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K6pviser6je:Dr. Kov6cs Vilmos

02' Gyfiitem6nyek kdzz6t6tele a tud. 6let 6s a nagyk6z0ns6g r6sz6re.

03' Hat6segi igazolisok kiaddsa a t6rv6nyi felhatalmaz6sok alapj6n.

oa'Hozzitiltrulds a hazafias 6s honv6delmi tudat kialakftds6hoz.
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Ktizlem6nvt4Koz-ot*'o?5s-!?B%"Jf;:'-es:,;j'"1lilir":",*:"*li?nyezett

Kedvezm6nyezett szervezet neve:

HM Hadt6rt6neti lnt6zet 6s Mfizeum
Ad6sz6ma: EEEEEEEE -E -EE

Az 6tutalt Osszeg t6rgy6vi* felhaszn6l6s6ra vonatkoz6 adatok
* Tdrgyevnek a rendelkezd 6vet k0vet6 naptari 6vet kell tekinteni. Ugyanakkor a tablezat kit0lt6se sor6n figyelembe kell venni

azt az dsszeget is, ami a rendelkez6 6vben m6r felhasznAl6sra kerUlt az akkor 6tutalt 6sszegb6l.

(Az adatokat lorintbil kell megadni.)

o7 (A) A rendelkez6 evben (2074-ben) juttatott cisszeg; 247 884
02 (Al-) Ebbol a targyevben felhasznalt osszeg
03 (A2) C6l szerinti tev6kenys6gre: 247 884
o4 (A3) M(krid6sre: 0
05 (A4) Rekldm 6s marketing c6lra: 0
06 (A5) Ebb6l tartal6kolt cisszeg (A-A2-A3-Aa): 0
07
08

(46) A tartalEkol6s c€lja:

09

10 (A7) A tartal6kol6s id6tartama: fe"
77 (B) A Argyevet megel6z6 evben tartulekoft lsszeg (73KOZ A5): 553 123r 

"n"L2 (B1) Ebb6l a tdrgy6vben felhaszn6lt cisszeg
13 (82) C6l szerinti tev6kenysegre: 553 123, .n.
L4 (83) M(kcid6sre: 0, 

"n.15 (84) Rekl6m 6s marketing c6lra: 0
16 (B5) Ebb6lfel nem hasznilt, visszafizetend6 dsszeg (B-82-B3-B4): 0 tonn

7 7 (C) A tergyevet megelSz6 mdsodik 6vben tartalakolt ,sSzeg (73KOZ B5): 0 .'n

18 (C1) Ebb6l a targyevben felhasznalt osszeg
19 (c2) C6l szerinti tev6kenys6gre:
20 (ca) M0kcid6sre:
2t (c4) Rekl6m 6s marketing c6lra:

lodn

22 (C5) Ebb6l fel nem haszndlt, visszafizetend6 dsszeg (C-C2-C3-C4): 0 t"n"

23 (D) A Ergyevet megel1zd harmadik evben tartal6kolt 1sszeg (13KOZ C5): 0
24 (D1-) Ebb6l a targyevben felhasznalt osszeg

25 (D2) C6l szerinti tev6kenys6gre:
loiln

26 rJ3) MUKOdESTE:
torln

27 :D4) Rekl5m 6s marketing c6lra:
lodn

28 (D5) Ebb6lfel nem haszndlt, visszafizetend6 dsszeg (D-D2-D3-D4): 0 
"n"

29 E) A Ergyevet megel6z6 negyedik 6vben tartal6kolt 'sszeg (73KOZ D5): 0
30 (E1) Ebb6l a tergy6vben felhaszndlt Osszeg

31 E2) cel szenntr teveKenysegre:
torin

32 (E3) M(kcid6sre:
bfln

33 :E4) Rekl6m 6s marketing c6lra:

34 (E5) Ebb6l fel nem hasznSlt, visszafizetend6 dsszeg (E-E2-E3-E4): 0 ,o,,n
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Kdzlem6nvt4Koz-oz az ad6z. o ren*,ilg,_eS3'.*l"tliii f":",*fflf ef",",,
Kedvezm6nyezett szervezet neve:

HM Hadt0rt6neti lnt6zet 6s Mfzeum
Ad6sz6ma: EEEEEEEE -E -EE

Az itutalt Osszeg tirgy6vi* felhasznil6sira vonatkoz6 adatok
* T6rgy6vnek a rendelkez6 6vet kdvet6 naptari 6vet kell tekinteni. Ugyanakkor a t6bl6zat kittiltdse sor6n figyelembe kell venni

azt az dsszeget is, ami a rendelkezd 6vben mdr felhaszn6l6sra kertilt az akkor atutalt cisszegb6l.

(Az adatokat forintban kell

35 (F) A 2008. 6vet megelSzaen kiutalt, 6s tartalakolt valamennyiOsszeg.'
lorin

36.(F1) Ebb6l 2014. december 31-ig fel nem haszndlt, tartal6kolt risszeg:
37.(F2) pa F1 0sszegb6l t6rgy6vben felhaszn6lt Osszeg
36. lF3) C6l szerinti tev6kenys6gre:

Mn

39 ',F4) Miikddesre:

40 :Fs) Rekl6m 6s marketing c6lra:
fofn

4L iF6) Fel nem haszn6lt, visszafizetend6 osszeg (F1-F3-F4-F5):

12. :G) A Ergyevben felhaszndlhat6 teljes Osszeg (A+B+C+D+E+FI): 801 007
43 lGL) Ebb6l a targy6vben m(k0d6sre fordithat6 teljes Osszeg: 200252
44. G2) Ebb6l a tergy6vben rekldm 6s marketing c6lra fordithat6 teljes osszeg: 80 101 ru'
45 (H) A targy€vben felhasznalt fe/7'es cisszeg (H7+H2+H3): 801 007
46 (H1) A tergy6vben c6l szerinti tev6kenys6gre felhasznalt teljes osszeg (A2+82+C2+D2+E2+F3)i 801 007
47 (H2) A targyevben m(k0d6sre felhaszn6lt teljes osszeg (A3+83+Ca+D3+E3+F4): 0
48 (H3) A t6rgy6vben rekldm 6s marketing c6lra felhasznelt teljes osszeg (A4+84+C4+D4+E4+F5): 0
49 (H4) A tartalekolt teljes osszeg (A5): 0 r*"
50 (H5) Mar fel nem hasznalhato, visszafizetend6 osszeg (85+C5+D5+E5+F6, de min. 5000 Ft )

Az 1tutatt lsszeg fethaszndtdsdnak szlveqes r'smerfet6s e az eqvel
fel has2n al asi c6lok cisszegsze rff megjeldl1sdvet

(mu. 7200 karakte|

01' 553.123.- Ft "Johann P A-Martin Meyerr Theatrum Europaeum 13. kiitetenek restaure

02' l6s6rakeriiltfelhaszndl6sra.

03' 247.884.- Ft Juszk6 B6la: Szurmay Siindor (1915) cim( olajfestm6ny6nek restaurela

04' s6ra kerUlt felhasznilAsra.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

tr.

12.

13.
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