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Az alapítvány célja a Csokonai Vitéz Mihály Gimnázium 

- taneszköz felszerelésének korszerűsítése 

- a tanárok és a tanulók kiemelkedő oktatási és tanulmányi teljesítményének elismerése   

   és támogatása 

- a tehetséges és erre anyagilag rászoruló tanulók támogatása 

- oktatási és nevelési táborok szervezése és finanszírozása 

- külföldi nyelvi tanulmányutak és belföldi továbbképzések támogatása és a szociális   

   helyzetük  folytán erre rászoruló tanulók támogatása 

 



 

1. A legegyszerűbben az e-SZJA online felületén, az eszja.nav.gov.hu oldalon tölthető 

ki a rendelkező nyilatkozat. 

 

2. Papíralapon is benyújtható a 22EGYSZA nevű nyomtatvány postán keresztül, vagy 

személyesen, illetve meghatalmazott által, lezárt borítékban a NAV 

ügyfélszolgálatain 

 

 
I. ELEKTRONIKUS ÚTON 

 

1. lépés: https://eszja.nav.gov.hu/ 

2. lépés: 

 
 

https://eszja.nav.gov.hu/


 

3. lépés: BELÉPÉS – Ügyfélkapu – Felhasználónév - Jelszó 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 



II. PAPÍRALAPON 

 

Papíralapon benyújtható postán keresztül az állandó lakcím szerinti adóigazgatóság 

címére, vagy személyesen, illetve meghatalmazott által, lezárt borítékban a NAV 

ügyfélszolgálatain a személyijövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját 

is kitöltve, az e-SZJA felület kitöltőprogramjával készített és kinyomtatott 

nyilatkozaton, a 22EGYSZA jelű nyomtatványon vagy azonos adatokkal a 

nyilatkozaton, továbbá 2023. május 10-ig lezárt borítékban leadva a munkáltatónak, ha 

az vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését. A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie 

kell a felajánló aláírásának. 

 

 

 

 



A civil kedvezményezett adószáma 

1 8 5 4 2 1 4 9 – 1 – 0  9  

A civil kedvezményezett adószámát akkor töltse ki, ha 2022. január 1-jétől a NAV honlapján (www.nav.gov.hu) közzétett 

regisztrációs listában szereplő valamely egyesület, alapítvány, az előbbi kategóriába nem tartozó könyvtári, levéltári, 

múzeumi, egyéb kulturális, illetve alkotó-, vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített 

intézmény, alap közül kiválasztottkedvezményezett javára kíván rendelkezni. 

 
A kedvezményezett technikai száma, neve 

    

                        _____________________________________________________   

 

Ezt a nyilatkozatot akkor töltse ki, ha valamely technikai számmal rendelkező kedvezményezett javára (vallási közösség, 

kiemelt költségvetési előirányzat) kíván rendelkezni. 

 

 

Az alábbi nyilatkozatot kizárólag abban az esetben tegye meg, ha 2022. rendelkező évi technikai számos kedvezményezettre 

szóló rendelkező nyilatkozatát vissza akarja vonni és ez évben nem kíván technikai számos kedvezményezettre nyilatkozni! 

A 2022. rendelkező évi technikai számos kedvezményezettre szóló rendelkező nyilatkozatomat visszavonom. 

 

                                                                                                                                                                                

 

http://www.nav.gov.hu/


 

KÖSZÖNJÜK 

TÁMOGATÁSÁT! 

 


