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13KOZ-o1 Ktizlem6ny
az adozo rendelkez6se szerint a kedvezm6nvezett

rlszlr e Atutalt iisszeg fel haszndl ds616[

Kedvezm6nyezett szervezet neve:

ORSZAGOS MAGYAR MEHESZET! EGYESULET

Ad6sz6ma: _E-EEL 9 0 0 8 2 I 5

Az dtutalt tisszeg tdrgy6vi* felhaszndlds6ra vonatkoz6 adatok

" Tdrgy6vnek a rendelkezd 6vet kdvet6 naptiiri 6vet kell tekinteni. Ugyanakkor a tdblazat kitdltese sordn figyelembe kell venni
azt az dsszeget is, ami a rendelkez6 6vben mdr felhaszndldsra kerult az akkor atutalt osszegb6l.

(Az adarokat forintban kell megadni.)

01 (A) A rendelkez6 6vben (2013-ban) junatott dsszeg: 22L8 84L
02 (A1) Ebb6l a t6rgy6vben felhaszn6lt dsszeg

03 (^2) C6l szerinti tev6kenys6gre: L 464t3L
o4 (A3) Mrikcid6sre: 554 7LO

05 (A4) Rekldm 6s marketing c6lra: 200 000 ,.,,"

06 (A5) Ebb6l tartal6kolt osszeg (A-A2-A3-A4): 0

07

08

(46) A tartal6kolds c6lja:

09

10 (A7) A tartal6kolas id6tartama: I*
17 (B) A t1rgydvet megel6z6 6vben tartal6kolt 1sszeg (72KOZ A3): 0 ,",*,

t2 (B1) EbbSl a tArgy6vben felhaszndlt osszeg

13 (82) C6l szerinti tev6kenys6gre:

t4 (B3) M(kod6sre:

15 (84) Rekldm 6s marketing c6lra:

16 (85) Ebb6l tov6bb tartal6kolt osszeg (B-B2-83-B4): 0
77

18

(86) A tartal6kolds c6lja:

19.

20 (87) A tovdbbtartal6kol6s id6tartama: !n,
(C) A drgydvet megel6z6 mdsodik 6vben taftalikolt lsszeg (72KOZ

(C1) Ebb6l a tdrgy6vben felhaszndlt dsszeg

(c3) M0k6d6sre:

(c4) Rekldm 6s marketing c6lra:

cisszeg (C-C2-C3-C4):

7) Atovebbtartal6koldsid6tartama:

37 (D) A tdrgydvet megel6z6 harmadik 6vben tartal6kolt 1sszeg (72KOZ C3): 0
32 (D1) Ebbdl a tdrgy6vben felhaszndlt Osszeg

33 (D2) C6l szerinti tev6kenys6gre:

34 (D3) M(kcidesre:

35. (D4) Rekl6m 6s marketing c6lra:

36 (D5) Ebb6l fel nem haszndlt, visszafizetend6 cisszeg (D-D2-D3-D4): 0
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(c2) C6l szerinti tev6kenys6gre:

2( 0 ,"n,

2t

2t
[C6) A tartalekol6s celja:

2S

Tn,



Kiizlem6nvLSKoz'0z az ad6z6 rendetkeze#';;il{ a kedvezm6nvezett
r6sz6re 6tutalt dsszeg felhaszndl6s6r6[

Kedvezm6ny ezetl szerv ezet neve :

ORSZAGOS MAGYAR MEHESZETI EGYESULET

Ad6sz6ma: EEEEEEEE -E -EE

Az etuhlt dsszeg felhaszndl*sdnak szIveqes ismertetlse az eoves
felhaszniil6si cdlok Osszegsze16 megje1616s6vet

(mil. 1200 karakte0

Az 6tutalt iisszeg tdrgy6vi* felhaszndlds6ra vonatkoz6 adatok
* T6rgy6vnek a rendelkez6 6vet k6vet6 naptari 6vet kell tekinteni. Ugyanakkor alAbl{zat kittjlt6se sor6n figyelembe kell venni

azt az dsszeget is, ami a rendelkez6 6vben m6r felhaszniil6sra kerult az akkor atutalt dsszegbSl.

(Az adatokat forintban kell megadni.

37. (E) A tdrgydvben felhaszndlhat6 teljes cisszeg (A+B+C+D): 22Lgg4L 
",,",38 (E1) Ebb6l a t6rgy6vben m(kdd6sre fordithat6 teljes 6sszeg: 554 710 on"

39. :E2) Ebb5l a tdrgy6vben rekl6m 6s marketing c6lra fordfthat6 teljes dsszeg: 22L884
(F) A osszeg (F7+F2+F3):

(F1) A tdrgy6vben c6l szerinti tev6kenys6gre felhaszndlt teljes 6sszeg (A2+82+C2+D2):

)A m(kod6sre felhaszndlt teljes osszeg +D3):

(F3) A t6rgy6vben rekl6m 6s marketing c6lra felhaszneft teljes osszeg (A +B++e++O+)r

) A tartal6kolt teljes osszeg

6sszeg

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

11.

\2.

13.

14.

15.

egyes m6rgez6si eseteknel ki kell deritenunk, hogy milyen niiv6nyeket letogatnak

a m6hek.

Bank kdlts6gtink 2014 6vben 2679902 Ft ebb6l m0kiid6si kiilts6gk6nt elszdmolunk:

554710 Ft.

ktilts6g 2014-ben 6496865 Ft volt ebb6l 1 96-ra 2OOOOO Ft-ot

Az Orszdgos Magyar M6h€szeti Egyesiilet 2007-6ta kutatia a m6hcsal6dok elveszt6s6

m6hatka ellen alkalmazott k6szitm6nyek hat6anyagtartalmiinak laborat6riumi ellen

a pegyfijttitt m6z illetve t6li 6lelemk6szlet peszticid

begy(jttitt virigpor faji 6sszet6tel6re is. Erre az6rt van sziiks6g , mert az

2014-ben egy kisfilmet k6szitett az Orszigos

fontossig6t 6s a m6z emberek

teff szerepdt mutatja be.

sz6moltunk el.
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