
Mit kell tudni az SZJA 1 %-ról? 

Lehetőségünk van személyi jövedelemadónk 1%-áról egy magyarországi civil szervezet 

javára rendelkezni.  

1. Ki ajánlhatja fel személyi jövedelemadója 1 %-át? 

Az a magánszemély, akinek adófizetési kötelezettsége van, s jövedelemadóját határidőre 

maradéktalanul befizeti az Adóhatóságnak, vagy részletfizetési, fizetési halasztási engedélye 

van a NAV-tól. 

2. Mit kell tartalmaznia az adózó nyilatkozatának? 

A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a választott szervezet adószámát, és tartalmazhatja (de 

nem kötelező!) a szervezet nevét is. Csak egy civil szervezetet lehet egyszerre ezen az úton 

adományhoz juttatni, és a befizetett adó 1%-áról csak teljes egészében lehet rendelkezni. 

3. Milyen formában lehet rendelkezni? 

Az 1%-ról való rendelkezést egy egyszerű nyilatkozaton keresztül lehet megtenni, vagy 

benyújtható elektronikusan is.  

A rendelkező magánszemély a rendelkező nyilatkozaton jelezheti azon döntését, hogy nevét 

és postai, illetve elektronikus levelezési címét az általa kedvezményezettként feltüntetett civil 

szervezettel közöljék. 

Aki adatai közlésére felhatalmazást ad, annak számolnia kell azzal, hogy őt a 

kedvezményezettként megjelölt szervezet megkeresi, részére tájékoztatást nyújt és adatait a 

rendelkezéstől számított öt évig kezeli. 

Az adatok feltüntetése az EGYSZA lapon önkéntes, mindenki szabadon eldöntheti szeretné-e, 

hogy azok is eljussanak a választott civil szervezethez. 

4. Amennyiben a munkáltatója vállalja, hogy elkészíti önnek az adóbevallást: 

A munkáltató a nyilatkozatok összegyűjtésére korábbi határidőt is megadhat, mint május 

10-e. Ugyanakkor, ha lemaradt volna erről a határidőről, akkor május 20-ig lehetőség  

van arra, hogy a rendelkező elektronikus rendelkező nyilatkozatát a bevallástól 

elkülönülten küldje meg, vagy egy lezárt, adóazonosító jelével ellátott borítékban, 

postán vagy személyesen is elküldheti nyilatkozatát az Adóhatóság részére! 

 A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítékon szerepelnie kell a magánszemély 

adóazonosító jelének, illetve a borítékot annak ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezűleg 

alá kell írnia, mivel ez biztosítja azt, hogy a munkáltató a boríték tartalmát ne ismerhesse 

meg. 

 

 



 

5. Milyen határidőig lehet rendelkezni az 1%-ról? 

Az 1%-os nyilatkozatok leadásának, beküldésének mindenkori határidejéről az 1%-os 

törvényben vagy az NAV-nál lehet érdeklődni. Az 1%-os nyilatkozat az adóbevallástól 

függetlenül május 20-ig külön is eljuttatható a NAV részére. 

6. Hol lehet tájékozódni a civil szervezeteknek felajánlott összegekről és 

felhasználásukról? 

A civil szervezeteknek egy erre a célra létrehozott adatlapon kell az 1%-ok felhasználásáról 

nyilatkozniuk. Ez azt a célt szolgálja, hogy a kapott összegekkel átláthatóbban, és külön 

költségek nélkül tudjanak a civil szervezetek elszámolni. 

A legutóbb benyújtott, ’13KOZ Közlemény’ megtekinthető a Kosársuli honlapján:  

http://www.kisslenkeks.hu/Publik/Doktar/1szazalek.aspx  

A Kiss Lenke Kosárlabda  Suli  számára korábban felajánlott 1% -ok összegéről a Civil 

keresőben is lehet információkat találni. 

Részletes tájékoztatás olvasható a Nemzeti Adó- és Vámhivatal által közzétett 25. számú 

információs füzetben: Hogyan lehet az szja 1%-áról rendelkezni?  

http://www.nav.gov.hu//data/cms389261/25._informacios_fuzet_Hogyan_lehet_az_szja_1__a

rol_rendelkezni_20160406.pdf  
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