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Közlem6nv

az ad6z6 rendelkez6se szerint a kedvezm6nvezett
r6sz6re ätutalt összeg felhasznäläsärdl

[A szem6lyi jövedelemad6 meghatäfozot reszenek az ad6z6 rendelkezdse szerinti telhasznäläsär6l sz6l6
1996. 6vi cXXVl. törv6ny 6/C. 5 (1) bekezdese alapiänl
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Kedvezmenyezeft szeruezet adÖszäma:

Neve:

_E-EE

Magyar Bänüldözök Szakmai Egyesülete

sz€föerve: EEEE Budapest, Külsö szitägyi .J.uzo.nn.
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KöWisel6ie: HöborZsolt

Alapc6l szerinti ktizhasznü tevekenysege:

01. tudomänyos tev6kenys6g, kutatäs

02. közrend, közbiztonsäg v6dme

03. bünmegelöz6s 6s äl dozatv6delem

04.

^l Kathasznüqigijogtilltist.meOällapito.bir6sägi v6gz6s jogeröre emelked6s6nek dätuma, ha a szervezet
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11KOZ-o1 Közlem6nv
az ad6z6 rendelkezdse szerini a kedvezm6nvezett

r6sz6re ätutalt összeg felhasznäliisärdf

Az ätutalt összeg tiirgy6vi* felhasznäläsära vonatkozö adatok
* Tärgydvnek a rendelkezd 6vet követö naptäri 6vet kell tekinteni. Ugyanakkor a täblazat kitöltese sorän figyelembe kellvenni

azt az ässzeget is, atni a rendelkezd 6vben mär felhasznäläsra került az akkor ätutalt összegb6l.

(& adalo&at füintF ke{ rEgadi'i)

Kedvezm6nyezett szervezet neve:

Magyar Bünüldözdk Szakmai Egyesülete

Adöszäma: -E-EE! I !. L 6 4 L 6

07.(A) A renctelkezo evben (2077-ben) juttatott összeg: 116 119 l.
02 (41) Ebböl a targyevben müködesre felhaszniilt összeg: 52 619 *
03 (42) Ebböl a tärgyevben c6l szerinti levekenys€gre felhasznält összeg: 63 500 *
04 (43) Ebböl tarralekolr összeg (4-41-42): 0 * "
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(A4) A tanalekoläs c6lja:

09 (45) A tanalekoläs idötanama: 1."
70 (B) A ErgWVet megeldzö 6vben tartalökolt atsszeg: o *
LL (81.) Ebb6l a tä(gyevben müködesre felhasznält összeg:

(82) Ebböl a tärgyevben c6l szerinti tevdkenys6gre felhasznält összeg:
I5 (83) Ebböl toväbb tartal6kolt összeg (8-81-82): 0 ,..,
L4
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16
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(84) A rartal€koläs c6lia:

t a (Bs) A toviibbtartalökoläs idötartamä n."
79.(C) A tärryevet megeldzd mäsodik 6vben taftaläkok, targydvben telhasznä'lhatö összeg: 0 *
20 (C1) Ebb6l a tärgyevben müködesre felhasznält összeg:
2L (C2) Ebböl a targyevben c6l szerinti tevökenysegre felhasznält összeg:
?? (C3) Ebböl tovebb tanalekolt tisszeg (C-C1{2):

24
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26

(c4) A tartalekolas c6üa:

27 (cs) A toväbbtartal6koläs iddtartama: [ € "
(D) A täryWvet megel6z6 hamadik övben tanalakoft, tärry4vben felhaszn hati összeg: o *
(D1) Ebböl a tärgyovben müköd6sre felhaszniat összeg:

30 (D2) Ebböl a targyevben cel szerinti tevekenys€gre felhaszniflt összeg:
(D3) Ebböl tel nem hasznät összeg (D-D1-D2):
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TLKOZ-O? Közlem6nv
az ad6z6 rendelkez6se szerini a kedvezm6nvezett

resz6re ätutalt összeg felhasznäläsär6l

Kedvezm€nyezett szewezet neve:

Magyar Bünüldözdk Szakmai Egyesülete

Adöszä'r!,a: -E_EE1 I t ,. 6 4 1 6

Az ätutalt összeg tärgy6vi* felhasznäläsära vonatkoz6 adatok

, Ttqvdvnek a rendelkezd dvet követ6 naptäri 6vet kell tekinteni. UqyanaLkor a täbliizat |itölt6se sorän figyelembe kell venni
azt az összeget is, ami a rendelkezd evben mär felhasznäilsra került az ak (or ätutalt összegbdl.

(Az 4hrokat fqinlba kell

E A tätw'vben felhasznAhatö telies összeg (A+B+C+D): 116 119 -,"
33 (E1) Ebb6l a tärgy€vben müködesre fordtthat6 teljes összeg (F*0,5): 58 060 *

34 (F) A tfugy6vben felhasznii.lt teljes aisszeg (F7+F2): 116 11S -
35 (F1) A tärgy6vben müködösre felhasznAt telies összeg (A1+81+C1+D1): 52 619 *
36 (F2) A tärgydvben cel szeri i tev6kenys4le felhasznält teljes összeg (42+82+C2+D2)' 63 500 ,*
37 (F3) A tartalekolt telies összeg (A3+83+c3)' 0 i.,"
38 (F4) Mär fel nem hasznälhatö összeg (D3): 0 ruu

Az ätutalt összeg felhasznäläsänak szöveges ismertetese
(M- 12@ l@akts)

01' Dr. Dobos Jänos Emldknap megrendez6se

02' Bünmegeldz6sitanäcsad6kerekasztalrendezvdnymegtartäsa

03- Ältahinos mükair6si kiadesok tudez6se
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