
Tisztelt Támogatónk!  

 

Eddigi támogatását megköszönve, szeretnénk tájékoztatni arról, hogy a 2019-es személyi 

jövedelemadó (SZJA) bevallással egyidejűleg idén is van lehetőség az egyház részére juttatható 

1%-ot a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség részére felajánlani.  

Sajnálatos módon a mostani kormány kifejezett célkitűzésének tekinti, hogy e tekintetben 

zavart keltsen, és az adózókat a felajánlásban részesíthető szervezetekkel/egyházakkal 

kapcsolatban bizonytalanságban tartsa. Teszi ezt annak ellenére, hogy az Alkotmánybíróság és 

az Emberi Jogok Európai Bírósága több alkalommal hozott döntést arról, hogy egyházunknak 

a „bevett” egyházakkal megegyező elbírálás alá kell esnie, ugyanazon támogatásokra – pl. Szja 

1% – jogosult, mint az egyházi törvény mellékletében felsorolt egyházak.  

Évek óta harcot folyatunk azért, hogy jogos követeléseinket a Magyar Állammal és az egyes 

állami szervekkel szemben érvényre juttassuk, e küzdelmünkben a fent említett bírósági 

határozatok további jogi alapot nyújtanak. 2017-ben a Kúria két támogatónk ügyében hozott 

számunkra kedvező ítéletet, megállapítva azt, hogy egyházi státuszunk végleges elbírálásáig a 

NAV nem dönthet az 1%-os felajánlás tárgyában, nem utasíthatja el azt.  

Szeretnénk Önt megnyugtatni, hogy támogatása nem hiábavaló, előbb vagy utóbb, de 

mindenképpen célba ér. Kérjük, hogy a felajánlás tényét részünkre visszajelezni szíveskedjék 

annak érdekében, hogy ezirányú igényünket a Magyar Állammal szemben érvényesíthessük. 

Kérjük, hogy az eddigiekhez hasonlóan az egyházi 1%-ról való rendelkezést tartalmazó 

adóbevallását ne elektronikusan, hanem papíron, a 0444 technikai azonosító megadásával tegye 

meg.  

Külön szeretnénk felhívni a figyelmét arra az információra, hogy a MET részére felajánlott 

egyházi SZJA 1% csak akkor érvényes technikailag, ha az egyesületnek (pl. Oltalom Karitatív 

Egyesület) ajánlott 1%-ról szóló részt is kézzel töltik ki, és nem az elektronikus kitöltő 

programból kinyomtatott nyomtatványt használják. A kitöltött nyomtatványt mellékelve, illetve 

honlapunkon találják. A program generál egy vonalkódot, amely alapján a nyilatkozatot kezelik 

és feldolgozzák. A vonalkód nem tartalmazza a kézzel beírt adatokat, így azokat nem veszik 

figyelembe.  

Előre is köszönjük, hogy felajánlásával segíti munkánkat, amely hitéleti tevékenységünkön túl 

a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség által fenntartott mintegy 30 szociális és oktatási 

intézmény működtetésére irányul.  

Iványi Gábor elnök 

 



Személyi jövedelemadó 1%-ának felajánlása 

Hogyan és mikor ajánlhatom fel személyi jövedelemadóm 1%-át?Az 1% felajánlása csupán néhány 

percet és gondos odafigyelést igényel. 
 

Egyházunk és intézményeink köszönik a tavalyi felajánlásokat, talán mondanunk sem kell, mennyire 

nagy segítség minden forint. Visszatérő kérdés egyházunk esetében, hogy az elektronikus felület nem 
fogadja el a 0444-es technikai számot. Noha emiatt (és egyházunk megvont státusza miatt) évek óta 

pereskedünk, a jogsértő döntést nem vonták vissza. Ezért arra kérünk minden jószándékú embert, hogy 

amennyiben a MET-nek ajánlaná fel az 1%-ot, ezt papíron és postai úton tegye meg. Bízunk benne, 

hogy küzdelmünk kedvező eredménnyel zárul majd, és akkor az egyelőre visszatartott támogatásokat 
(melyeknek viszont nyoma marad) pótlólagosan megkapjuk. Fáradozásukat, sokféle támogatásukat 

ezúton is szívből köszönjük! 

 

Néhány fontos tudnivaló 

 

Ha Ön egyéni vállalkozó, a 2019-ről szóló szja-bevallásának és rendelkező nyilatkozatának benyújtási 
határideje február 25. volt. 

 

Ha a NAV készíti el az Ön adóbevallását: 

 
● ha ügyfélkapun keresztül, online felületen készül az adóbevallás, akkor a NAV által küldött 

adóbevallás ellenőrzése során ne feledkezzen el rendelkezni adója 1%-áról! Önnek két gombnyomás, a 

nélkülöző embereknek viszont kézzelfogható segítséget jelent, ha megadja valamelyik intézményünk 
adószámát. Határidő: május 20. 

● ha postai úton érkezik az ellenőrzendő bevallás, akkor a visszaküldött dokumentumhoz mellékelje az 

adószámunkkal kitöltött rendelkező nyilatkozatot, melyet itt lehet letölteni. Határidő: május 20. 

 
Ha könyvelő közreműködésével, illetve saját maga készíti el az adóbevallását: 

 

● ha ügyfélkapun keresztül online készíti el az adóbevallást, akkor a megfelelő részt kitöltve néhány 
pillanat alatt rendelkezhet az adója 1%-áról. Határidő: május 20. 

ha nyomtatott formában, postai úton adja be adóbevallását, akkor a kitöltött rendelkező nyilatkozatot az 

adóbevallással együtt elküldheti postán, vagy személyesen leadhatja a NAV ügyfélszolgálatán. A 
rendelkező nyilatkozat innen letölthető. Határidő: május 20. 

 

Ha munkáltatója készíti el adóbevallását: 

 
● 2018-tól megszűnt a munkáltatói adómegállapítás, azonban a korábbi évek gyakorlatával egyezően a 

munkáltatója továbbra is összegyűjtheti az Ön 1+1 %-os nyilatkozatát. Amennyiben munkáltatója útján 

rendelkezik adója 1+1 %-áról, akkor azt részére legkésőbb 2020. május 10-éig lezárt borítékban leadva 
teheti meg. (Fontos, hogy a lezárt borítékon a leragasztás helyén, továbbá a kísérőjegyzéken rajta 

legyen az aláírása!) Határidő: május 10. 

 

FONTOS, hogy az adóbevallástól függetlenül is rendelkezhet személyi jövedelemadója 1%-áról! 

A kinyomtatott és kitöltött rendelkező nyilatkozatot tegye egy lezárt borítékba, melyen mindenképpen 

legyen rajta az Ön adóazonosító jele, a leragasztás helyén az aláírása, és postai úton juttassa el a NAV 

részére. Határidő: május 20. 
 

Egyházunk részére felajánlható 1% (csak papíron és postai úton): Magyarországi Evangéliumi 

Testvérközösség, technikai szám: 0444 

Letölthető rendelkező nyilatkozat: https://oltalom.hu/wp-content/uploads/2020/01/19-

EGYSZA_MET.pdf 

* 

Oltalom Karitatív Egyesület, adószám: 19010409-1-42 

Letölthető nyilatkozat: https://oltalom.hu/wp-content/uploads/2020/01/19-EGYSZA_OKE.pdf 

https://oltalom.hu/wp-content/uploads/2020/01/19-EGYSZA_OKE.pdf


* 

Wesley János Lelkészképző Főiskola, adószám: 18056109-1-42 

Letölthető nyilatkozat: https://oltalom.hu/wp-content/uploads/2020/01/19-EGYSZA_WJLF.pdf 

 

https://oltalom.hu/wp-content/uploads/2020/01/19-EGYSZA_WJLF.pdf

