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SZJA (személyi jövedelemadó) 1 % 

• SZJA 1 % című kampány, egy több megjelenési alkalmat és felületet biztosító lehetőség civil szervezetek számára, akár 

országos megjelenéssel (bemutatkozási és adó 1% gyűjtési lehetőség egyben) 
  

 

   

 Elérhetőségek  :               Ügyfélfogadás:  

 

+36 20 285-9355               H-Sz: 9:00-15:00 

+36 62 258-559                K-Cs-P: 8:00-12:00            

civilcsongrad1szazalek@gmail.com  

 

Olvass tovább! 
    

 

 

SZJA 1 % gyűjtés és bemutatkozási lehetőség a közösségnek 

Az összes, de legfőképp, a megyében működő civil szervezet nevében kampányolunk. 

 
A kampány a hét elejétől indult és egészen május 20-ig (az éves adóbevallások utolsó benyújtási 

határideje) tart. 

 
Szalay-Bobrovniczky Vince 
civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár: 
„A civilek fantasztikus munkát végeztek az elmúlt egy évben is.” 

 
a Csongrád-Csanád megyei Civil Központ bemutatkozó kisfilmje: 
https://www.youtube.com/watch?v=rCr36j4dgiM 

https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/2967594036802884 
 

bővebben és forrás: 

https://civil.info.hu/kezdolap/hirek/index.html?o=242 

Olvass tovább! 
  

A civil szervezetek SZJA 1% kampánya mellé 
állt Miklósa Erika és Ördög Nóra is! 

  

http://civilcsongrad1szazalek@gmail.com/
https://civil.info.hu/kezdolap/hirek/index.html?o=242
https://civil.info.hu/kezdolap/hirek/index.html?o=242
https://civil.info.hu/kezdolap/hirek/index.html?o=242


 

Miklósa Erika Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas magyar koloratúrszoprán 

opera-énekesnő 1 % Kampányfilmje megnézhető: 
http://recic.hu/csongrad/hirek/mikl%C3%B3sa-erika-csak-egy-

k%C3%A9t-csepp-a-tengerben-de-sok-cseppb%C5%91l-nagyon-nagy-

dolog-t%C3%B6rt%C3%A9nhet/ 

  
Ördög Nóra televíziós műsorvezető, szerkesztő 1 % Kampányfilmje 

megnézhető: 
http://recic.hu/csongrad/hirek/%C3%B6rd%C3%B6g-n%C3%B3ra-igenis-

van-lehet%C5%91s%C3%A9g-most-van-itt-a-lehet%C5%91s%C3%A9g-

hogy-viszonozzuk-a-civilek-munk%C3%A1j%C3%A1t/ 
  

bővebben és forrás: 
https://civil.info.hu/kezdolap/hirek/index.html?o=242 

Olvass tovább! 
  

 

Döntsön adója civil 1%-ának felajánlásáról! 

 A Csongrád-Csanád megyei Civil Központ SZJA 1 % gyűjtési kampányszervez. Az összes, de 

legfőképp, a megyében működő civil szervezet nevében kampányolunk. A kampány a hét elejétől indult 

és egészen május 20-ig tart. 
Szeretnénk „jobban bevinni a köztudatba”, hogy létezik ez a lehetőség. Nem kerül plusz költségbe az 

adózónak és csak pár perc az erről az 1 %-ról való „rendelkezés”. Viszont sok-kicsi sokra megy, alapon 

nagy segítség lehet az egyesületeknek, alapítványoknak. 

  

a FATIMA HÁZ ALAPÍTVÁNY kisfilmje:https://www.youtube.com/watch?v=UyOjIVUWraA&t=5s  

a FÉNYSUGÁR MEDICINA EGYESÜLET 

kisfilmje:https://www.youtube.com/watch?v=MGx000TtoV8 

a KÖRNYEZET- ÉS TERMÉSZETVÉDŐK CSONGRÁD VÁROSI EGYESÜLETE 

kisfilmje: https://drive.google.com/file/d/12nmf8EdpDfDCeQPCtvTmd8jZSVI0k0ym/view?usp=sharing 

Olvass tovább! 
https://www.facebook.com/civilcsongrad/posts/2966516443577310 

   

 

Ezt a levelet azért kapta, mert feliratkozott a 

Csongrád-Csanád megyei Civil Központ 

Hírlevelére.   

Az alsó ikonokra kattintva azonnal az oldalainkra juthat. 
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