
RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

 
A kedvezményezett adószáma: 

19057378-1-04 
A kedvezményezett neve:  
Ennek kitöltése nem kötelező. 

„A Kiművelt emberfők sokaságáért” alapítvány 
 

TUDNIVALÓK 
Ezt legkésőbb 2018. május 22-ig az szja-bevallási formától függetlenül is megteheti. 

A rendelkezést benyújthatja: 

 a személyi jövedelemadó-bevallás részeként (elektronikus úton, vagy postai úton, illetve a 

NAV ügyfélszolgálatain személyesen), 

 az e-szja felületen az online kitöltő program segítségével (elektronikus úton, vagy postai 

úton, illetve a NAV ügyfélszolgálatain személyesen) 

 a 17EGYSZA jelű nyomtatványon (elektronikus úton, vagy postai úton, vagy a NAV 

ügyfélszolgálatain személyesen eljárva, lezárt borítékban). A nyomtatvány a NAV 

honlapjáról letölthető. 

 a 17EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként (postai úton, 

vagy a személyesen a NAV ügyfélszolgálatain) 

 

 

 

 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

 
A kedvezményezett adószáma: 

19057378-1-04 
A kedvezményezett neve:  
Ennek kitöltése nem kötelező. 

„A Kiművelt emberfők sokaságáért” alapítvány 
TUDNIVALÓK 
Ezt legkésőbb 2018. május 22-ig az szja-bevallási formától függetlenül is megteheti. 

A rendelkezést benyújthatja: 

 a személyi jövedelemadó-bevallás részeként (elektronikus úton, vagy postai úton, illetve a 

NAV ügyfélszolgálatain személyesen), 

 az e-szja felületen az online kitöltő program segítségével (elektronikus úton, vagy postai 

úton, illetve a NAV ügyfélszolgálatain személyesen) 

 a 17EGYSZA jelű nyomtatványon (elektronikus úton, vagy postai úton, vagy a NAV 

ügyfélszolgálatain személyesen eljárva, lezárt borítékban). A nyomtatvány a NAV 

honlapjáról letölthető. 

 a 17EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként (postai úton, 

vagy a személyesen a NAV ügyfélszolgálatain) 

 

 

 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

 
A kedvezményezett adószáma: 

18378911-1-04 
A kedvezményezett neve:  
Ennek kitöltése nem kötelező. 

„Az egészségesebb és műveltebb ifjúságért” alapítvány 
 

TUDNIVALÓK 
Ezt legkésőbb 2018. május 22-ig az szja-bevallási formától függetlenül is megteheti. 

A rendelkezést benyújthatja: 

 a személyi jövedelemadó-bevallás részeként (elektronikus úton, vagy postai úton, illetve a 

NAV ügyfélszolgálatain személyesen), 

 az e-szja felületen az online kitöltő program segítségével (elektronikus úton, vagy postai 

úton, illetve a NAV ügyfélszolgálatain személyesen) 

 a 17EGYSZA jelű nyomtatványon (elektronikus úton, vagy postai úton, vagy a NAV 

ügyfélszolgálatain személyesen eljárva, lezárt borítékban). A nyomtatvány a NAV 

honlapjáról letölthető. 

 a 17EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként (postai úton, 

vagy a személyesen a NAV ügyfélszolgálatain) 

 

 

 

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT 

A BEFIZETETT ADÓ EGY SZÁZALÉKÁRÓL 

 
A kedvezményezett adószáma: 

18378911-1-04 
A kedvezményezett neve:  
Ennek kitöltése nem kötelező. 

„Az egészségesebb és műveltebb ifjúságért” alapítvány 
 

TUDNIVALÓK 
Ezt legkésőbb 2018. május 22-ig az szja-bevallási formától függetlenül is megteheti. 

A rendelkezést benyújthatja: 

 a személyi jövedelemadó-bevallás részeként (elektronikus úton, vagy postai úton, illetve a 

NAV ügyfélszolgálatain személyesen), 

 az e-szja felületen az online kitöltő program segítségével (elektronikus úton, vagy postai 

úton, illetve a NAV ügyfélszolgálatain személyesen) 

 a 17EGYSZA jelű nyomtatványon (elektronikus úton, vagy postai úton, vagy a NAV 

ügyfélszolgálatain személyesen eljárva, lezárt borítékban). A nyomtatvány a NAV 

honlapjáról letölthető. 

 a 17EGYSZA jelű nyomtatvány adattartalmával egyező nyilatkozati lapként (postai úton, 

vagy a személyesen a NAV ügyfélszolgálatain) 
 

https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/nyilatkozatok/17EGYSZA.html
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/nyilatkozatok/17EGYSZA.html
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/nyilatkozatok/17EGYSZA.html
https://www.nav.gov.hu/nav/letoltesek/nyomtatvanykitolto_programok/nyomtatvanykitolto_programok_nav/nyilatkozatok/17EGYSZA.html

