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Médium Megjelenés 
típusa 

Cím, link az eredeti anyagra 

Life.hu online Negyedóránként meghal egy magyar rákban 

HáziPatika online Nem akarunk kórházban meghalni 

Betegszoba online Negyedóránként meghal egy magyar rákban 

Elixír Online 
online 

Ebben a betegségben hal meg 15 percenként egy 
magyar! 

RC News online Minden perc értékes! 

Debmedia online Negyedóránként meghal egy magyar rákban 

Rikkancshírek online Negyedóránként meghal egy magyar rákban 

Royal Magazin online Negyedóránként meghal egy magyar rákban 

Sajtóközlemény.com online Negyedóránként meghal egy magyar rákban 

Euroastra online Negyedóránként meghal egy magyar rákban 

Hírszemle.net online Negyedóránként meghal egy magyar rákban 

Bevezetem.eu 
online 

Perceket gyűjtenek a gyógyíthatatlan daganatos 
betegek ápolásához 

Klubrádió rádió Gyógyíthatatlan betegek ápolása 

Európa Rádió rádió Negyedóránként meghal egy magyar rákban 

Napidoktor.hu online Negyedóránként meghal egy magyar rákban 

M1 televízió Hospice percek 

Ismertség.hu online Percgyűjtési akció a daganatos betegekért  

Infovip online 15 percenként meghal egy magyar rákban 

MM Online online Így jótékonykodnak a hírességek! 

Joy.hu 
online 

Mi a közös Katalin hercegnében és Dobó Katában? 
Eláruljuk! 

Debmedia 
online 

Katalin hercegné, Hugh Grant és Gergely István egy 
célért kampányol 

Piac és Profit online Csak félpénz jut a civileknek az egy százalékból 

Debmedia online Csak félpénz jut a civileknek az adó 1%-ából 

Hír24 online Az adónkból csak félpénz jut a civileknek 

Origo online Ha nem nyilatkozik, a NEA-ba megy a pénze 

Ma.hu 
online 

Május 20-ig hosszabb nyitva tartással várják az 
adózókat a NAV ügyfélszolgálatai 

Délmagyar 
online 

Május 20-ig hosszabb nyitva tartással várják az 
adózókat a NAV ügyfélszolgálatai 

Kisalföld 
online 

Május 20-ig hosszabb nyitva tartással várják az 
adózókat a NAV ügyfélszolgálatai 

Napi.hu online Jön az szja-bevallási határidő! Így készül a NAV 
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http://rikkancshirek.hu/index.php/orszagos-hirek/1267-negyedorankentrak
http://royalmagazin.hu/eletmod/eletmod-medicina/30817-negyedorankent-meghal-egy-magyar-rakban
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Világgazdaság 
online 

Hosszabb nyitva tartással várja az szja-bevallásokat 
a NAV 

Menedzsment Fórum 
online 

A NAV idén is gondol azokra, akik utolsó pillanatra 
hagyják az adóbevallást 

Orient Press 
online 

Május 20-ig hosszított nyitva tartással várják az 
adózókat 

Figyelő online MÁR CSAK EGY HÉT - FONTOS HATÁRIDŐ JÁR LE! 

Klubrádió online Jön az szja-bevallási határidő! 

Feol.hu 
online 

Szja-bevallás - Május 20-ig hosszabb nyitva 
tartással várják az adózókat a NAV ügyfélszolgálatai 

Duol.hu 
online 

Szja-bevallás - Május 20-ig hosszabb nyitva 
tartással várják az adózókat a NAV ügyfélszolgálatai 

Vaol.hu 
online 

Szja-bevallás - Május 20-ig hosszabb nyitva 
tartással várják az adózókat a NAV ügyfélszolgálatai 

Zaol.hu 
online 

Szja-bevallás - Május 20-ig hosszabb nyitva 
tartással várják az adózókat a NAV ügyfélszolgálatai 

Magyar Online 
online 

Szja-bevallás - Május 20-ig hosszabb nyitva 
tartással várják az adózókat a NAV ügyfélszolgálatai 

Borsod Online 
online 

Szja-bevallás - Május 20-ig hosszabb nyitva 
tartással várják az adózókat a NAV ügyfélszolgálatai 

Magyar Hírlap online Az adóhatóság felkészült a rohamra 

Pécs Ma online Május 20-ig vallja be az adót, különben… 

Heti Válasz 
online 

Még nem adta postára adóbevallását? Erre 
vigyázzon! 

Szuperinfo.hu 
online 

Szja-bevallás – Május 20-ig hosszabb nyitva 
tartással várják az adózókat a NAV ügyfélszolgálatai 

Haon.hu 
online 

Szja-bevallás – Május 20-ig hosszabb nyitva 
tartással várják az adózókat a NAV ügyfélszolgálatai 

Haon.hu 
online 

Szja-bevallás – Május 20-ig hosszabb nyitva 
tartással várják az adózókat a NAV ügyfélszolgálatai 

TőzsdeFórum online Várja a lakossági rohamot a NAV 

Népszava Online online Nem figyelünk eléggé az adónk 1 százalékára 

Népszava offline Nem figyelünk eléggé az adónk 1 százalékára 

Magyar Nemzet offline Az adózók fele adja csak egy százalékát 

Bevezetem.eu 
online 

Május 20-ig hosszabb nyitva tartással várják az 
adózókat a NAV ügyfélszolgálatai 

Bevezetem.eu online Csak félpénz jut a civileknek az adó 1%-ából 

TőzsdeFórum online Még nem késő dönteni az 1 százalékról 
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