
Rendelkezés a személyi jövedelemadó 1+1%-ról 

Ezzel a kis leírással szeretnék segítséget nyújtani, hogy Ön is rendelkezhessen adója 1+1%-ról 
valamiyen civil szervezetnek (Csákvári Iskola Tanulóiért Alapítvány) illetve egy technikai 
számos kedvezményezett részére. 

Ha Önnek van Ügyfélkapus elérhetősége és kapott értesítést arról, hogy a tárhelyén 
elérhető az aktuális évre vonatkozó adóbevallás tervezete, akkor az eszja.nav.gov.hu oldalon 
bejelentkezve megtekintheti azt és itt el is tudja fogadni, be tudja nyújtani. 

Ha Önnek nincs Ügyfélkapus elérhetősége, akkor kérem, hogy a harmadik oldalon folytassa 
a dokumentum olvasását! 

 

A BELÉPÉS gombra kattintás után tudja megadni Ügyfélkapus felhasználói azonosítóját és 
jelszavát az Ügyfélkapu gombra kattintva. 

 

Belépés után tekintheti meg adóbevallás tervezetét illetve nyilatkozhat adója 1+1%-nak 
felajánlásáról. 



 

Válassza a NYILATKOZOM nyomógombot és megnyílik az adatok megadására szolgáló 
oldal. Az Ön adószáma automatikusan megjelenik az oldal tetején. Ha hozzá kíván járulni 
ahhoz, hogy nevét és címét átadják a kedvezményezett civil szervezetnek, akkor töltse ki az 
adózó nevére és címére vonatkozó rubrikákat. Egyéb esetben ezt nyugodtan üresen hagyhatja, 
a kitöltés nem feltétele a nyilatkozat leadásának. 

 

Kicsit lejjebb görgetve találja a Civil szervezet adószámának megadására szolgáló helyet, de 
Keresés funkciói is van az oldalon, melynek segítségével megtalálhatja az Önnek megfelelő 
szervezetet. Iskolánk alapítványának adószáma: 18485842-1-07, melyet ezúton is szeretnék 
figyelmébe ajánlani és kérni, hogy alapítványunk javára nyilatkozzon! 



 

Kitöltés után van lehetősége arra, hogy nyilatkozatát elmentse (ebben az esetben később, de 
május 20-ig kell beadnia) illetve beadja és ezzel véglegesítse is azt. 

 

Ha Önnek nincs Ügyfélkapus elérhetősége, akkor nyissa meg az eszja.nav.gov.hu 
honlapot és ott regisztráció nélkül tudja megadni a nyilatkozathoz szükséges adatokat. 

 

A képernyő bal alsó sarkába található ’Más módon vallaná be az adóját?’ részben találja a 
Regisztráció nélküli online felületet. A feliratra kattintva megnyílik a megfelelő felület. 



 

Írja be adóazonosító jelét a legfelső téglalapba. Ha hozzá kíván járulni ahhoz, hogy nevét és 
címét átadják a kedvezményezett civil szervezetnek, akkor töltse ki az adózó nevére és címére 
vonatkozó rubrikákat. Egyéb esetben ezt nyugodtan üresen hagyhatja, a kitöltés nem feltétele a 
nyilatkozat leadásának. 

Kicsit lejjebb görgetve találja a Civil szervezet adószámának megadására szolgáló helyet, de 
Keresés funkciói is van az oldalon, melynek segítségével megtalálhatja az Önnek megfelelő 
szervezetet. Iskolánk alapítványának adószáma: 18485842-1-07, melyet ezúton is szeretnék 
figyelmébe ajánlani és kérni, hogy alapítványunk javára nyilatkozzon! 

 

Ha szeretne rendelkezni valamelyik technikai számos egyházi intézmény javára adója +1%-ról, 
akkor azt is most tegye meg. 



Ha minden szükséges adatot kitöltött, akkor a képernyő jobb oldalán talál egy ikonsort, melyben 
megtalálható a nyomtatásra szolgáló nyomógomb is. 

Rákattintva a következő ablak jelenik meg képernyőjén: 

 

A RENDBEN gombra kattintva böngészője beállításainak megfelelően vagy elindul a letöltés 
és a beállított mappába (alapbeállítás a Letöltések mappa) mentődik a pdf állomány, vagy 
megjelenik egy ablak, ahol Ön tudja beállítani a mentés helyét. 

 

Mentés után megnyithatja az állományt, melynek alapértelmezett neve XXEGYSZA.pdf (XX 
az adott évnek megfelelő két számjegy; pl. 2021 esetén 21EGYSZA.pdf). Nyomtassa ki és egy 
lezárt borítékban küldje el a következő címre: 

Nemzeti Adó- és Vámhivatal (07), 8002 Székesfehérvár, Pf.: 345. 

Ha az ön állandó lakcíme nem Fejér megyében van, akkor a megfelelő címzéshez keresse fel a 
https://www.nav.gov.hu/nav/szja/szja honlapot, ahol az ’Információk a bevallásról’ ’Hová 
nyújtható be a személyijövedelemadóbevallás? (postai címek)’ részére kattintva megtalálja az 
Ön állandó lakhelyének megfelelő címet. Kérem, ebben az esetben semmiképpen ne a fenti 
címet használja borítékja megcímzéséhez. 

Szeretném felhívni figyelmét, hogy a borítékra írja rá nevét, címét és adószámát, valamint 
leragasztás után a ragasztáson keresztül írja is alá azt. 


