
Tisztelt Kollégák! 
 

 

A Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért Alapítvány nevében fordulok 

Hozzátok. 

 

Korábban elképzelhetetlen dolgok történnek napjainkban. Egy világjárvány elején vagyunk, 

amely nehéz és bizonytalan helyzetet teremtett. Nem tudjuk mennyi ideig tart, mi lesz a 

végkimenetele, de bízunk benne, hogy odafigyeléssel, a szabályok betartásával, egymást 

segítve rövid időn belül túl leszünk a nehézségeken. Egy biztos: az élet más lesz a járvány után. 

Talán felfedezünk és fontosnak tartunk olyan dolgokat, melyek ma természetesek, ezért nem is 

igazán értékeltük azokat. Jobban meg fogjuk ismerni magunkat, és embertársainkat is. Lehet, 

veszteségeink is lesznek. 

 

Fontos lesz a figyelem, felértékelődik a bajba jutottak, a megbetegedett kollégáink és 

családtagjaink megsegítése, a szolidaritás kifejezése. 

 

Ebben a helyzetben mindenkire számítunk! Ne hagyjátok az adó 1%-át elveszni, rendelkezzetek 

annak felhasználásáról! Gondoljatok alapítványunkra, amely a jövőben a segítség egyik forrása 

lehet! Kérek minden kollégát, támogassa adója egy százalékával alapítványunkat! 

 

 

 

Mozdonyvezetők a Biztonságos és Egészséges Életért Alapítvány 

 

Adószámunk: 18174432-1-42 

 

Mozdonyvezetők a Mozdonyvezetőkért!         

 

 
 

 

Tóth Ferenc Attila 

kuratórium elnöke 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Információk a 1%-os rendelkezésről. 

 

Alapítványunk adószáma: 18174432-1-42 
 

Továbbra is lehetőség van arra, hogy rendelkezzetek az összevont adóalap után befizetett 

személyi jövedelemadótok 1+1%-áról. Ezt legkésőbb 2020. május 20-áig az szja-

bevallástól függetlenül is megtehetitek! 

Magánszemélyként az idén is dönthettek úgy, hogy a megfizetett adótok 1%-át felajánljátok 

egy regisztrált civil szervezetnek, további 1%-át pedig valamely technikai számmal rendelkező 

egyháznak vagy a kiemelt költségvetési előirányzatnak (2020-ban a Nemzeti Tehetség 

Programnak). 

Az szja 1% + 1% felajánlására jogosult civil szervezetek, jogosult egyházak és a kiemelt 

előirányzat listája a http://nav.gov.hu érhető el. 
 

Az 1+1%-os felajánlásáról – függetlenül attól, hogy a 2019-es személyi jövedelemadó-

bevallását hogyan nyújtjátok be – a bevallással együtt vagy akár attól elkülönülten is 

rendelkezhettek. 
 

Amennyiben a magánszemély rendelkezik elektronikus tárhellyel, nyilatkozatát a 

legegyszerűbb módon, elektronikus úton nyújthatja be: 

• az e-SZJA webes felületen az online kitöltő segítségével vagy 

• az ÁNYK keretprogram segítségével a bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve 

vagy attól elkülönítve a 19EGYSZA nyomtatvány kitöltésével. 
 

Papíros formában postai úton vagy lezárt borítékban a NAV ügyfélszolgálatain 

személyesen, illetve meghatalmazott útján nyújthatjátok be: 

• a személyi jövedelemadó-bevallással együtt, annak EGYSZA lapját kitöltve, 

• az e-SZJA felületen megtalálható kitöltő program segítségével elkészített, majd 

kinyomtatott nyilatkozati lapon, 

• a 19EGYSZA jelű nyomtatványon vagy annak adattartalmával egyező nyilatkozati lapon. 
 

A korábban megszokott munkahelyi összegyűjtésre és a csoportos leadásra a jelenlegi 

járványhelyzetben nincs lehetőség! 
 

Kérem a kollégákat, vagy az elektronikus, vagy a postai beküldést válasszák! 

Kérem a tisztségviselőket, segítsenek ebben! 
 

Fontos, hogy a 2020. május 20-ai határidő jogvesztő. Ez azt jelenti, hogy ha ezt követően 

rendelkeztek befizetett személyi jövedelemadótok 1+1%-áról, a rendelkezése érvénytelen. 

Az 1+1%-ról rendelkező nyilatkozaton jelezhetitek azon döntéseteket is, hogy neveteket és 

elérhetőségeteket a megjelölt civil kedvezményezettel közölje a NAV. Az adatkezelési 

hozzájárulás és az adatok feltüntetése a rendelkező nyilatkozaton önkéntes, nem feltétele az 

érvényes rendelkezésnek. 

Azt, hogy az általatok idén megjelölt kedvezményezettek részesültek-e a felajánlott 1(+1)%-os 

összegekből, jövő év januártól a NAV honlapján megtekinthetitek. Amennyiben elektronikus 

tárhellyel rendelkezik valaki, elektronikus úton tájékoztatja az adóhivatal a felajánlott összeg 

kiutalásáról. 
 

 

 

SEGÍTS, HOGY SEGÍTHESSÜNK! 

http://nav.gov.hu/
https://eszja.nav.gov.hu/app/login/#login

