
Adója 1%-nak felajánlásához a rendelkező nyilatkozaton fel kell tüntetni nevét, saját adóazonosító 
jelét és a kedvezményezett adószámát. Ha már leadta bevallását, az 1%-os rendelkező nyilatkozatot 
utólag is beküldheti a NAV-nak május 20-ig, illetve  elektronikus bevallásnál is felajánlhatja alapítvá-
nyunknak. Az 1%-os felajánlás csak akkor érvényes, ha önnek nincs adótartozása (személyi jöve-
delemadó adónemen) és az adóját is pontosan befizeti május 20-ig!
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Madarakat gyógyítunk !
1 %

Madárkórház Alapítvány
Hortobágy

Adószám: 18557899-1-09
www.madarkorhaz.hu

Nyilatkozata csak akkor érvényes, ha azon feltünteti a kedvezményezett adószámát, az Ön nevét és 
adóazonosító jelét! Adója 1%-val csak egy civil szervezetet támogathat! A rendelkező 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!

FONTOS

Az Ön által támogatni kívánt egyház technikai száma (nem kötelező kitölteni):

RENDELKEZŐ NYILATKOZAT A BEFIZETETT ADÓ 1+1%-ról

Az Ön neve: 

Az Ön adóazonosító jele:

A kedvezményezett (Madárkórház Alapítvány) adószáma:



Ha felajánlotta nekünk adója 1%-át, de még nem járt nálunk, vegyen részt sorsolásunkon, és 
nyerjen ajándékcsomagot, egy ebéddel egybekötött látogatást a Madárparkba, vagy családi belépőt 
az év bármely napjára! Ha már járt nálunk, de kíváncsi a nálunk gyógyuló madarak történetére, 
kapcsolódjon be játékunkba!

Vágja le a Sorsjegyet, írja rá nevét, postacímét, és küldje el a Madárkórház Alapítvány címére: 
4071 Hortobágy, Petőfi tér 6.

NÉV:

CÍM:

Ha szeretné kapni ingyenes kiadványunkat, a Pusztadoktor magazint elektronikus 
formában, kérjük, adja meg e-mail címét! E-mail cím: 

Sorsolás május végéig minden hónap 25-én. A nyerteseket értesítjük, nevüket közzétesszük 
a Pusztadoktor magazinban, a madarpark.blog.hu-n és a facebook.com/madarpark oldalon.

Kérjük, támogassa Ön is munkánkat adója 1%-nak felajánlásával!

Madárpark a Hortobágyon

A hortobágyi Madárpark Hortobágy község szívében, a Kilenclyukú hídtól mintegy 100 méterre 
található, működtetője a hortobágyi Madárkórház Alapítvány. Közel két évtizede az országban 
elsőként hoztunk létre egy speciális, vadmadarak gyógyítására, kezelésére szakosodott kórházat. 
Eddig több ezer egerészölyv, gólya, fecske, varjú, vércse, sas, és egyéb vadmadár sérüléseit láttuk 
el, és engedtük őket vissza a természetbe.  Állami juttatás nélkül, támogatóink adójának 1%-ból 
tartjuk fenn a Madárkórházat. Munkánk az állatorvosi beavatkozásoktól egészen a visszavadításig 
terjed, de igyekszünk minél többet tenni a madarak sérüléseinek megelőzéséért. Ezt a célt szolgál-
ja a Látványkórház előterében kialakított kiállítás, és ezért tettük látogathatóvá, megismerhetővé 
a gyógyítási folyamatot is. Az érdeklődők egyoldalú átláthatóságot biztosító üvegfalon keresztül 
nézhetik meg a kisebb kezeléseket. A kórház épületében található egy diorámás kiállítás, mely-
nek segítségével a puszta élővilágával ismerkedhetnek meg látogatóink, itt mutatjuk be a vadon 
élő állatokra leselkedő veszélyeket is. A Madárpark immár több hektáros területén felállított nagy 
röpde látogatható,  egy kis kilátóról lehet megfigyelni a madarak viselkedését. Itt és a többi kisebb 
voliere-ben a tartósan sérült madarakat helyezzük el, visszavadításra váró társaikkal együtt, a le-
sekben fotózásra nyílik lehetőség. A Madárkertekben és az izgalmas játszótéren a gyerekek további 
kalandokat élhetnek át. A Madárpark kapui minden nap nyitva állnak a látogatók előtt 9 és 18 óra 
között. Keresse Ön is havonta megjelenő ingyenes kiadványunkat, a Pusztadoktor magazint! 
Szeretettel várjuk Hortobágyon!

Sorsjegy – Madárpark
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Madárkórház Alapítvány

Sérült madár bejelentése: + 36 (52) 369 181; + 36 (30) 94 35 494

Sérült madár bejelentése: + 36 (52) 369 181; + 36 (30) 94 35 494

dr. Déri János
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MiNdeN 10-iK Nyer!


