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SZJA 1%-a gyermekeinknek sokat számít! 
 

 

Kedves Szülők! 

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a 2021. évben a 2020. évi SZJA 1% kiutalásából a Kőrösi 

Csoma Sándor Alapítványunkhoz a NAV 2022. január 30. napján készített kimutatása 

szerint 2.156.196 forint folyt be 275 felajánlótól. A 2020. évi SZJA 1% felajánlott 

összeg a korábbi évekhez képest több száz ezer forinttal nőtt így a megvalósítandó 

céljainkat is jobban tudjuk teljesíteni. 

 

Abban a szerencsés esetben, ha gyermekeink legalább egy szülője felajánlja személyi 

jövedelem adója 1%-át akkor akár a felajánlók száma és a felhasználható összeg is további 

több száz ezer forinttal emelkedhet. EZ „csak” egy nyilatkozat kitöltése, de 

gyermekeinknek sokat számít! 

 

A korábbi évek alapítványi befizetéseiből és az SZJA 1%-ok felajánlásaiból 2022. évben 

folyamatosan próbáljuk megvalósítani a céljainkat, ezen belül kiemelt szerepet tölt be a 

nyelvoktatás fejlesztése, számítástechnikai eszközök beszerzése, valamint az épület 

korszerűsítése. 

 

Idei évben először az alapítvány ellátogatott minden szülői értekezletre és bemutattuk a 

tevékenységünket. Fontosnak tartjuk, hogy megismerjenek minket, azokat akik az 

alapítvány munkájában részt veszünk és a felajánlott SZJA 1% felhasználását felügyeljük. 

 

Az alapítvány évről évre beszámol a befolyt összegek felhasználásáról ami az idei évben is 

megtörtént, így mindenki tisztában lehet azzal, hogy a felajánlása jó helyre került. 

 

Alapítványunk köszönetét fejezi ki Önöknek és családtagjaiknak azért, hogy 

gyermekeink fejlődése érdekében személyi jövedelemadójuk 1%-át 

alapítványunknak felajánlják, és ha ezt megteszik az idei évben és a jövőben is. 

 

Kérjük Önt, hogy amennyiben a jövőben is módja nyílik rá, úgy az SZJA 1%-val továbbra 

is támogassa közös céljaink megvalósítását. A mellékelt ÚTMUTATÓ ebben nyújt 

segítséget, hogy hogyan tud rendelkezni az SZJA 1%-áról. 

 

E mellett továbbra is várjuk közvetlen felajánlásaikat, amelyet megtehetnek az 

OTP Banknál vezetett 11709002-20094351 számú bankszámlánkra. 

 

Köszönettel, 

 

Kőrösi Csoma Sándor alapítvány 
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ÚTMUTATÓ 
Hogyan rendelkezhet személyi jövedelem adója 1 %-ról? 

 

Magánszemélyként idén 2022-ben is dönthet úgy, hogy a 2021. évben megfizetett 

személyi jövedelem adója 1%-át felajánlja iskolánk alapítványának (Kőrösi Csoma 

Sándor Alapítvány, adószám: 18227107-1-43). 

 

Rendelkezni legkésőbb 2022. május 20-áig, az szja bevallásában vagy attól 

függetlenül is lehet. 

 

FONTOS, hogy a 2022. május 20-ig BE KELL ÉRKEZNIE a nyilatkozatnak a NAV-hoz.  

 

FONTOS, hogy akkor is megteheti a nyilatkozatát, ha már benyújtotta az SZJA bevallását 

és nem nyilatkozott. Ezt 2022 május 20-ig megteheti a 21GYSZA jelű nyomtatványon. 

 

Amennyiben a NAV készítette el az adóbevallás tervezetét, a tervezetet kiegészítheti az 

1%-os felajánlással. A véglegesített bevallásnak 2022. május 20-ig meg kell érkeznie a 

NAV-hoz. 

 

Az szja 1%-ának felajánlásáról attól függetlenül, hogy a 2021-es személyijövedelemadó-

bevallását hogyan nyújtja be a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is 

rendelkezhet. 

 

Ha rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát kétféle módon elektronikusan is be 

tudja nyújtani: 

 

- az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével 

 

vagy 

 

- az ÁNYK segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve vagy attól 

elkülönítve a 21EGYSZA nyomtatvány kitöltésével. 

 

Abban az esetben ha papíralapon nyújtja be (postán, vagy lezárt borítékban a NAV 

ügyfélszolgálatán, illetve meghatalmazott útján) az alábbi lehetőségei vannak: 

 

- a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve, 

 

vagy 

 

- az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd 

kinyomtatott nyilatkozati lapon, 

 

vagy 

 

- a 21EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati 

lapon. 

 

FONTOS, hogy ha a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését azt a helyben 

szokásos módon lezárt borítékban kell leadni a munkáltatónak. A borítékon a leragasztás 

helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának. A lezárt borítékokat legkésőbb 2022. 

május 10-ig kell leadni a munkáltatónak. 

 

https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login
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Ha a nyilatkozatokat eseti meghatalmazott nyújtja be, a nyilatkozathoz csatolni kell a 

meghatalmazást. 

 

Ha már beadta az adóbevallását UTÓLAG is nyilatkozhat az 1%-ról! Ennek a módja: 

 

- töltse ki a 21EGYSZA jelű nyomtatványt (elektronikus űrlapként) 

 

vagy 

 

- nyomtassa ki és töltse ki a mellékelt 21EGYSZA nyomtatványt és küldje el 

elektronikusan vagy levélben a NAV részére. A beküldött levél beérkezésének 

határideje május 20. 

 

Az szja 1%-ról rendelkező nyilatkozatán dönthet úgy, hogy nevét és elérhetőségét az 

alapítványunkkal közli. Ezen rendelkezés önkéntes, nem kötelező az érvényes 

rendelkezésnek. 

 

A NAV honlapján 2023. januárjától megtekintheti, hogy az alapítványunk mekkora 

összeggel részesült a felajánlott 1%-os összegekből. Ha elektronikus tárhellyel 

rendelkezik, elektronikusan is tájékoztatja a NAV a felajánlott összeg kiutalásáról. 

 

Sok sikert a kitöltéshez! 

 

Budapest, 2022. február 10. 

 

 

 

 

Köszönettel, 

 

Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány 

https://nav.gov.hu/nyomtatvanyok/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/21egysza

