
EGYSZA RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL

Az adózó neve

Az adózó elektronikus levelezési címe

Az adózó postai  
levelezési címe

Hozzájárulok, hogy nevemet és postai, illetve elektronikus levelezési címemet az általam 
megjelölt első kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel (civil kedvezményezett) közöljék.  
A hozzájárulás nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.
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Az adózó adóazonosító jele

A kedvezményezett 
adószáma

A kedvezményezett 
technikai száma, neve

Ezt a nyilatkozatot akkor töltse ki, ha valamely technikai számmal rendelkező kedvezményezett javára kíván rendelkezni.
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ÚTMUTATÓ AZ ADÓ 1+1% RENDELKEZÉSHEZ
 

A MAGYAR MADÁRTANI ÉS 
TERMÉSZETVÉDELMI EGYESÜLET 
ADÓSZÁMA: 19001243–2–43

• Önnek lehetősége van arra, hogy adója 1+1%-ának 
felhasználásáról a bevallás részét képező önálló 
EGYSZA lapon rendelkezzen és azt a bevallásával 
együtt elektronikusan az ügyfélkapun keresztül, vagy 
kinyomtatott formában postai úton vagy személyesen 
továbbítsa a NAV felé legkésőbb május 20-ig.

• Amennyiben Ön már elküldte adóbevallását és 
külön rendelkezik adója 1+1%-áról, úgy a rendelkező 
nyilatkozatot önállóan, legkésőbb május 20-ig küldheti 
meg az adóhatóságnak elektronikusan vagy papíron 
kitöltött formában postán.

• Amennyiben a munkáltatója vállalja, a munkáltató 
útján is eljuttathatja rendelkező nyilatkozatát az 
adóhatósághoz, a rendelkező nyilatkozatot lezárt, 
ragasztott felületére átnyúlóan, saját kezűleg aláírt 
postai borítékban 2019. május 10-éig a munkáltatójának 
is átadhatja. Amennyiben adóbevallását a NAV készíti el 
és tervezetét on-line, az ügyfélkapun keresztül ellenőrzi, 
akkor is lehetősége van az elektronikus felületen az szja 
1+1 %-áról rendelkezni.

• Ha a személyi jövedelemadó bevallását elektronikusan, 
meghatalmazott útján kívánja elküldeni, akkor a 
rendelkező nyilatkozatot az adóhatóság csak akkor 
fogadja el, ha a meghatalmazott mind a  bevallás, 
mind pedig a rendelkező nyilatkozat megküldésére az 
adóhatósághoz bejelentett meghatalmazással, érvényes 
regisztrációval rendelkezik.

• Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben Ön úgy 
dönt, hogy nevét és postai illetve elektronikus levelezési 
címét a szervezettel közöljék, akkor ezen szándékát az 
erre vonatkozó kódkockában jelölje „X”-szel, és töltse ki 
„Az adózó neve” mezőt és „Az adózó postai levelezési 
címe” vagy „Az adózó elektronikus levelezési címe” 
mezők közül legalább az egyiket. A kedvezményezett 
az Ön által megadott adatokat kizárólag a közhasznú 
tevékenységével kapcsolatban az Önnel történő 
kapcsolatfelvételre, tájékoztatás nyújtására használhatja 
fel, és az adatokat kizárólag az adatszolgáltatást követő 
5 évig kezelheti.


