
Kedves Támogatónk! Tisztelt Adózó! 
Adóbevallása elkészítésekor – akár Ön, akár munkavállalója, akár a NAV készíti – lehetősége van, hogy 
rendelkezzen adója 1%-ával egy közhasznú szervezet javára, ezzel komoly támogatást nyújtva annak 
munkájához. Kérjük, személyi jövedelemadója – civil szervezetek számára felajánlható – 1%-ával mind-
ezek érdekében támogassa alapítványunkat! A civil kedvezményezettek számára felajánlható 1%-on túl, 
másik 1%-át ajánlja fel a Magyar Katolikus Egyháznak, az alábbi technika számon: 0011. 
A Jézus Társasága Alapítvány, a Jézus Társasága Magyarországi Rendtartománya, a magyar jezsu-
iták munkáit támogató szervezetként ebben az évben is nagy hálával fogadja a személyi jövedelemadó  
1%-ából származó felajánlásokat. Alapítványunk az elmúlt évek gyakorlatát követve, újabb és újabb kez-
deményezések megvalósulásához nyújt segítséget. A 2017-es évben a személyi jövedelemadó 1%-ából 
befolyt összeget az alábbi célokra kívánjuk felhasználni:
•   Lelkiségi területen, az Oázis Lelkigondozó és Mentálhigiénés Szolgálat segítő szakembereinek 

egyéni és csoportos szupervíziójára, akik által évről évre több száz ember kaphat professzionális, té-
rítésmentes segítséget. Valamint a szegedi Szent József templom kulturális, spirituális és közösségi 
programsorozatának megvalósítására. Továbbá a pesti Jézus Szíve templom Musica Sacra kórus lelki-
gyakorlatos költségeinek támogatására.

•   Oktatási területen, a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégiumban, a Jezsuita Roma Kollégium és 
Szakkollégiumban, valamint a Kaszap István Kollégiumban tanuló hallgatóink ösztöndíjazási rend-
szerére; egyetemen kívüli szakmai, társadalmi ismereteket bővítő képzéseik megvalósítására.

•   Társadalmi programjaink – kiemelten a Gyökerek Mozgalom – támogatására, amely keretében  az 
idei nyáron immár 15 éve határon túli gyermekek magyarországi táboroztatása valósul meg. Továbbá 
a társadalom peremére szorult felnőtteknek tanulási lehetőséget biztosító Lehetőségek Iskolájának 
informatikai eszköz beszerzésére. 

•   Média-kultúra területeken, a Jezsuita Kiadó gondozásában megjelenő megújult A Szív jezsuita maga-
zin, valamint az Embertárs folyóirat kiadásának támogatására, és a Párbeszéd Háza szervezésében  a 
21. Faludi Nemzetközi Amatőrfilmszemle és Fotópályázat költségeinek részbeni fedezésére.

   Felajánlásukat hálával fogadjuk.
   Köszönettel,
   a magyar jezsuiták és munkatársaik
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Hozzájárulok, hogy nevemet és postai, illetve elektronikus levelezési címemet az általam 
megjelölt első kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel (civil kedvezményezettel) közöljék.

jta.jezsuita.hu



Köszönjük, hogy tudatos  
rendelkezésével is hozzájárul 
a jezsuita kezdeményezések 
megvalósításához.
Jézus Társasága Alapítvány, 2017

Személyi jövedelemadója 1+1%-áról 
legkésőbb május 22-ig, az szja-bevallási 
formától függetlenül is rendelkezhet. 
Rendelkezését a bevallással együtt vagy 
akár attól elkülönülten is benyújthatja. 

Az 2016 óta hatályos jogszabályok szerint a rendelkezőnek joga van megadni adatait, hogy a tá-
mogatott szervezet beazonosíthassa támogatóit. Amennyiben élni kíván jogával, a rendelkező nyi-
latkozat végén X-szel erősítse meg hozzájáruló szándékát. 

Ha…

Ön egyéni vállalkozó: amennyiben február 27-ig leadott adóbevallásában nem nyilatkozott az 
1%-ról, május 22-ig még lehetősége van eljuttatni a nyilatkozatát a NAV-nak a 16EGYSZA nyom-
tatványon ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain sze-
mélyesen leadva.

Munkáltatója készíti el és nyújtja be adóbevallását: ha korábban munkáltatói adómegállapítást 
kért, a 16EGYSZA nyilatkozatot legkésőbb május 10-ig, adóazonosító jelével ellátott, lezárt borí-
tékban elhelyezve, a boríték ragasztott felületén átnyúlóan aláírva adhatja le munkáltatójának, vagy 
május 22-ig még lehetősége van eljuttatni a nyilatkozatát a NAV-nak a 16EGYSZA nyomtatványon 
ügyfélkapun keresztül elektronikusan, postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen le-
adva.

Magánszemélyként Ön készíti el és nyújtja be adóbevallását: a WebNYK programban elektro-
nikusan, vagy ÁNYK program használatával vagy esetleg papíron történő kitöltéssel is  rendelkez-
het adója 1%-áról. A 16EGYSZA nyilatkozat a 16SZJA (1653) bevallási nyomtatvány részét képzi, 
melyet postai úton vagy a NAV ügyfélszolgálatain személyesen leadhat május 22-ig.

A NAV készíti el az adóbevallását: ha Ön rendelkezik ügyfélkapuval a NAV által elkészített a be-
vallási tervezet elfogadása, javítása, kiegészítése közben is lehetősége van az online felületen az 
1%-ról rendelkezni, illetve a 16EGYSZA nyomtatványt postai úton, vagy a NAV ügyfélszolgálatain 
személyesen leadhatja május 22-ig.


