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Pótolhatatlan pillanatok

Nehéz időket élünk mindannyian, 
már tavaly óta, aminek még mindig 
nem látjuk a végét. Mint azt tudjá-
tok, a látogató forgalom elől be kel-
lett zárnunk a kapukat. De az élet 
nem állt meg, továbbra is gyógyítunk, 
küzdünk… A beteg, sérült, segítség-
re szoruló madarak folyamatosan 
érkeznek hozzánk, igaz megmentőik 
nem léphetnek be kórházunkba, nem 
nézhetik végig a kezelést, csak online 
kapnak információt a megmentett kis 
tollasról. A nálunk lakó madárkák is 
megkapják a legjobb ellátást, mind-
annyian itt vagyunk, értük dolgo-
zunk. Költségeink így változatlanok 
maradtak. Többen jártatok már ná-
lunk korábban, láthattátok, néha mi-
lyen súlyos a helyzet. Most, hogy nem 
fogadhatunk látogatókat, a jelképes 
támogatói belépőből származó bevé-
tel, valamint a személyes felajánlások 
teljesen kiestek a költségvetésből. Ez, 
hiszen nincs titkunk előttetek, csak 
egy áprilisi hónapot nézve 2,7 millió 
forintot tesz ki. Igen, bizony ilyen so-

kan vesztek részt azzal a munkánk-
ban, hogy eljöttök hozzánk és támo-
gatjátok a madárkákat a belépőjegy 
megvásárlásával, adományokkal. 
Ebből az összegből korábbi években 
fenn tudtuk tartani a kórházat, és el-
láthattuk a beérkező sérülteket. Most 
összehúzott derékszíjjal igyekszünk 
megoldani ugyanezt… Ez az összeg 
most nincs sehol, és van ennél rosz-
szabb is. Régen úgy végeztük a hivatá-
sunkat, hogy sosem voltunk egyedül. 
Összeütköztünk Veletek a folyosón, 
amíg eljutottunk egyik kórterem-
től a másikig. Válaszoltunk ezernyi 
kérdésre, közben etettétek velünk a 
kisfecskéket. Együtt fogócskáztunk 
mindannyian, ha egy szemfüles páci-
ens meglépett. Segítettetek visszaadni 
a szabadságát a gyógyult ápoltjaink-
nak. Mindig itt voltatok. Most nem 
lehettek itt…. A kórházfolyosón a sa-
ját lépteink visszhangja szól, a műtő-
ablakon műtét közben nem kopogtat-
nak apró kis kezek. A szépen felújított 
játszóterünket nem használhatja több 

száz kisgyerek. És elvesztettünk ezer-
nyi mosolyt, bátorító pillantást, öle-
lést. El kell mondanunk: hiányoztok! 
Mi szívvel-lélekkel tesszük a dolgunk 
továbbra is, és a félreértések elkerü-
lése végett leírjuk, mi ezután sem ké-
rünk pénzt az ellátásért, azoktól, akik 
sérült madarat szállítanak hozzánk. 
Miért tennénk? Csak hálásan megkö-
szönhetjük, hogy megálltok, megfog-
játok, elhozzátok a sérült madarakat. 
Így most bevétel nélkül, tartalékaink 
maradékát felélve, de megmentjük 
őket. Ha a tartalékok elfogynak, a ví-
rushelyzet nem változik, akkor is meg 
kell oldanunk. Mint ahogy nektek is 
meg kell küzdenetek ezzel a helyzet-
tel. Ehhez kívánunk mindenkinek ki-
tartást, erőt és reményt!
Kérjük, ha lehetőségetek engedi, se-
gítsetek befoltozni ezt a kiesést, hogy 
majd ha elmúlt a jelenlegi állapot, 
újra ellátogathassatok hozzánk, és 
mi méltóképp fogadhassunk Titeket 
gyógyulófélben lévő betegeinkkel!

Németh Mónika

Továbbra is lehetséges a kórházunk,  és betegeink támogatása. 

Támogatás menete:
Telefonhívás: Hívja a 13600-as adománygyűjtő telefonszámot, 

majd a kapcsolat létrejöttekor készüléke 
nyomógombjai segítségével válassza a 17-es melléket!

Sms: Küldje el sms-ben a 17-es számot a 13600-as 
adománygyűjtő telefonszámra!

Kérjük, segítse betegeink ellátását, 
hogy újra repülhessenek!
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Saskörforgás

„Síri csend a Madárparkban. A kapu 
zárva, mindenki marad otthon. Gye-
rekzsivaj helyett viszont gyakori a gó-
lya kelepelés, és rétisasok revírvédő 
hangja is rendszeresen hallatszik. Ke-
vesebb az új beteg, mert nem mennek 
ki az emberek és nem találják meg a 
sérülteket, pedig biztosan vannak. 
Áramütött ölyvek, vércsék, baleseti 
sérült varjak, mérgezett ölyvek, sa-
sok, a fészekért egymást elkalapáló, 
és eközben szúrt sérüléseken kívül 
áramütést, baleseti sérüléseket szen-
vedett gólyák kezelésének időszaka 
lenne. Vannak bejelentések, mi is 
megyünk körjáratra a közelbe, van is 
mit kezelni, műteni minden nap, de 
lényegesen kevesebb az új beteg. A 
régiek rehabilitációs műtétei mellett 
több idő jut szemlélődni, mit csinál-
nak a madaraink a röpdékben. Napi 
vizitem során hosszabban elidőzöm 
a Nagyröpdébe betekintő megfigyelő 
leseken. „   
 Ezt még tavaly ilyenkor ír-
tam, de majdnem igaz ma is. Azért 
csak majdnem, mert a kevesebb beteg 
már nem igaz. Sokkal több a beteg. 
Hozzuk mi és önkénteseink, mentő-
állomásaink aktivistái és mindenki 
más. Lehoczky Krisztián Mályiból 
napi vendég, súlyos, rommá tört szár-
nyú baglyokat, ölyveket hord, me-
lyek azonnali műtéti ellátása télen is 
estébe nyúló feladatokat, és utóke-
zelésük, rehabilitációjuk több hetes, 
hónapos munkát, emellett jelentős 
költséget is jelent. Ugyanígy Fülöp 
Miklós a Szentesi Mentőállomásról 
és Kunszentmártonból, Udvardi Ist-
ván a Szekszárdi Mentőállomásról, 
Kecskemétről, Kiskunfélegyházáról, 
Nagygyőry Anna Nyíregyházi mentő-
állomásainkról, Nagy Attila Hatvan-
Gyöngyös-Eger körzetéből, mások 

Budapestről, hozzák heti több alka-
lommal is a lőtt, mérgezett, elütött, 
sokszor súlyos, azonnali műtéttel 
menthető madarakat, mely minden 
nap egész napos elfoglaltsággal, állan-
dó teltházzal, és a tíz évvel ezelőtti lét-
számhoz képest tízszeres létszámmal 
és költséggel jár. A látogató létszám 
viszont nulla. Így a bevétel is nulla, 
és a támogatás kevés. Mi lesz így az 1 
%-kal? Most igazán rászorulunk erre, 
és a soron kívüli támogatásokra, hogy 
fenn tudjunk maradni...
 Ez lenne az „uborkaszezon”, 
mert május 1-től mint mindig, majd 
berobban a nagyüzem, és hajnal-
tól késő éjjelig lehet műteni, és kis-
madarak százait vég nélkül etetni. 
Akkor már kevesebb idő marad a 
Nagyröpde, vagy a Kisröpde betekin-
tőin át figyelni a sasok, vagy a gólyák 
viselt dolgait. De most még a reggeli 
vizit közben rászánom az időt, mert 
fontos dolgokat kell eldönteni. Már-
cius 15. előtt azt, hogy melyik gólyát 
engedjük szabadon.
 Egész télen figyeltük, válogat-
tuk, átcsoportosítottuk őket. Meg kell 
küzdeniük a hideggel, az elemekkel, a 
villanypásztoros villanyoszlopokkal, 
ez nem könnyű feladat a sérülésből 
éppen felgyógyulva, lábadozva. De 
ez itt nem elég, harcolniuk kell egy-
mással, majd a sasokkal a túlélésért, 
a táplálékért, a pozícióért, a fészekért, 
különböző feladatokat teljesítve kü-
lönböző röpdékben. A kiképzés része 
mindezek mellett az emberi zavarás, 
hajkurászás, hogy kint a természet-
ben majd megállják a helyüket.
 A sasokat is átcsoporto-
sítottuk, a Nagyröpdéből a veszé-
lyes, „gólyaevőket” elkülönítettük a 
Tenyészröpdébe, a jól röpülőket és a 
potenciális gólyaevőket a Kisröpdébe, 

ahonnan a gólyákat mind áttelepítet-
tük a Nagyröpdébe és a Karácsonyra 
közadakozásból és önkéntes munká-
val létesült Újröpdébe. Ebbe, a közös 
összefogással megépült röpdébe ke-
rültek a tartósan sérült röpülős, de 
műlábas, félcsőrű, félszemű, lógós 
szárnyú ilyen-olyan gólyák, melyeket 
úgysem engedünk el, és csak felhív-
nák magukra a sasok figyelmét. Ezért 
oda nem teszünk sast. De kerültek 
oda egészséges, elengedős gólyák is, 
negyvened magukkal, hogy elférjenek 
valahol, mert nagy volt a zsúfoltság. 
Ők már jártak a Kisröpdében, félik az 
áramot, ismerik a sasokat, és a fész-
keiket bőszen védő idősebb gólyákat, 
voltak a fronton a Nagyröpdében, 
ahol átélték a tűzkeresztséget, és most 
válogatások, merítőhálós befogások, 
lövöldözést imitáló karikás ostoros 
csergetések után már az embertől is 
félnek. Annyira, hogy a 150 méterről 
embert látva már húzódnak a röpde 
másik felébe.
 A Nagyröpdében pedig ma-
radtak a Kisröpdét már megjárt 
újoncok, a hibátlanok, a tökéletes 
repülők, melyeket egy-két sassal le-
het fokozatosan rászokatni a defen-
zív viselkedésre. A sasokat cserélget-
tük, a Kisröpdében megismert, még 
szárnyaszegett, gyalogsasok után ott 
már repülős, de békés sasok követ-
ték egymást. Először Bogyó, a kétszer 
mérgezett, és vélhetően a karbofurán 
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késői hatása miatt gyenge, gólyákra 
ártalmatlannak gondolt hím rétisas 
döntötte el, ki milyen sorrendben 
eszik, és hogy melyik pozíciót enge-
délyezi a gólyának.
 Amikor kiderült, hogy Bo-
gyó korántsem annyira ártalmatlan, 
akkor bekerült a 9-es kórterembe 
szokásos téli rehabilitációra, és he-
lyére a Nagyröpdébe  „Könyökös”, a 
Dunántúlról mentett, könyökízületi 
gyulladásból kigyógyított tojó rétisas 
került. Őt tavaly Húsvétkor már egy-
szer elengedtük, de vissza kellett fog-
ni, mert nem volt teljesen alkalmas a 
szabad életre. A más sasoknál bevált, 
sikeres felkészítés után a halfogás he-
lyett inkább a falu tyúkjait hajkurász-
ta, bár félt az embertől, nem hagyta 
magát megfogni, sem megközelíteni, 
de nem tartott az emberi kö-
zelségtől annyira, ahogyan egy 
rétisastól elvárható. Egy év va-
dítás után megint megpróbál-
juk. Addig ő vadítja a gólyákat.
 Egy hét után betettük 
mellé a szintén elengedős sast, 
Szelídkét, akiről korábban 
már írtam, hogy már egyálta-
lán nem szelíd, ő volt az, akit 
itt találtak Hortobágyon egy 
összemarék légynyűvel az al-
karcsontjain az izmok és a bőr 
helyén. Bárki azonnal elaltatta 
volna, de most két év rehabili-
táció után repül, mint a golyó.
 Újabb egy hét után bekerült 
melléjük az „Őrült” fiatal, másodéves 
tojó, akit egy éve mérgezés miatt ke-
zeltünk. Először tekerte a fejét, és be 
volt pörögve, forgott, mint a búgó-
csiga, hónapokig volt karanténban az 
idegrendszeri tünetek miatt. Amikor 
ezek elmúltak, még egy fél évig min-
den ingerre túlérzékeny volt, ha va-
lami történt, megriadt, összerezzent, 
tikkelt, repült egy kört. A Barak nevű 
röpdesorban Könyökös volt akkor a 
társa, aki nyugalmával példát muta-
tott neki, amíg lement róla a hiszti, 
és teljesen elmúltak az idegrendszeri 
jellegű tünetei. De az izgágaság meg-
maradt. A Kisröpdébe kerülve átvette 
a parancsnokságot, támad mindent 
és mindenkit, fiatal, ivaréretlen kora 
ellenére territoriálisan viselkedik, kli-

kli-kli hangot hallatva közli a többi-
ekkel, hogy őt itt a főnök, tisztuljanak. 
A Nagyröpdében megnyugodott, az 
ismerős röpülős társasággal – mind 
tojó lévén – békésen szoktatta rendre 
a gólyákat.
 Egészen addig, amíg meg nem 
történt a baleset. A gólyákat szoktatni 
kell a sasoktól való távolságtartásra, a 
menekülj, vagy harcolj stratégia he-
lyes megválasztására, de a fészkelési 
idő közeledtével a hormonok márci-
usi robbanásával a fészket a sasokkal 
szemben is megvédeni akaró gólyákat 
nem akarjuk elveszíteni. Ezért a két 
vadat, Szelídkét és az Őrültet visz-
szatelepítettük a Kisröpdébe, ahol 
Őrült azóta is folytatja ámokfutását. 
Az egyik félszárnyú hímet annyira 
támadta, hogy a földön hempereg-

ve szorongatták egymást, alig tudtuk 
őket szétválasztani. Így a hímet tettük 
át a Nagyröpdébe ott békében elvan 
Könyökössel és a gólyákkal.
A Kisröpdébe mégis visszatettük az 
onnan korábban eltávolított két gó-
lyaevő, agresszív, öreg, szárnyaszegett 
rétisast, melyek ránézésre tojó és hím 
ivarúnak tűntek, de fél évig semmit 
nem csináltak a Tenyészröpdében, 
egyetlen kli-kli-t nem hallattak. A 
Kisröpdében most választhatnak a 
többiek közül új társaságot. Az át-
telepítés egy-egy hét különbséggel 
történt, órákig, napokig tartó meg-
figyeléssel, hogy lesz-e bunyó? Nem 
lett. Naponta többször, folyamatosan 
figyelem, figyeltetem munkatársaim-
mal a Kisröpde betekintő nyílásain, 
hogy mit csinálnak ott benn a sasok. 
Alakulnak-e párok, klikkek, van-e 

bunyó? 8 sas és 20 egerészölyv van 
bent. Megy a vetélkedés. Most azt 
játsszák, hogy egy nagy öreg tojó beül 
a fészekbe, akkor odaszáll mellé egy 
öreg hím. Akkor jön Őrült és beszáll 
harmadikként a fészekbe és elzavarja 
a tojót. De fiatal tollazatával, ebből 
következő ivaréretlen megjelenésével 
a hímre nincs hatással, az továbbra 
is az ivarérett, fehér farkú öreg tojó-
val barátkozna, melyet az Őrült fél-
tékenységből, vagy megalomán hata-
lom vágyból nem enged érvényesülni.
 Most, hogy március 15-én 
elengedtük a gólyákat, felszabadult 
a hely, nincs akkora zsúfoltság, az itt 
maradó gólyák között is kialakult pá-
rok fészket fogalalnak, vagy építenek, 
ha elcsitultak a harcok, a sasokat is 
szét lehet osztani a röpdékben.

 Szelídkét és az Őrül-
tet biztosan elengedjük, 
később Könyököst is 
megpróbáljuk. Az Őrül-
tet már nagyon kellett 
volna korábban is, hiszen 
ha egy sas menni akar ak-
kor nehéz, szinte nem is 
lehet visszatartani, mert 
szétszedi a röpdét és ha az 
nem enged, akkor a töb-
bieket. De nemzeti par-
kos sasértő szakértők azt 
tanácsolták, hogy várjuk 
meg a Húsvétot, mert té-

len nincs táplálék, ezért a fotólessel 
ellátott etetőkön etetnek, de ott a vad, 
öreg sasokkal nehezebb dolga lenne 
az izgágáskodó fiatal Őrültnek. Már-
ciusban nincs táplálék, nincs etetés 
sem, nagyobb a konkurencia harc, 
április a biztosabb. Mire e sorok meg-
jelennek, már túl leszünk rajta. Hon-
lapunkon, és Facebook oldalunkon 
követhetik olvasóink az eseményeket.
 És ha adójuk 1 %-ával, ado-
mányaikkal, telefonhívásaikkal támo-
gatni kívánják a madarak védelmét, 
mentését, gyógyításukat, és minket, 
akkor tegyék azt!
Adószámunk: 18557899-1-09, 
Bankszámla számunk: 59900029-
10001868, adományvonalunk: 
13600/17

Köszönjük!
Dr. Déri János
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Szomorú március 15.

Örömteli és szomorú egyben. Így telt március idusa a Ma-
dárparkban. Örültünk, mert csak érezhető, látható nyomai 
vannak a tavasz közeledtének, és a tavasz mindig jót hoz. 
Madarakat, virágnyílást, meleg szellőt és főleg remény-
séget. A Madárparkba ilyenkor az első olyan napokat is, 
amikor benépesül látogatókkal, együtt engedünk szaba-
don madarakat, főleg gólyákat. Sajnos az idei most egy 
kicsit más volt. Március közepéig sok madarat szabadon 
engedtünk, fehér gólyát, egerészölyvet, bütykös hattyút, 
tőkés récéket, barna rétihéját. Minden olyan szabad élet-
re alkalmas madarat, amit csak lehetetett. Ezt a lehetősé-

get általában meghagyjuk a látogatóknak, támogatóknak, 
érezzék át ők, milyen felemelő érzés visszajuttatni őket a 
természetbe. Most dolgozóink, önkénteseink tették ezt. 
Volt sok újságíró, online közvetítés, de volt valami csendes 
szomorúság is. Mi igazán most érezhettük át azt az öröm-
mel és félelemmel teli bizonytalanságot, amit átérezhet 
egy madár szabadon engedése során, ha érez valamit. Mi 
lesz most? Hogyan tovább? Mikor nyithatunk meg vég-
re, mikor lesz ennek a rémálomnak vége. A madarak már 
szabadok, remélem mi is azok leszünk hamarosan.

Veres Hajnalka
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Híreink

Kaposváron jártunk Fehérvár Zita önkéntesünk mentőállomásán, „megszakérteni” a betegeit. Galambok és egy félvak 
macskabagoly ápolása mellett 4 mókus fiókát cumiztat 3 óránként éjjel-nappal. Kaposváron egy fa kivágásakor egy 
egész mókus fészek leesett, benne 4 szopós fiókával.

Újra megérke-
zett Fülöp Mik-
lós a Szentesi 
Mentőál lomás-
ról, ahonnan to-
vábbra is folya-
matos érkeznek 
a sérült, keze-
lésre váró ma-
darak. Önkénte-
sünk rendszeres 
vendég.

Első élő közvetítésünket láthatták 
a napokban egy műtétről, melyben 
egy gatyás ölyv kezelését közvetítet-
tük. Mint sokan, mi is így szeretnénk 
beszámolni munkánkról, online 
módon. A műtéten kívül a márciu-
si gólya elengedést is közvetítettük, 
(hiszen csak így oszthattuk meg), és 
terveink szerint még   teszünk fel vi-
deókat a világhálóra azután is, hogy 
már fogadhatunk vendégeket.

Tömeges bagolygázolások országszerte

Sorra érkeznek az elütött fülesbaglyok a hortobágyi Ma-
dárkórházba. Agyrázkódás, belsővérzés, csonttörések a 
következményei ezeknek a baleseteknek.

Vezessetek óvatosan!
A balesetek nagy része elkerülhető!

Az autókból kidobott szemét, teherautókról lehulló takar-
mány miatt sok rágcsáló, ezáltal sok ragadozómadár for-
dul meg a lakott területeken, valamint a főutak mentén. 
Az elmúlt években a madarak valamennyire már alkal-
mazkodtak ehhez az életformához, kezdik egyre jobban 
megszokni, kiszámítani a forgalmat. Zsákmányuk meg-

őrzése az első, ezért kivárják az utolsó pillanatot is, míg 
odaér az autó. Azonban ha valami szokatlannal, mondjuk 
az átlagosnál gyorsabban közeledő, vagy nagyobb méretű 
a  gépjármű, vagy ha valami zavaró tényezővel, például va-
kító távolsági fényszóróval találkoznak, könnyen elvétik a 
menekülést, kitérést.
Némi körültekintéssel elkerülhetőek a balesetek:
1.: Először is: Lassíts! Ne hajts gyorsabban, mint a forga-
lomban közlekedő többi gépjármű!
2.: Figyeld az út szélét, a padkát, előszeretettel fogyasztják 
helyben zsákmányukat az egerészölyvek, karvalyok, vagy 
baglyok!
3.: Ha megpillantottál egyet is közülük, egyenletesen ha-
ladva húzódj sávod bal oldalára!
4.: Távolsági fényszóród segít benne, hogy észrevedd az 
úton ülő madarat. Mihelyt megláttad, vedd vissza fényszó-
ródat tompítottra, míg elhaladsz a madár mellett! Utána 
visszakapcsolhatod!
+.: Ha mégis megtörténne a baj….: Kérjük, gondolj a baj-
bajutottra! Ne hajts el! Helyezd a madarat biztonságba 
(karton doboz, csomagtartó, stb…) Utána hívd a hortobá-
gyi Madárkórház ügyeleti számát +36 (30) 535-6484!
Nagyon sok esetben gyógyítható a sérülés. Segíts meg-
menteni az életét, adj egy újabb esélyt!



72021. március

Csikóstöttösi gólyák

Négy éve indult útjára madármen-
tő táborunk, aminek nagy sikere 
volt, ezért folytatjuk. Idén már öt al-
kalommal lesz nálunk tábor, ahol a 
madármentés fortélyait tanulhatják 
meg az érdeklődők. Újdonság, hogy 
idén már Solymásztáborunk is lesz. 

Ez a tábor a ragadozómadarakról 
szól. A foglalkozások során megta-
nulhatják a táborozók, hogyan kell 
bánni egy vadászmadárral, miként 
kell idomítani, felszerelni, gondoz-
ni. De a szakmai program mellett 
kirándulásra is jut majd idő, ahol 
megismerkedhetnek a táborozók 
Hortobágy természeti értékeivel is: 
a közelben található folyóparti Ter-
mészetvédelmi Kutatóállomáson 
madárgyűrűzési bemutató várja a 
résztvevőket, csónakázás a vadre-
gényes Hortobágy folyón, ismerke-
dés a régi halászati módszerekkel, 
látogatás a Vadasparkban, halastavi 
kisvonatozás és pusztai szekerezés 
színesíti a tábor programját. A tá-
bor részvételi díja nem változott,
30 000 Ft/fő, úgy, mint tavaly.
Jelentkezési határidő május 15-e, de 
kérjük, minél hamarabb jelentkez-
zenek, mert a limitált létszám miatt 
hamar betelnek a helyek!

Természetismereti és Madármentő tábor 2021-ben is !

Jelentkezni 
a konyhaspista@gmail.com 

e-mail  címen lehet.
Bővebb információ:

Konyhás István táborvezető
+36 (30) 621-2160.

A jelentkezési lap letölthető
a madarpark.hu weboldalról.

A táborok időpontjai:
július 5-9.

július 12-16.
július 19-23.
július 26-30.

augusztus 2-6.

Solymásztábor:
augusztus 9-13.

Előzetes egyeztetés esetén 
lehetőség van a tábor kezdő 

időpontja előtti vasárnap esti 
érkezésre (+1500 Ft).

Idén előszőr solymásztábor is indul !  

Csikóstöttösre telepítettünk egy gólyapárt a horgásztó mellé. Pár hét 
után most engedték ki őket a szoktató röpdéből. A nekik készült fészket 
egyelőre nem próbálták ki, de tetszik nekik a hely. Évtizedek óta nem 
fészkelt itt gólya, de a lakosság szeretné. Rajtunk nem múlott, most a 
gólyákon a sor. Már évek óta úgy tervezzük meg a gólya elengedéseket, 
hogy minél jobban szétszórjuk őket hazánkban. Erre azért van szükség, 
hogy a természetes populációt a legkevésbé terheljük le, illetve a sza-
badon engedett madaraknak is jobb, ha kisebb egyedszámban kerülnek 
elengedésre. Ennek a programnak a része a csikóstöttösi szabadon en-
gedésünk is.
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Adója 1%-val csak egy civil szervezetet támogathat! A nyilatkozatot tegye egy szabvány 
méretű postai borítékba! A borítékon is tüntesse fel pontosan az Ön NEVÉT, LAKCÍMÉT, 
ADÓAZONOSÍTÓ JELÉT! A lezárt borítékot a lezárásnál írja alá, s juttassa el a NAV-nak! 
Kérjük, jelölje be azt a lehetőséget, hogy elérhetőségeit részünkre megküldjék!

Adója 1%-nak felajánlásához 
a rendelkező nyilatkozaton 
fel kell tüntetni nevét, saját 
adóazonosító jelét és a ked-
vezményezett adószámát. 

Az 1%-os felajánlás csak 
akkor érvényes, ha önnek 
nincs adótartozása (szemé-
lyi jövedelemadó adónemen) 
és az adóját is pontosan befi-
zeti május 20-ig!

Ha május 20-án személyi jö-
vedelemadó adónemen tar-
tozása mutatkozik, rendelke-
zését nem fogják teljesíteni.

A magánszemélyek adó-
bevallása benyújtásának 
határideje május 20. Az 
1+1%-ról való rendelke-
zést eddig az időpontig 
pótlólag is meg lehet ten-
ni az EVA és KATA adózók-
nak. A rendelkezés be-
nyújtható elektronikusan 
is, a bevallással együtt, és 
külön is.

1 %
... hogy  repülhessen
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A BEFIZETETT ADÓ 1+1 SZÁZALÉKÁRÓL
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 

ha valamely nyilatkozatot nem töltötte ki.
nyilatkozatot ne töltse ki. Kérjük, hogy a nyilatkozatokat ne válassza szét abban az esetben sem,
Amennyiben valamelyik kedvezményezett számára nem kíván rendelkezni, az arra vonatkozó

A civil kedvezményezett adószáma

intézmény, alap közül kiválasztott kedvezményezett javára kíván rendelkezni.
illetve alkotó-, vagy előadó-művészeti tevékenységet folytató szervezet, vagy külön nevesített
közalapítvány, az előbbi kategóriákba nem tartozó könyvtári, levéltári, múzeumi, egyéb kulturális,
(www.nav.gov.hu) közzétett regisztrációs listában szereplő valamely egyesület, alapítvány,

 akkor töltse ki, ha 2021. január 1-jétől a NAV honlapjánA civil kedvezményezett adószámát

A kedvezményezett technikai száma, neve

javára (vallási közösség, kiemelt költségvetési előirányzat) kíván rendelkezni.
 technikai számmal rendelkező kedvezményezettEzt a nyilatkozatot akkor töltse ki, ha valamely

 

Az adózó elektronikus levelezési címe
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levelezési címe
Az adózó postai

Az adózó neve

A hozzájárulás nem feltétele az érvényes rendelkezésnek.
az általam megjelölt civil kedvezményezetti körbe tartozó szervezettel közöljék.
Hozzájárulok, hogy nevemet és postai, illetve elektronikus levelezési címemet
A név és címadatokat csak abban az esetben töltse ki, ha hozzá kíván járulni az adatok átadásához.

Az adózó azonosító jele

visszavonom.
A 2020. rendelkező évi technikai számos vallási közösségre szóló rendelkező nyilatkozatomat

 nyilatkozni! vallási közösségrenem kíván technikai számos
 ez évbentechnikai számos vallási közösségre szóló rendelkező nyilatkozatát vissza akarja vonni és

 kizárólag abban az esetben tegye meg, ha a 2020. rendelkező éviAz alábbi nyilatkozatot
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