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Segítség az SZJA 1%-ának felajánlásához 

 
 

Hogyan ajánlhatom fel adóm 1%-át? 
 
Az Internet segítségével, néhány perc alatt: 
 Akár saját maga készíti adóbevallását, akár a NAV, akár a munkáltató, amennyiben Ön rendelkezik 

ügyfélkapuval, az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével néhány perc alatt nyilatkozhat 
adója 1%-áról: https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login 

 
Hagyományos nyomtatvány kitöltésével: 
 

 a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve, 
 az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd kinyomtatott 

nyilatkozati lapon, 
 a 18EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon, továbbá 
 amennyiben a munkáltató vállalja a nyilatkozatok összegyűjtését, 2019. május 10-ig lezárt borítékban 

leadva a munkáltatónak (A borítékon a leragasztás helyén szerepelnie kell a felajánló aláírásának). 
 
A végleges határidő minden esetben: május 20. 
 
Az EGYSZA nyilatkozat postai úton történő beküldésének menete: 

1. Töltse le és nyomtassa ki a ○○EGYSZA jelű rendelkező nyilatkozatot. (A ○○ helyére minden évben 
az előző év évszámának vége került. Pl. 2019-ben „18”) 

2. Tegye borítékba, amelyen feltünteti nevét, állandó (bejelentett) lakcímét és az adóazonosító jelét. 
3. Zárja le és írja alá a borítékot a hátoldalon úgy, hogy aláírása átnyúljon a ragasztáson. 
4. Juttassa el a nyilatkozatot május 10-ig munkáltatójához, vagy május 20-ig közvetlenül a NAV-hoz. 

(Ahhoz a NAV központhoz, amelyhez lakhelye alapján Ön tartozik.) 
 
Az EGYSZA nyomtatvány letölthető a www.nav.gov.hu honlapról, vagy beszerezhető a NAV bármelyik 
ügyfélszolgálati irodájában. 
 

Kinek ajánlhatom fel 1+1%-omat?  

Az első 1%-ot civil szervezeteknek, a második 1%-ot egyházi szervezeteknek ajánlhatjuk fel. Civil szervezetek 

esetében, mint amilyen a Magyar-Japán Baráti Társaság is, a felajánló nyilatkozaton az adószámot kell 

megadni. (Egyházak esetében pedig ún. technikai számot, így lehet a legkönnyebben megkülönböztetni a 

kétféle 1%-ot.) 

Az MJBT adószáma: 19001102-1-42 

 

Számít-e az én szerény 1%-om egy egész szervezet költségvetésében? 

Nagyon is sokat számít! A tagdíjak és az adó 1%-okból befolyt összeg Társaságunk működésének alapját 

jelentik, hiszen rengeteg költségünk van. Nagyon hálásak vagyunk minden támogatásért, minden adó 1%-ért. 

Köszönjük, hogy ilyen módon is támogat minket!  
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A nyilatkozat kitöltése:  
 
 

 
 
 
 
 
Fontos! 
Amennyiben nem kíván felajánlani egyetlen egyház számára sem +1%-ot, a nyilatkozat második részét 
egyszerűen csak hagyja üresen, de ne vágja le!  
  

19001102-1-42 

Az Ön adatai (kötelező megadni) 

Ezt a rublikát nem kötelező kipipálni. 

Az MJBT adószáma. Ez alapján kapjuk meg a 

felajánlott összeget.   

Ezt a részt akkor kell kitöltenie, amennyiben valamelyik 

egyház számára felajánlja adójának +1%-át.  

http://mjbt.hu/


Magyar-Japán Baráti Társaság (MJBT) 
1062 Budapest, Bajza utca 54. 
http://mjbt.hu 
 
 

Hogyan ajánlhatom fel adóm 1%-át az MJBT-nek az Interneten? 

 

1) Látogasson el az alábbi oldalra és lépjen be Ügyfélkapus felhasználónevével és jelszavával! 

https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login 

 

2) A képernyő jobb oldalán megjelenik aktuális 1+1%-os nyilatkozatának állapota (nyilatkozásra vár).  

 

Kattintson a Nyilatkozom gombra! 

 

3) A következő képernyőn megjelenik az alábbi felirat. Kattintson a lefelé néző nyílra a jobb szélen! 
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4) Ekkor az alábbi képernyő jelenik meg. A név és cím adatokat nem kötelező megadni, csak abban az 

esetben, amennyiben hozzájárul ahhoz, hogy a NAV átadja ezeket a Magyar-Japán Baráti 

Társaságnak!  

Kattintson a Kereső megjelenítése gombra! 

5) A név mezőbe írja be, hogy „magyar-japán”, majd kattintson a Lekérdezés gombra! 

6) Az első találat a Magyar-Japán Baráti Társaság. Kattintson rá az egér bal gombjával! 

  

Az Ön adatai (nem kötelező 

megadni) 

Az Ön adóazonosító jele (A rendszer automatikusan kitölti.) 
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7) Lehetősége van arra is, hogy egy egyház számára is felajánljon 1%-ot adójából. A nyilatkozat alján ezt 

az egyházat tudja kiválasztani. (Kattintson a lefelé néző nyílra, hogy megjelenjenek a válaszható 

egyházak, és kattintással válassza ki azt, melyet támogatni kíván!) Ezt a mezőt akár üresen is 

hagyhatja.  

8) Kattintson a Tovább a beadáshoz gombra az oldal legalján! 

 
9) Ekkor az alábbi felugró ablak jelenik meg, nyomja meg a Rendben gombot! 

10) Ekkor az alábbi képernyő jelenik meg. Nyomja meg a Beadás gombot.  

11) Ezzel a folyamat lezárult, Ön sikeresen nyilatkozott! 
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