít ványt min den ma gyar és kül föl di ma gán sze mély vagy 

jo gi sze mély, il let ve jo gi sze mé lyi ség gel nem ren del ke ző tár sa ság pénz ös  sze gek kel, il let ve 

szolgál ta tá sok kal tá mo gat hat ja.

A Szent Jeromos Alapítvány számlaszáma:10100792-72841400-00000008

Számlavezető Bank: Budapest Bank, Királyhágó téri fiók

A köz hasz nú szer ve ze tek ről szó ló 1997. évi CLVI tör vény ér tel mé ben az Ala pít ványt 

tá mo ga tó pénz ado mány ok le von ha tók a sze mé lyi jö ve de lem adó- és tár sa sá gi adó alap ból.

Az Alapítvány székhelye: ELTE BTK Fordító- és Tolmácsképző Tanszék

Budapest 1088. Múzeum krt. 4. „F” épület, 4116500/5894

e-mail: kklaudy@ludens.elte.hu pappjutka@ludens.elte.hu

pappjutka@ludens.elte.hu

FELHÍVÁS

1%
Fel kér jük a For dí tó- és Tol mács kép ző Tanszék hall ga tó it, öreg di ák ja it, ta ná ra it, lek to ra it 

és min den kit, akit ér de kel a for dí tás és tol má cso lás ügye, hogy jö ve de lem adó juk  

1%-ával tá mo gas sák Ala pít vá nyunk cél ki tű zé se it.

Ehhez a személyi jövedelemadó-csomagban található rendelkező nyilatkozaton 

a Szent Jeromos Alapítvány adószámát kell feltűntetni:

18166143-1-42
Ezúton mondunk köszönetet mindazoknak, akik 2007-ben Alapítványunkat jövedelemadójuk 

1%-ával támogatták. A felajánlott összeget a fordítóképzésben részt vevő hallgatók 
támogatására és a „Fordítástudomány” kiadására fordítottuk.


