
Nemzeti Adó- 
és Vámhivatal

Közlemény 
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett 

részére átutalt összeg felhasználásáról

[A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti felhasználásáról szóló 
1996. évi CXXVI. törvény (Szf. törvény) 6/C. § (1) bekezdése alapján]

A kedvezményezett azonosító adatai

Kedvezményezett szervezet adószáma: 0 3

cn Neve:
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Honvéd Nyugdíjas Klub
Székhelye: 6 0 8 0 Szabadszállás Kossuth L.u.4.

Szervezeti formája: Q

Bírósági nyilvántartási száma: 0300PK60072/1989/2

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma:
0x1

« Képviselője: Farkas Zohán
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Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

01 Kulturális tevékenység_____________

02 Emberiésállampolgári jogok védelme

03 Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés
04.

m
<0

Közhasznúsági jogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet 
rendelkezik közhasznúsági fokozattal:
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“101^07 m Közlemény
iar\u4.-ui az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett

részére átutalt összeg felhasználásáról

Kedvezményezett szervezet neve:

Honvéd Nyugdíjas Klub
Adószáma: 18368747 — 1 — 03

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasználására vonatkozó adatok
* Tárgyévnek a rendelkező évet követő naptári évet kell tekinteni (2020). Ugyanakkor a táblázat kitöltése során figyelembe kell venni 

azt az összeget is, ami a rendelkező évben (2019) már felhasználásra került az akkor átutalt összegből.

(Az adatokat forintban kell megadni.)

1. A A rendelkező évben (2019-ben) köztartozásra visszatartott összeg: 0
forint

2. A1 A rendelkező évben (2019-ben) kiutalt összeg: 467 078

3. A2 A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált összeg:

4. A3 Cél szerinti tevékenységre: 238 602
forint

5. A4 Működésre: 91 769 fonni

6. A5 Reklám és marketing célra: 36 707

7. A6 Ebből a 2021. évre tartalékolt összeg (A1-A3-A4-A5): 100 000 _ 
forint

8. A7 A tartalékolás célja:

9. A Covid-19 vírus miatti programok eémaradása, következő évre tolódása.

10.

11. B A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg (18KOZ A6): 0 tei„,

12. B1 Ebből a tárgyévben felhasznált összeg

13. B2 Cél szerinti tevékenységre:
forint

14. B3 Működésre:
forint

15. B4 Reklám és marketing célra:
forint

16. B5 Ebből fel nem használt, visszafizetendő összeg (B-B2-B3-B4, de min. 5.000,- Ft):
forint

17. C A kiutalt és a tartalékolt összegből tárgyévben felhasznált összeg (C1+C4+C7): 367 078

18. Cl A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg (A3+B2): 238 602
fonni

19. C2 A tárgyévben működésre

20. C3 fordítható összeg (C*0,25, de max. 25 millió Ft): 91 770
forint

21. C4 ténylegesen felhasznált összeg (A4+B3): 91 769
forint

22. C5 A tárgyévben reklám és marketing célra

23. C6 fordítható összeg (C*0,l, de max. 10 millió Ft): 36 708
forint

24. C7 ténylegesen felhasznált összeg (A5+B4): 36 707 „ 
forint

25. C8 Az Szf. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan működésre felhasznált, 
visszafizetendő összeg (C4-C3): 0

forint

26. C9 Az Szf. törvényben meghatározott összeghatárt meghaladóan reklám és marketing célra 
felhasznált, visszafizetendő összeg (C7-C6): 0

forint

27. C1C Visszafizetendő teljes összeg (B5+C8+C9):
NAV 10032000-06056353 számú számlára kell megfizetni (103-as adónem) 0

forint

Nyomtatva: 2021.05.13 09.36.24



IQiznT no Közlemény
xt7r\.VF£.-U£ az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett 

részére átutalt összeg felhasználásáról

Kedvezményezett szervezet neve:

Honvéd Nyugdíjas Klub
Adószáma: ggggg[yj4||'7] _ g _ [^[3

>4z átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése az egyes 
felhasználási célok összegszerű megjelölésével

(max. 1200 karakter)

01. Nőnapi vendéglátás 30.000

02. Covid-19 vírus elleni védekezés költs. 27.162

03. Strázsa gyalogtúra kalória pótlás 98.662

04. Koszorú megemlékezésekre, temetésekre 59.800

05. Idősek világnapja 22.978

06, Internet tárhely hosszabbítás 14.900

07. Irodaszer 50.050

08. Bank költs. 13.086

09. Posta költs. 13.733

10. Telefon feltöltések 8.000

11. Telenor router előfizetés 28.707

12. -

13.
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