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ÍeIhaszn á|ásárő| sző|ó

A kedvezményezett azonosítő adatai

Kedvezményezett szervezet adÓszáma rrEEEErr - E _ EE
Neve:

Magyar Kapcsolattigyeleti Mediátorok országos Szakmai Sz vetsége

Székhelye: Errr Budapest, Wesselényi u. L7.

Szervezeti Íormája: [|ll

BírÓsági nyilvántartási száma: 10667., lajstromszám: 6LoL2l2o03.

Bírosági határozat jogeróre eme|kedésének dátuma: EEEE - EE - EE
Képvise|óje: Posztős Lász|o

LétesítŐ okirat Vagy jogszabá|y szerinti kozcé|u, kozérdekt.í, kozhasznu cé|ja:

or. A fóvárosban és a vidéki teleptiléseken m k dŐ Kapcsolat.ligyeIeteken, illetve a

02.család. és gyermekvédelem tertiletén mediátori tevékenységet végzó szakembereket

o3.fogja tissze. A Sztivetség felválIalja a kapcsolattigyeleti mediátorok érdekvéde!.

04. mét, segítséget nyrijt munkájuk személyi, tárgyi fe|tételeinek megteremtéséh ez...

KizároIag a szemé|yi jÖvedeIemadÓ meghatározott részének az adőzÓ rendelkezése szerinti Íe|hasznáIásárÓ| szÓ|o_1996. 
évi CXXV|. torvény 4. s (1) bekezdés a) pontja szerinti szervezetek esetében kell kito|teni,

abban az esetben. ha a szervezet rende|kezik kozhaszn sáqi ÍokozattalI

Kozhaszn sági fokozata: E
Kozhaszn sági jogá||ást megá||apítÓ bírosági végzés jogeróre eme|kedésének dátuma:

EETE-EE-ET



I oaroz-or azad6zó,"na"tt".5"ö"'|?lÍ,l{u *"ouu,,nénvezett l

I részére átuta|t összeg Íe|haszná|ásáról l
I

II

t

I nz átuta|t összeg tárgyévi* Íe|haszná|ására vonatkozó adatok 
l

| 
+Tárgyévnek a rende|kezó évet köVetó naptiíLri évet ke|| tekinteni' Uqvanakkor a táb|iázat kitöltése során Íiove|embe ke|| venni azt az összeoet is. II ami a rende|kező éVben már íe|haé2ná|ásra kerü|t az akkor átuta|t össze;bó|. - 

|

(Az adatokal |oÍinban ké|| meqadnibI

Kedvezm ényezett szervezet neve :

M agyar Kapcso| ati.i gye| eti M ed iátorok országos Szakmai Szcivetség e

Adoszám"' EErErrrr _E -rE

01 (A) A rendelkezó évben juttatott osszeg: 7 L25 ,",,,,

02 (A1) Ebbó| a tárgyévben m kodésre ÍordíthatÓ osszeg (A*0,3): 2138 ,o,in,

03 (A2) EbbŐ| a tárgyévben mríkodésre Íe|használt osszeg (A2<=A1). 0 torin,

04 (A3) Ebbó| a tárgyévben cé| szerinti tevékenységre fe|haszná|t osszeg: 7 L25 ,o,,^,

05 (A4) Ebbó| tartaléko|t osszeg (A-A2-A3): 0 torint

06
07

08

09

(As) A tarta|ékolás cé|ja:

1_0 (A6) A tarta|ékolás idótartama: !u"
17 (B) A tárgyévet megelŐzŐ évben tartalékolÍ osszeg;

Íorinl

L2 (81) Ebbó| a tárgyévben m kodésre fordíthatÓ osszeg: forint

13 (B2) Ebbó| a tárgyévben mrjkodésre Íelhaszná|t osszeg (B2<=B1). forinl

L4 (B3) Ebból a tárgyévben cé| szerinti tevékenységre fe|haszná|t osszeg:
forinl

l_5 (B4) Ebból tovább tarta|éko|t osszeg (B-B2-B3):
forinl

16

L7

1_8

19

(Bs) A tarta|éko|ás cé|ja:

20 (86) A továbbtarta|éko|ás idótartama: !*
21 (C) A tárgyévet megelózó második évben tartalékolt, tárgyévben felhasználhato osszeg;

forint

22 (c1) Ebbó| a tárgyévben m kodésre ÍordíthatÓ osszeg: Íorin(

23 (c2) Ebból a tárgyévben m kodésre fe|használt osszeg (C2<=C1). Íorint

24 (ca) Ebból a tárgyévben cé| szerinti tevékenységre fe|használt osszeg:
Íorint

25 (c4) Ebból tovább tarta|éko|t osszeg (c-c2-c3):
Íorint

26

27

28

29

(cs) A tartaléko|ás cé|ja:

30 (c6) A továbbtarta|éko|ás idótartama: !*



08KOZ-02 Ktizlemény
az adóző rendelkezése szerint a kedvezménvezett

részére átutalt sszeg fethasználásárÓÍ

Kedvezményezett szervezet neve :

Magyar Kapcso|atti gye leti M ediátorok ország os Szakmai Sztivetsége

Adoszám". EEEEEEEE _E -EE
Az átutalt sszeg tárgyévi* ÍeIhaszná|ására vonatkoző adatok

*Tárgyévnek a rende|kez6 évet kdvetó naptári éVet ke|| teki eni. Ugyanakkor.a táblazat kitii|tése során Íigyelembe ke||Venni azt az sszeget is,
ami a rende|kezÓ évben már fe|haszná|iísra kerlj|t az akkor átuta|t sszegböl.

(Az adatokat Íorintban ke||

31 (D) A tárgyévet megelózŐ harmadik évben tartalékolt, tárgyévben felhasználhatÓ osszeg;
Íorint

32 (D1) Ebbó| a tárgyévben műíkodésre ÍordíthatÓ osszeg: forint

33 (D2) Ebból a tárgyévben m kodésre felhaszná|t osszeg (D2<=D1).
forint

34 (D3) Ebból a tárgyévben cél szerinti tevékenységre Íe|haszná|t osszeg:
Íorint

35 (D4) Ebbó| fe| nem haszná|t osszeg (D-D2.D3):
forint

|,37](E1) Ebbó| a tárgyévben m k désre ÍordíthatÓ teljes sszeg (A1+B1+C1+D1): | 2138 --j
38 (F) A tárgyévben felhasznált teljes sszeg; 7 t25 ,o,,n

39 (F1) A tárgyévben m kodésre fe|használt te|jes osszeg (A2+B2+C2+D2): 0 torint

40 F2) A tárgyévben cé| szerinti tevékenységre fe|haszná|t te|jes osszeg (A3+B3+c3+D3): 7 L25 ,o,,,,

4L (F3) A tarta|ékolt te|jes osszeg (A4+B4+c4): 0 to.int

42 (F4) Már fe| nem haszná|hato osszeg (D4): Íorint

I Az átutalt osszeg felhasználásának sz,Öveges ismertetése 
I| - - (tu.3oo rétdkier) |

01,

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

A Szijvetség tagja a Kapcsolat gyeletek EurÓpai Szovetségének (CEPREP).

A Szcivetség az SZJA Lo/o te|aián|ások cisszegét a sztivetségi tagdíj beÍizetésére

fordította.


