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Csak egy perc! 
 

EGYet mondunk: nem EGY gyereknek segít, hanem EGY egész iskolának!  
 

Csak EGY tollvonás, EGYszerű, mint az EGYszerEGY.  
 

Ha EGYetért, tEGYen EGY jó ügyért! 
 

Tisztelt Szülők! Kedves Kollégák! 

Köszönjük, hogy az előző évben is támogatták iskolánk alapítványát adójuk 1%-ával. Alapítványunk megfelelt a 
törvényi feltételeknek, így 2021 októbere óta eddig 2.109.491 forint támogatáshoz jutott - 315 felajánlótól. 

A támogatást programokra, a COVID-19 védekezésre, valamint informatikai fejlesztésre fordítottuk: 
– tanulók jutalmazása (iskolai versenyek, Károlyi-pályázat, év végi jutalom) 
– szociális támogatás (versenyek, színház, táborok, osztályprogramok) 
– versenyek támogatása (nevezési díjak, feladatlapok, utazási költségek) 
– iskolai rendezvények (Károlyi-napok, Jeles napok, gólyanap, gólyatábor) és állami ünnepek, ballagások 
– iskolai környezet kialakítása (Erzsébet aula, osztálytermek-folyosók-tantermek díszítése, iskolakert) 
– oktatást segítő eszközök vásárlása (könyvtárfejlesztés, feladatlapok, fejlesztő pedagógiai eszközök) 
– COVID-19 védekezés (fertőtlenítőszerek, védőfelszerelés, tájékoztatók). 

Új kihívás várt ránk 2020. március 12-től a mai napig – megoldottuk!!!   Részletesen ld. a lap túloldalán. 

2022-ben is számítunk az Önök segítségére. 

Hogy a fenti célok továbbra is megvalósulhassanak, szükség van az Önök segítségére. Közeleg a 2021. év 
adóbevallási határideje. Kérjük, szánjanak rá egy kis időt és lehetőleg idén is támogassák alapítványunkat adójuk 
1%-ával. Személyi jövedelemadójukat minden évben befizetik az állami költségvetésbe, ennek 1%-át juttathatják 
el alapítványunknak. Ha ezt nem teszik, akkor ezt a pénzt az állami költségvetés használja fel! A gyermekek után 
visszatérítésre kerülő SZJA nem fogja csökkenteni a felajánlható 1%-ot, mert a visszatérített 1%-ot a 
költségvetés kipótolja!Tehát az is rendelkezhet az 1%-ról, akinek emiatt 0 Ft lesz a ténylegesen befizetett SZJA-ja. 

Hogyan rendelkezhet adója 1+1 %-ról? Ehhez csak annyit kell tennie, hogy 

– Nyomtatás után kivágja és kitölti az alábbi nyomtatványt, melybe az alapítvány adószámát már beírtuk. 
– Borítékba teszi, leragasztja, a ragasztást keresztben aláírja és eljuttatja postán vagy személyesen a NAV-hoz.  

Nagyon fontos, hogy a borítékon vagy a nyilatkozaton az adóazonosító jelét tüntesse fel. 
– Nyilatkozni elektronikus úton is lehet, saját ügyfélkapunk keresztül vagy meghatalmazott útján. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Nagyon fontos, hogy 
egyszerre csak egy civil 
szervezetet és emellett 
egy egyházat vagy 
köztestületet támogathat. 
 Ha egyszerre több civil 

szervezetre vagy 
egyházra vonatkozó 
rendelkező 
nyilatkozatot 
tesz, akkor sajnos 
rendelkezése nem lesz 
érvényes! 

 Ha a rendelkező 
nyilatkozatot nem 
tudják kinyomtatni: 
az iskola portáján 
kérhetnek nyomtat-
ványt és borítékot. 

 Határidő:  
2022. május 20. 

 Ne feledkezzen el a 
másik 1%-ról sem! 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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Új kihívás várt ránk először 2020. március 12-től, majd 2020. 11.12-től, és végül 2021.03.05-től! 

A digitális oktatás különleges kihívás elé állította iskolánkat is. A 2019/20-as és a 2020/21-es tanévben sok szép 
tervezett program, esemény, verseny maradt el, ezek közül a legfontosabbakat sikerült megvalósítani a 2020/21.  
illetve 2021/22. tanévekben - az Alapítvány hathatós segítségével. 
A COVID-19 elleni védekezéshez is hozzájárult az alapítvány (tájékoztató plakátok készítése, fertőtlenítőszerek, 
védőfelszerelések, stb.) 
A hirtelen jött új körülmények között is azon voltunk, hogy a járvány miatt előállt helyzetben ne kerülhessen  
hátrányba se diák, se tanár csak azért, mert nem rendelkezik megfelelő saját digitális eszközökkel. 
Azok a számítógépek, laptopok, tabletek, hangszórók, mikrofonok, melyeket a távoktatás idejére kölcsönözni tudtunk  
és tudunk az ilyenekkel nem rendelkező diákoknak és pedagógusoknak, jelentős részben az alapítvány támogatásával 
beszerzett eszközök.  
Alapítványunk az oktatás színvonalának emeléséhez 2021-ben új, korszerű digitális tananyagokat, pendrive-okat 
vásárolt. 
Büszkék vagyunk arra, hogy az Alapítvány segítségével a lehetőségekhez képest sikerült zökkenőmentesen megoldani  
az átállást, amely a visszajelzések alapján kivívta mind a diákok, mind a szülők elismerését. 

Az év folyamán bármikor köszönettel vesszük adományukat.   
Készpénz befizetési lehetőséget a „Virág épület” gazdasági irodájában biztosítunk. Bankszámlaszámunk: 

Alapítvány az Erzsébet utcai Iskola Diákjaiért 57800143-10000025-00000000 
(vezeti: Takarékbank Zrt., 2013–Bp. Árpád;  1042 Bp. IV. Árpád út 90-92.) 

Támogatásukat, segítségüket előre is köszönjük:     
  az Alapítvány kuratóriuma nevében: Lugosi Antalné képviselő 
Bp. 2022.04.19. 

Csatolmányok: 21EGYSZA-nyomtatvany_KIG.pdf         és      KIG-1szazalek-utmutato_2022.pdf 

Részletesebb tájékoztatót és segítséget az iskola honlapján talál (www.kig.hu): 
 NAV-nak beküldendő nyomtatvány (21EGYSZA-nyomtatvany_KIG.pdf) 

 Hogyan használhatja az Ügyfélkaput az 1%-os felajánláshoz  (KIG-1szazalek-utmutato_2022.pdf) 

 Beszámolók 2021-ben: 
 – Közhasznúsági beszámoló 2020-ról (http://kig.hu/images/article/14309/kozh_2020_rol_EB00539856.pdf) ,  
 – SZJA 1% felhasználásának igazolása (http://kig.hu/images/article/13693/19KOZ_ 
   18000153141_Alapitvany_az_Erzsebet_utcai_Iskola_Diakjaiert_38528875091635_300967293095.pdf) 

Ha a rendelkező nyilatkozatot nem tudják kinyomtatni:  az iskola portáján kérhetnek nyomtatványt és borítékot. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Hogyan rendelkezhet még adója 1+1% -áról?   

Miről rendelkezhet? 
Hogyan rendelkezhet? 

Meddig rendelkezhet? 
1. Online  vagy 2. Postai úton 

Nagyon fontos, hogy csak 
1 civil szervezet,  
és 1 egyház vagy 

köztestület számára 
ajánlhatja fel 

adója 1+1%-át!  
Tehát évente csak egy ilyen 
rendelkezést töltsön ki.  

Rendelkezése csak akkor lesz 
érvényes, ha adóját 
befizette és nincs 
adótartozása. 
 

Az adó 1+1% felajánlásáról az 
új online felületen, vagy a 
21SZJA EGYSZA lapján illetve 
az erre a célra kialakított  
      21EGYSZA elnevezésű 
nyomtatványon  is 
rendelkezhet.  

Ezen töltse ki a 
kedvezményezett civil 
szervezet adószámát, és adja 
meg személyes adatait. Az alsó 
cellában a +1 százalékról is 
rendelkezhet. 

Tegye postai borítékba, 
és ne feledje a borítékra 
ráírni adóazonosító jelét, 
illetve a borítékot  
leragasztás után aláírni 
keresztbe a ragasztáson. 

Majd adja fel postán 
vagy juttassa el 
személyesen a NAV-hoz. 

m  

Az adó 1+1% felajánlásáról  
a rendelkező nyilatkozatot  
a jogszabályban meghatá-
rozott határidőig, idén 
2022. május 20-ig kell 
 elektronikusan vagy postán 
megküldenie a NAV- hoz, 
akár a bevallás részeként, 
akár külön. 

Forrás: Nemzeti Adó- és Vámhivatal 

 

Adószámunk:  18000153–1–41 
Számlaszámunk:   57800143–10000025–00000000 
www.kig.hu  

Alapítvány az Erzsébet utcai  
Iskola Diákjaiért 

 

Köszönjük  a  támogatását! 


