
Tájékoztató az szja 1%-ról rendelkező nyilatkozatok csoportos 

összegyűjtéséről 

 
 
Az 1996. évi CXXVI. törvény rendelkezik a személyi jövedelemadó 1-1 %-ának adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról rendelkező nyilatkozattal összefüggő kísérőjegyzék adattartalmáról.  

 
Azon munkavállalók, akik az adóhivatalt bízták meg az adó végelszámolással, és élni kívánnak az 1-1 
%-os rendelkezési jogukkal, azt a nyilatkozatot(kat) tartalmazó lezárt boríték leadásával, a csoportos 
leadást végző meghatalmazotton keresztül tehetik meg.  
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy egy munkavállaló csak egy postai szabvány borítékot adhat le, ami 
tartalmazhat egy, ill. két nyilatkozatot.  
 
Az 1%-os Rendelkező nyilatkozat leadási határidő 2023. 05. 22.  

 

Csoportos leadás esetén:  
Tekintettel arra, hogy a törvény előírása szerint a nyilatkozat csak a leadó magánszemély aláírásával 
igazoltan kerülhet átadásra, így ez csak személyesen történhet. Ezért, ahol igény merül fel, a 
nyilatkozatok csoportos leadására, erre is lehetőség van az alábbiak szerint.  
 

A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó boríték átvétele során a csoportos leadást végző 

meghatalmazott az alábbi alaki vizsgálati szempontoknak megfelelő borítékokat vehetik át:  
 A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó borítéknak lezártnak, sértetlen állapotúnak, kell lennie. 
 A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó boríték egyszerű, A5 vagy A6 méretű, fehér színű. (Nem 

lehet rajta céglogó és egyebek.) 
 A nyilatkozó kolléga a boríték lezárási felületét aláírásával lefedve hitelesítenie kell.  
 A boríték címzési felületén fel kell legyen tüntetve a nyilatkozó adóazonosító jele. 
 Nem kötelező, de feltüntethető még a nyilatkozó neve, és lakcíme is.  

 
A rendelkező nyilatkozatot tartalmazó boríték csoportos átvételének ügymenete: 

 A leadott borítékokat emelkedő, folyamatos sorszámmal ellátva kell felvezetni a mellékelt 
kísérőjegyre. A borítékra felírt sorszámnak azonosnak kell lennie a kísérőjegyzéken feltüntetett 
sorszámmal!  

 A kísérőjegyzékre fel kell vezetni a rendelkező nyilatkozatot tevő magánszemély nevét, 
adóazonosító jelét. 

 A kísérőjegyzéken, a nyilatkozatot tevő magánszemély minden esetben aláírásával 

hitelesítse a boríték átadásának tényét.  
 Több oldalas kísérőjegyzék esetén az oldalakat perjeles bontásban számmal kell ellátni (pl. 

összes oldalszám 8 oldal, akkor az első oldal 1/8).  
 Az utolsó oldalon meg kell jelölni az összesen darabszámot és a kísérőjegyzéket készítő 

meghatalmazott nevét, szig. számát. A készítő meghatalmazott aláírását is szerepeltetni kell.  
 A leadó magánszemély írjon meghatalmazást a megbízott számára, hogy az 1%-os 

rendelkezését kezelheti, leadhatja. 

 
A csoportos nyilatkozat leadás feltétele, hogy a Rendelkező nyilatkozatokat tartalmazó borítékok 
csoportos leadását végző meghatalmazott a fent leírt szempontok, és ügymenet szerint vegyék át a 

borítékokat, majd a kitöltött és a munkavállalók által aláírt kísérőjegyzékekkel, 

meghatalmazással együtt, az abban szereplő sorszám rendezettségben adják le személyesen a 

területileg illetékes NAV ügyfélszolgálatán.  

 

 

 
 



 

 

Az 1996. évi CXXVI. törvény szerinti rendelkező nyilatkozat kísérőjegyzéke 
 

A rendelkező magánszemély aláírásával a boríték átadásának tényét hitelesíti. 
 

Sor-

szám 

Rendelkező magánszemély 

Neve Adóazonosító jele Aláírása 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 

Összesített boríték darabszám: …………………………….. db. 

 

…………………………………………     …………………… 

kísérőjegyzéket készítő neve         aláírása 
 
 
 



Meghatalmazás 

 

 

Alulírott ……………………………………………………………………………… (név) anyja neve 

…………………………………………….., született ………………………………………………… 

meghatalmazom ………………………………………………… (név) született ……………………… 

……………………………, anyja neve …………………………………………), hogy az általam 

leadott 2022 évi adóhoz kapcsolódó 1%-os rendelkező nyilatkozatomat kezelje, azt a Nemzeti Adó és 

Vámhivatal részére átadja. 

Adószámom: …………………………….. 

 

 

……………………………. 2023. ………………………. 

 

……………………………………………………… 

    meghatalmazó 

 

Tanú1: név: ……………………………………….. 

lakcím: ……………………………………. 

aláírás: …………………………………….. 

 

 

Tanú1: név: ……………………………………….. 

lakcím: ……………………………………. 

aláírás: …………………………………….. 

 

 


