
Tájékoztatás a juttatásban (segélyben, támogatásban) részesülők részére 2022 

Segíts, hogy segíthessünk! 
https://www.mkksz.org.hu/szolgaltatasaink/szocialis-segely 

 Mit jelent az szja 0,5 %-ának adományozása? 

Az MKKSZ alapszervezetétől a tagnak jutatott támogatás vagy segély, az MKKSZ alapítványtól 

jutatott segély összege – a gyakorlati tapasztalat szerint – legalább 15.000-20.000 Ft mértékű.  

 

„Az érdekképviseleti támogatásra javasolt tag szolidaritási kötelezettség vállalása: 
Kijelentem, hogy a legközelebbi személyi jövedelemadó bevallásnál az szja 1 %-ról a rászoruló 
szakszervezeti tagokat segítő Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért Alapítvány 
(adószáma:18162558-1-42) javára rendelkezem. [Alapszabály 19. k) pont, SZMSZ 11. I. rész a) 
pont] Az szja 1 %-a más szervezet részére történő utalása esetén a vállalást az szja 0,5 %-ának 
megfelelő adomány utalásával teljesítem. (Szabályzat 16/A.)” (részlet a nyomtatványból) 
 

Milyen „terhet” jelent, ha egy juttatásban (támogatásban) részesített tag nem tudja az szja 1 

%-át az alapítványnak utalni, és az szja 0,5 % utalásának vállalását kérjük? 

 
200.000 Ft minimálbér esetében: 

Éves kereset:     12x200.000 Ft   = 2.400.000 Ft 
ennek 15 %-os szja kötelezettsége:  2.400.000x0,15 =    360.000 Ft 
360.000 Ft 1 %-a   360.000:100      =         3.600 Ft 
360.000 Ft 0,5 %-a   3.600x0,5           =         1.800 Ft 
 

260.000 Ft bérminimum esetében: 

Éves kereset:     12x260.000 Ft   =  3.120.000 Ft 
ennek 15 %-os szja kötelezettsége:  3.120.000x0,15 =     468.000 Ft 
468.000 Ft 1 %-a   468.000:100      =          4.680 Ft 
468.000 Ft 0,5 %-a   4.680x0,5           =          2.340 Ft 
 

300.000 Ft kereset esetében: 

Éves kereset:     12x300.000 Ft   =  3.600.000 Ft 

ennek 15 %-os szja kötelezettsége:  3.600.000x0,15 =     540.000 Ft 

540.000 Ft 1 %-a   540.000:100      =         5.400 Ft 

540.000 Ft 0,5 %-a   5.400x0,5           =         2.700 Ft 

 

400.000 Ft kereset esetében: 

Éves kereset:     12x400.000 Ft   =  4.800.000 Ft 

ennek 15 %-os szja kötelezettsége:  4.800.000x0,15 =     720.000 Ft 

720.000 Ft 1 %-a   720.000:100      =         7.200 Ft 

720.000 Ft 0,5 %-a   7.200x0,5           =         3.600 Ft 

 

Megjegyzés: 2022-es évben a 25 év alatti foglalkoztatottra nem vonatkozik az szja 

kötelezettség. Ebben az esetben viszont a havi nettó kereset a le nem vont 15 % szja 

összegével nő, ennek a növekménynek a 0,5 %-át várjuk el adományként. 

Az Alapítvány részére történő befizetések a tagoknak juttatható segély lehetőségét növeli. 

https://www.mkksz.org.hu/szolgaltatasaink/szocialis-segely

