19KOZ
Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról
Nemzeti Adóés Vámhivatal

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

AZONOSÍTÁS (A-1)

A kedvezményezett azonosító adatai
Kedvezményezett szervezet adószáma:

1 8 5 1 6 6 4 1

Átlátszónet Alapítvány
Székhelye:

1 0 8 4

Budapest, Déri Miksa utca 10. IV./9.

2

Bírósági nyilvántartási száma:

01-01-0011774

Bírósági határozat jogerőre emelkedésének dátuma:
AZONOSÍTÁS (A-2)

4 2

Neve:

Szervezeti formája:

AZONOSÍTÁS (B)

1

Képviselője:

2 0 1 6

0 4

2 9

dr. Bodoky Tamás Richárd

Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:
01. Oknyomozó újságírás és oknyomozó cikkek megjelenésének támogatása. Folyamatos
02.

rendelkezésre állás: jogi és szakmai támogatás újságíróknak,civileknek,közéleti

03.

bloggereknek,aktív állampolgároknak közérdekű adatok,fellelhetőségük azonosítása

04.

és hatékony adatigénylések tekintetében. Közérdekű adatok hozzáférhetővé tétele.

Közhasznúsági jogállást megállapító bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet
rendelkezik közhasznúsági fokozattal:

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.24 11.04.29

Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról

19KOZ-01

Kedvezményezett szervezet neve:

Átlátszónet Alapítvány
Adószáma:

1 8 5 1 6 6 4 1

1

4 2

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

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

24 447 988

forint

forint

3. A2 A kiutalt összegből a tárgyévben felhasznált összeg:
4. A3

Cél szerinti tevékenységre:

318 113

5. A4

Működésre:

59 096

6. A5

Reklám és marketing célra:

24 460

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

24 046 319

forint

forint

forint

forint

8. A7 A tartalékolás célja:
9.

2021-es költségekre

10.
11. B

A tárgyévet megelőző évben tartalékolt összeg (18KOZ A6):

7 809 256

forint

12. B1 Ebből a tárgyévben felhasznált összeg
13. B2

Cél szerinti tevékenységre:

14. B3

Működésre:

15. B4

Reklám és marketing célra:

6 184 762
1 148 954
475 540

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

forint

forint

forint

forint

A kiutalt és a tartalékolt összegből tárgyévben felhasznált összeg (C1+C4+C7):

8 210 925

18. C1 A tárgyévben cél szerinti tevékenységre felhasznált összeg (A3+B2):

6 502 875

forint

forint

19. C2 A tárgyévben működésre
20. C3

fordítható összeg (C*0,25, de max. 25 millió Ft):

21. C4

ténylegesen felhasznált összeg (A4+B3):

2 052 731
1 208 050

forint

forint

22. C5 A tárgyévben reklám és marketing célra
23. C6
24. C7

fordítható összeg (C*0,1, de max. 10 millió Ft):
ténylegesen felhasznált összeg (A5+B4):

821 093
500 000

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

forint

forint

0
forint

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

0
forint

Visszafizetendő teljes összeg (B5+C8+C9):
27. C10 NAV 10032000-06056353 számú számlára kell megfizetni (103-as adónem)

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

0

forint

Nyomtatva: 2021.05.24 11.04.29

19KOZ-02

Közlemény
az adózó rendelkezése szerint a kedvezményezett
részére átutalt összeg felhasználásáról

Kedvezményezett szervezet neve:

Átlátszónet Alapítvány
Adószáma:

1 8 5 1 6 6 4 1

1

4 2

Az átutalt összeg felhasználásának szöveges ismertetése az egyes
felhasználási célok összegszerű megjelölésével
(max. 1200 karakter)

01.

1.208.050 Ft működési költség, 500.000 Ft reklám és marketing célra.

02.

6.000.000 Ft Közérdekű adatok és oknyomozás projekt. A közérdekű adatokra épülő

03.

oknyomozó újságíró tevékenység erősítése az atlatszo.hu újságírói és jogi munká-

04.

jának támogatásával. A közérdekű adatok megismerhetőségével, értelmezésével és

05.

igénylésével kapcsolatos jogi folyamatok kezdeményezése,képzések és tájékoztatá-

06.

sok támogatása. Oknyomozó cikkek és a közérdekű adatok hozzáférhetőségének növe-

07.

lése céljából az atlatszo.hu weboldal és a KiMitTud közérdekű adatigénylő

08.

platform technológiai üzemeltetésének támogatása. 502.875 Ft EJEB projekt: az

09.

atlatszo.hu Strasbourgi Figyelő blogján az Emberi Jogok Európai Bíróságának jog-

10.

gyakorlatát mutatja be a legfrissebb, angolul vagy franciául publikált döntések

11.

rövid,közérthető,magyar nyelvű összefoglalóin keresztül. A Bíróság előtt bármely

12.

magyar állampolgár is felléphet, az esetjog ismerete tehát az újságírók és jogá-

13.

szok mellett a jogkereső állampolgárok számára is releváns.

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

Nyomtatva: 2021.05.24 11.04.29

