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" EGYÜTT LEHETSÉGES ! " 

FELHÍVÁS 
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1 +1 %-ÁNAK  FELAJÁNLÁSÁRA 

A tavalyi évhez hasonlóan a civil szervezetek számára az Szja 1+1 % történő 
felajánlására országos és megyei szinten egyaránt szeretnénk buzdítani a 
lakosságot. 
  
Idén is népszerűsítő kampányt indít a Bács-Kiskun Megyei Civil  Közösségi 
és Szolgáltató Központ. 
  

A személyi jövedelemadó 1+1%-ának felajánlására idén  
2022. május 20-áig van lehetőség. 

  
A korábbi év SZJA 1%-os kampányához hasonlóan a kampány mind 
országos, mind pedig megyei szinten zajlik majd.  
  

A megyei kampány során kérjük a civil szervezeteket, hogy  készítsenek az 
SZJA 1%  civil felajánlására buzdító kisfilmet , melyet országos szinten is és 

a honlapunkon, a facebokk oldalunkon  népszerűsíteni fogunk.  
Kérjük, hogy a  felajánlásra buzdító kisfilmek terjedelme  ne legyen 1 perces 

időtartamnál több. 
  
Olyan szervezetek kampányfilmjét tudjuk befogadni és népszerűsíteni, akik 
szerepelnek  a 2022. évben felajánlásra jogosult civil kedvezményezettek 
között. 
https://nav.gov.hu/ado/szja1_1/felajanlasra-jogosultak/regisztralt_civil 
  
Kérjük a civil szervezeteket, hogy a kampányfilmük  elkészítése során 
a filmekben megjelenő kép- és hangfelvételek elkészítése, illetve 
felhasználása során  kiemelten ügyeljetek arra, hogy az adatkezelésnek 
legyen megfelelő jogalapja és célja.  
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Ezzel összefüggésben felhívjuk a figyelmüket a 2013. évi V. 
törvény(Ptk.) képmáshoz és a hangfelvételhez való joggal kapcsolatos 
vonatkozó rendelkezéseire. (Ptk. 2:48. §) 
  
Kérjük, hogy az érintettek hozzájárulásának beszerzésekor ügyeljenek arra, 
hogy az érintetteteket - kiskorúak esetén a törvényes képviselőiket 
- részletesen és egyértelműen tájékoztassák az adatkezelés céljáról.  
  
Felhívjuk továbbá a figyelmet arra is, hogy a kép- és hangfelvételek 
felhasználásakor a szerzői jogi rendelkezéseket is szükséges betartani. 
  
  

Kérjük forduljon hozzánk bizalommal! Irodáink  elérhetőségei 
KISKŐRÖSI IRODA: 
6200 Kiskőrös, Szarvas utca 2. I.em.4.szám  telefon:+36-78/415-165 e.mail: civilbacs@gmail.com 
Nyitvatartás: hétfőtől - csütörtökig  08:00 órától 16:00 óráig   pénteken 08:00 órától 12:00 óráig 
KECSKEMÉTI IRODA: 
6000. Kecskemét, Weselényi utca 1/A földszint 4.szám telefon: +36-76/777-517 e-mail: civil.kecskemet@gmail.com 
Nyitvatartás: hétfőtől - csütörtökig  08:00 órától 16:00 óráig   pénteken 08:00 órától 12:00 óráig 
BÁCSALMÁS: +36-20/292-9414 
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