
1. Fizető fél adatai (Számlatulajdonos):
Fizető fél (Számlatulajdonos) neve:

Fizetési számlaszám (Bankszámlaszám): ‐ ‐ 
2. Kedvezményezett adatai:
Kedvezményezett neve: Magyar Természetvédők Szövetsége    Kedvezményezett azonosítója:

3. Adományozó (Szerződő fél) adatai:
Név:
Irányító szám: Város: Utca, házszám:
Születési év, hónap, nap: Foglalkozás:
Telefon (mobil):   06‐ Telefon (vezetékes):  06‐ E‐mail:
Adományozó (Szerződő fél) azonosítója a Magyar Természetvédők Szövetségénél: 

4. Adomány összege (Teljesítés adatai): 

Adomány összege: Ft, azaz: 
A teljesítés felső értékhatára:             Ft, azaz:  
Az összeg az éves inflációval növelhető:       igen      nem
Az adományozás gyakorisága: havonta
Érvényesség kezdete: év hó         nap Érvényesség vége: év         hó         nap

5. A megbízás jellege:

Eredeti megbízás Módosítás Megszüntetés

6. Nyilatkozat:
Jelen nyomtatvány kitöltésével és aláírásával meghatalmazom a(z) …………............................................................................................
pénzforgalmi szolgáltatót arra, hogy a Magyar Természetvédők Szövetségét, mint kedvezményezettet az általam kitöltött felhatal‐
mazásról értesítse, és bankszámlámat a Magyar Természetvédők Szövetsége által benyújtott beszedési megbízás alapján – megbízá‐
som keretei között – megterhelje. Felhatalmazásomat a hátoldalon található kitöltési útmutató ismeretében adtam meg. Tudomásul
veszem, hogy a beszedési megbízás teljesítésére szóló felhatalmazás elfogadásáról, a beszedés megkezdésének tényleges időpontjáról,
illetve elutasításáról és annak okáról a kedvezményezettől a számlavezetőm és a számlavezető fél kap értesítést. Hozzájárulok, hogy
a számlavezetőm a teljesítés felső értékhatáráról értesítse a kedvezményezettet.

Hozzájárulok Nem járulok hozzá 
Kelt,                                 év                  hó          nap Kelt,                                  év                  hó          nap

Fizető fél aláírása a banknál bejelentett módon:                                                 Átvevő aláírása:

.....................................                                                          ...........................................................
Adományozó aláírása Magyar Természetvédők Szövetsége

Aláírásommal hozzájárulok, hogy adataimat a Magyar Természetvédők Szövetsége kezelje.

Hozzájárulok, hogy számomra a Magyar Természetvédők Szövetsége tájékoztatást küldjön aktuális kampányairól:  
Milyen kampányt támogatna Ön a legszívesebben az adományával?
Energia és klíma kampány Élelem és mezőgazdaság kampány Természetvédelmi kampány
Egyéb: ……………………….....................................................................................................................................
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KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

A FELHATALMAZÁS csoportos beszedési megbízás teljesítésére című nyomtatvány kitöltésével Ön, a Fizető fél felhatalmazza számlavezető bankját,
hogy az Ön által megadott adatok alapján, a megjelölt bankszámláról fizetéseket teljesítsen.

1. A Fizető fél, azaz Számlatulajdonos adatai
Amennyiben Ön a számlatulajdonos, kérjük, hogy ebbe a mezőbe is írja ki a teljes nevét.
Amennyiben nem Ön a számlatulajdonos, akkor is köthet csoportos beszedési megbízást, de csak abban az esetben, ha rendelkezői/aláírási joga van
az adott számlához.

2. A Kedvezményezett, azaz a Magyar Természetvédők Szövetsége
Az adott mezőben találja a Magyar Természetvédők Szövetsége nevét és a banki beszedőazonosítóját.

3. Az Adományozó, azaz Szerződő fél adatai
Kérjük, hogy – az utolsó adat kivételével – töltsön ki minden mezőt. Adatai szükségesek a felhatalmazáshoz. Az azonosítót nem kell kitölteni, ezt a
Magyar Természetvédők Szövetsége rendeli a meghatalmazáshoz.

4. Az Adomány összege, azaz a Teljesítés adatai
Az adomány összegét számmal, majd betűvel írja ki.

Az éves infláció mértéke a KSH által közzétett, december 31‐én érvényes éves inflációs ráta. Amennyiben X‐szel jelöli a mezőt, az inflációs emelésről
e‐mailben (e‐mail cím hiányában postán) tájékoztatjuk Önt. Adományának összege minden év februárjában módosul az inflációnak megfelelően,
amennyiben Ön már legalább hat hónapja támogatója a szervezetünknek.

A teljesítés felső határa az a maximális összeghatár, amelyet a bank az Adományozó számlájáról átutalhat a Magyar Természetvédők Szövetségének.
Az összeget számmal és betűvel is kérjük kitölteni. Amennyiben a beszedni kívánt összeg ezt a limitet meghaladja, úgy a számlavezető banknak köte‐
lessége a teljesítést megtagadni. Ha nem kíván felső összeghatárt megadni, akkor kérjük, hogy ezt a mezőt húzza ki.
A szerződés értelmében a Magyar Természetvédők Szövetsége a teljesítés felső értékhatárától függetlenül csak az adomány összegével és havonta
jogosult megterhelni a számlatulajdonos számláját.

Az Érvényesség kezdete az a dátum, amikortól Ön biztosítja a Magyar Természetvédők Szövetsége számára azt a lehetőséget, hogy a számláját
beszedéssel megterhelje. Az Érvényesség vége az a dátum, amellyel a beszedési megbízása megszűnik. Amennyiben nem kívánja megadni az
érvényesség végét, kérjük, hogy a sort húzza ki, így a megbízás visszavonásig érvényes.

5. A megbízás jellege
Új megbízás megadásakor az „Eredeti megbízást” követő négyzetbe kérünk X‐et írni. Módosítás esetén új megbízást kell kitölteni, amelynél a „Mó‐
dosítás” utáni négyzetben kell X‐elni. Ezzel a megoldással a „Teljesítés felső értékhatára” és az „Érvényesség vége” mezők tartalma módosítható.
Megszüntetés esetén szintén új megbízás kerül kitöltésre, az „Érvényesség kezdetéhez” pedig a megszüntetés kezdetének dátumát kérjük beírni.

6. Nyilatkozatok
A felhatalmazás csak akkor érvényes, ha az adományozó a nyilatkozatot kitölti és aláírásával hitelesíti, illetve ha a kitöltött felhatalmazáson szerepel
az átvétel dátuma, valamint az átvevő aláírása.
Kérjük, hogy a bankjánál levő aláírás‐minta alapján írja alá a megbízást.
A Nyilatkozat mezőben a Hozzájárulok mezőt „X”‐el bejelöltük, ennek hiányában nem kezdődhet el a támogatás.
Kérjük jelölje, ha szeretne a jövőben a Magyar Természetvédők Szövetsége kampányairól tájékoztatást kapni.
Kérjük jelöljön meg egy olyan témát, amelyet Ön legszívesebben támogatna adományával. Ennek a mezőnek a kitöltése nem kötelező.

Adatok védelme
Tájékoztatjuk, hogy adatait a Magyar Természetvédők Szövetsége az adatvédelmi törvény előírásai alapján kezeli, azokat harmadik személynek nem
adja át, nem továbbítja. Az adatok kezelésére vonatkozó felhatalmazás bármikor visszavonható, illetve korlátozható a megadott elérhetőségeinken.

Adatok változása
Amennyiben a nyomtatványon megadott adatain változtatni szeretne, kérjük forduljon szervezetünkhöz.

Megszüntetés
A Megbízás legkönnyebben úgy módosítható, szüneteltethető vagy szüntethető meg, ha telefonon vagy e‐mailben keresi meg szervezetünket.

A csoportos beszedési megbízás, mint az adományozás módja, azt követően lép életbe, hogy az adományozó a kitöltött és aláírt nyomtatvány ere‐
deti példányát átadta vagy elküldte szervezetünknek, amely az adományozó azonosítóját kitöltve továbbküldi a számlavezető bankhoz, amely a fel‐
hatalmazást feldolgozza.

Támogatásával kapcsolatos bármely kérdéssel forduljon irodánkhoz!

Magyar Természetvédők Szövetsége 
1091 Budapest, Üllői út 91/b

1450 Budapest, Pf.: 123
telefon: (1) 216‐7297, fax: (1) 216‐7295

tamogatas@mtvsz.hu
www.mtvsz.hu


