
  

 

 

 

 



SZJA 1% FELAJÁNLÁS 

MÁJUS 20-IG VAN LEHETŐSÉG RENDELKEZNI A SZEMÉLYI 

JÖVEDELEMADÓ 1%-NAK FELHASZNÁLÁSÁRÓL  

Csaknem negyed évszázada minden adózó magyar állampolgár saját maga dönthet személyi 

jövedelemadója civil 1%-ának sorsáról. 2021-ben is felajánlhatja adója egy százalékát 

azoknak a civil szervezeteknek, amelyek a járványhelyzet idején is bizonyították, hogy 

azonnali és hatékony segítséget tudnak nyújtani, vagy azon szervezeteknek, amelyek már 

felkészültek rá, hogy rendezvényeikkel és programjaikkal hamarosan ismét színesítsék a 

mindennapjainkat. 

Az idei évben a megyei és fővárosi Civil Közösségi Szolgáltató Központok hálózata is 

segítséget szeretne nyújtani a civil 1%-ról való rendelkezéssel kapcsolatban, ugyanakkor 

országszerte szeretné felhívni a figyelmet a segítségnyújtás és társadalmi 

felelősségvállalás fontosságára. 

Nem feledkezhetünk meg arról, hogy a civil szervezetek egész évben önzetlenül segítenek 

nekünk, és tevékenységükkel közvetett vagy közvetlen módon élhetőbbé teszik mindannyiunk 

életét. A civil egy százalékról való rendelkezés felfogható tehát úgy is, hogy - ha csekély 

módon is, de – viszonozhatjuk civiljeink önzetlen munkáját a május 20-ig terjedő felajánlási 

időszakban. 

Kisfilmekben Miklósa Erika operaénekes, Ördög Nóra műsorvezető, szerkesztő és Szalay-

Bobrovniczky Vince civil és társadalmi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkár osztja meg 

tapasztalatait, gondolatait a civil szervezetek támogatásának lehetőségéről. 

Szalay-Bobrovniczky Vince - https://www.youtube.com/watch?v=5a8wF7hAPzE  

Miklósa Erika - https://www.youtube.com/watch?v=cf-t4UNp2g0  

Ördög Nóra - https://www.youtube.com/watch?v=hoznqv7UJoE  

A megyei Civil Központok bemutatkozó filmjei rövid betekintést nyújtanak a megyék és a 

főváros aktív civil életébe, a helyi civil társadalom sokszínűségébe, sajátosságaiba.   

https://www.youtube.com/watch?v=5a8wF7hAPzE
https://www.youtube.com/watch?v=cf-t4UNp2g0
https://www.youtube.com/watch?v=hoznqv7UJoE


 

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI CIVIL KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLTATÓ 

KÖZPONT 

Komárom-Esztergom megyében a Civil Közösségi Szolgáltató Központ működtetője a 

Majki Népfőiskolai Társaság. Civil Központként feladatunk a helyi civil szektor segítése, 

fejlesztése. Ennek érdekében számos díjmentes szolgáltatással, képzéssel állunk a civil 

szervezetek rendelkezésére. 

Ezen túl is aktív résztvevői, alakítói vagyunk a megye változatos civil életének. 

Számos projektet valósítunk meg, melyekkel célunk a hátrányos helyzetűek 

integrációjának elősegítése, közösségi párbeszéd erősítése, a családügy és az önkéntesség 

képviselete. 

Rövidfilmünk egyesületünk mindennapjaiba enged betekintést. A videó az alábbi linken 

megtekinthető: https://www.youtube.com/watch?v=xCZQOMvsKQQ  

Kérjük adója 1%-nak felajánlásával támogassa Ön is szervezetünket, hogy minél többet 

tehessünk a megyei civilek és a lakosság fejlődése, fejlesztése érdekében. 

Majki Népfőiskolai Társaság 

2800 Tatabánya, Kós Károly u. 2. 

Adószám: 19151544-1-11 

Bankszámlaszám: 11740061-20007140 

Honlap: www.mntkem.hu 

Facebook oldal: https://www.facebook.com/kemcic/ 

Weboldalunkon azon Komárom-Esztergom megyei szervezetek listája is megtekinthető, 

akik jogosultak az SZJA 1% felajánlásra: https://mntkem.hu/ckszk/letoltheto-dokumentumok/  

A felajánláshoz kapcsolódó hasznos információkat is összegyűjtöttük: 

https://mntkem.hu/2021/04/26/szja-1-felajanlas-kisokos/     

https://www.youtube.com/watch?v=xCZQOMvsKQQ
http://www.mntkem.hu/
https://www.facebook.com/kemcic/
https://mntkem.hu/ckszk/letoltheto-dokumentumok/
https://mntkem.hu/2021/04/26/szja-1-felajanlas-kisokos/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hírlevél – 2021. április 

Komárom-Esztergom Megyei Civil Közösségi Szolgáltató Központ 
2800 Tatabánya, Kós Károly utca 2. 

Telefon: 06-34/787-242, 20/236-2553 
E-mail: civil.kem@gmail.com, honlap: www.mntkem.hu 
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