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CIVIL KÖZPONT  
FELHÍVÁS 

Tisztelt Civil Szervezeti Képviselők! 

  
SZEMÉLYI JÖVEDELEMADÓ 1 +1 %  FELAJÁNLÁSÁNAK NÉPSZERŰSÍTÉSE 

 
GYŰJTŐ KAMPÁNY 

 
A SZJA 1+1%-ának felajánlására most is, 2022. május 20-áig van lehetőség. 

  
Idén újra szeretnénk, országos és megyei szinten egyaránt arra biztatni a lakosságot, hogy 

rendelkezzenek a civil szervezetek javára, az SZJA 1+1 % felajánlásával.  
  

Ezért, ebben az évben is a Csongrád-Csanád megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ SZJA 1%-

os népszerűsítő kampányt indít.  
  

A kampány országosan és megyei szinten egyaránt zajlik majd. 
  

Kérjük, hogy amennyiben a szervezet szeretné ezt a lehetőséget igénybe venni, a megyei kampányra  

készítsenek az SZJA 1% kérő kisfilmet.  
  

Az elkészült bemutatókisfilmet a Civil Információs Portál (CIP) országos honlapjára, a Civil Központ 

Youtube oldalára, honlapunkra valamint Facebokk oldalunkra is feltöltjük és így népszerűsítjük. 
  



Kérjük, hogy az SZJA 1 % támogatást kérő kisfilm HD minőségű legyen, időtartama 1 percnél 

rövidebb legyen, tömör információkat tartalmazzon!  
  

FIGYELEM! 
 

Csak azoknak a szervezeteknek a kisfilmjét tudjuk népszerűsíteni, akik szerepelnek a 2022. évben 

felajánlásra jogosult civil kedvezményezettek között! 
  

Csongrád-Csanád megyére és településekre bontva a regisztráltak listáját itt találja: 
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1kIKyNsox62JlZquNKImcKnOHgm4jTBlS/edit#gid=12

92652709 
 

Az országos regisztráltak listáját pedig itt: 
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. 
  

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. 

Regisztráció 1 % gyűjtő kampányra: 
   

  

  

  

Ezt a levelet azért kapta, mert feliratkozott 

a Csongrád-Csanád megyei Civil Központ 

Hírlevelére. 

 

Keressenek minket bizalommal! 
 

Az alsó ikonokra kattintva azonnal az 

oldalainkra juthat, elérhetőségeinkhez. 
 

 

  

Tisza-parti Civil Közösségekért Egyesület 
Iroda: 6720 Szeged, Klauzál tér 7. 
honlap: www.recic.hu/csongrad 
email: civilcsongrad@gmail.com 
Tel.: +3662258559; +36202859355; +36204056422 
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