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eSZJA kitöltési útmutató 

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (továbbiakban 
NAV) idén is elkészítette mindenki számára a Személyi jövedelemadó bevallásának 
tervezetét, amely online formátumban 2020. március 15-től elérhető mindazok számára, 
akik rendelkeznek Ügyfélkapu regisztrációval.  

Mutatjuk, hogy miért jó ez Önnek, és hogy mit tud tenni azért, hogy segítse a súlyosan 
beteg, daganatos és leukémiás gyerekek gyógyulási feltételeit és kórházi körülményeit. 

Amennyiben Önnek van Ügyfélkapu regisztrációja, akkor a NAV honlapján jóváhagyhatja 
adóbevallását, miután leellenőrizte helyesek-e az ott feltöltött adatok, érvényesítésre 
kerültek-e az Önt esetlegesen megillető kedvezmények. Kérjük, hogy figyeljen a határidőre, 
mindezt legkésőbb 2020. május 20-áig meg kell tennie. 

Természetesen magánszemélyként idén is dönthet úgy, hogy a megfizetett adójának 1%-át 
felajánlja egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal 
rendelkező egyháznak vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak. 

Kérjük, hogy idén se hagyja ki ezt a lehetőséget, rendelkezzen adója 1%-ával és segítse ezzel 
a súlyosan beteg, daganatos és leukémiás gyerekek gyógyulási feltételeinek és kórházi 
körülményeinek javítását. Őrzők Alapítvány adószáma: 19017808-1-43 

Mutatjuk, hogyan tudja adóbevallását jóváhagyni, és hogyan segítheti az Őrzők Alapítvány 
munkáját! 

 
Adóbevallás jóváhagyása: 
 
A NAV honlapján (https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login) keresztül - a korábban 
megadott regisztrációs adatainak segítségével - lépjen be Ügyfélkapujába.  

 

https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login
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Miután sikeren belépet Ügyfélkapujába az alábbi felület fog megjelenni az Ön számára.  

Amennyiben Ön az adóbevallásának részleteit szeretné megnézni, és jóváhagyni azt, 
kattintson a bal oldali „Bevallás 2019. évről” ablakban az „ÁTNÉZEM” gombra. A megjelenő 
felületen láthatja majd adóbevallásának egyenlegét, azt, hogy Ön jogosult-e adó 
visszaigénylésre, esetleg fizetendő adója van, vagy egyenlege nulla forint. A „TELJES 
TERVEZET” gombra kattintva megnézheti adóbevallásának részleteit is. Amennyiben az 
űrlapon feltűntetett adatok megegyeznek az Ön nyilvántartásával, nincs más dolga, mint a 
„BEADÁS” gombra kattintani. Ezzel Ön el is készült, sikeresen benyújtott a 2019. évről szóló 
személyi jövedelemadó bevallását.  

(Amennyiben az adatok, amiket az űrlapon látott nem egyeznek meg az Ön nyilvántartásával, 
egyeztetés céljából vegye fel a kapcsolatot könyvelőjével.) 

 

Mielőtt kilépne a NAV Ügyfélkapu felületéről, kérjük, hogy ne feledkezzen meg adója 1+1%-
ának felajánlásáról sem. Önnek mindössze 1 percet jelent, a daganatos gyermekek számára 
azonban ez az egy perc életmentő lehet! 

Bevallása mellett megtalálja az „1+1 %-os nyilatkozat” ablakot is, ahol a „NYILATKOZOM” 

gombra kattintva rendelkezhet adója 1%-áról, ezzel segítve a támogatásra szoruló súlyosan 

beteg, daganatos és leukémiás gyerekek gyógyulási feltételeit és kórházi körülményeinek 

javítását. 
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Kérjük, hogy töltse ki a megjelenő „RENDELKEZŐ NYILATKOZATOT” személyes 

adataival. Amennyiben szeretne hozzájárulni ahhoz, hogy nevét, postai- illetve 

elektronikus levelezési címemét átadják az Ön által kiválasztott és támogatott civil 

szervezetnek, hogy azok későbbiekben fel tudják venni Önnel a kapcsolatot - 

marketing anyagokkal küldése céljából - itt engedélyezheti.   

 

 

Tovább haladva a nyilatkozat kitöltésében „RENDELKEZÉS CIVIL KEDVEZMÉNYEZETT” 

résznél, a kedvezményezett adószáma rovatba írja be kötőjel nélkül – a kötőjeleket a 

rendszer majd automatikus beteszi - az Őrzők Alapítvány adószámát (19017808143), így 

támogathatja a súlyosan beteg, daganatos és leukémiás gyerekek gyógyulási feltételeinek 

és kórházi körülményeinek javítását. 

 

Ezt követően tud rendelkezni adójának +1%-áról egy technikai számmal rendelkező egyház 
számára is. Innen már csak mindössze két lépés választja el attól, hogy végezzen 
adóbevallásával. Első lépésként nyomja meg a „MENTÉS”, majd a „BEADÁS” gombot is. Ezzel 
nyilatkozatát beadta, semmilyen egyéb teendője nincs. 
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Amennyiben nincs Ügyfélkapu regisztrációja, akkor sincs oka arra, hogy csüggedjen, adója 
1%-áról a mellékelt „RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL” 
nyomtatvány kitöltésével is nyilatkozhat. Miután kitöltötte a dokumentumot, helyezze 
borítékba, amelye írja rá nevét, bejelentet lakcímét, adóazonosító jelét, majd a lezárt 
borítékot a ragasztás mentén keresztezve írja alá, hogy a rendelkezése érvényes legyen. 
Levelét juttassa el könyvelőjéhez legkésőbb 2020. május 10-ig vagy a bevallástól 

elkülönülten 2020. május 20-ig közvetlenül a NAV-hoz és segítse ezzel a súlyosan beteg, 

daganatos és leukémiás gyerekek gyógyulási feltételeinek és kórházi körülményeinek 

javítását. 

Köszönjük, hogy adója 1 százalékával támogatja a súlyosan beteg, daganatos és leukémiás 

gyerekek gyógyulási feltételeinek és kórházi körülményeinek javítását. Működésünk a 

továbbiakban, mint eddig is, támogatóink segítségétől, így Öntől is függ. 

 
Köszönettel, 

Őrzők Közhasznú Alapítvány a Tűzoltó utcai Daganatos és Leukémiás Gyermekekért  

Adószám: 19017808-1-43 

 
 


