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KözIemény

az adózó rendeIkezése szerinÍ a kedvezményezett
részére átuta|t összeg felhasználásáró|

IAszeméy jöVedejemádó neqhalárTzotl Íészéneká2 adózó rende]kezése sze. nl] Íe|haszná|ásáó| szó T
1996' éVicxxv| törvény6' 5 (3) bekezdése aapján]

A kedvezménvezett azonosító adatai

.í

(,
oz
o

Kedvezményezett szeryezet adószáma: EEEEEEEE _ E _ EE
NEVE:

Társaság a szabadságiogokért

Székhe|ye: EEEE Budapest, Víg u' 28'
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szervezel roÍmala: 
L1l

Bírósági nyiIVántartási szá'na: 6o69

BíIósági határozat jogerőre eme]kedésének dátum" EEEE - EE _ EE

Képui."lőj". dr. Dénes Ba|ázs

|  é'e: iLó o\ iÍ"L vagy.ogszabá '} s7ennl  , ö7 . .  |  |  o 'e 'oekL '  Ö' ,has, , lú cé| 'a:

01' A szervezet célia' hogy e|ómozdítsa az ember szabadságjogainak tényleges

02' tiszte|etben tartását, a|ka|mazását, e|ismerését' Kü|önös tekintette| a hátrá.

03 nyos he|yzetű csoportok jogvéde|mére' esé|yegyen|őségére, emberi és á||ampoIgári

04' iogaik tiszteIetben tartására.
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ki2árólag a szemé y jÖvede|emadó meghatározon .észén9k a adó2ó rerdeIkezése szerinti íeIhaszná|ásáró| s2ó|ó
1996' évjCXXV]' töryény4' s (1) bekezdés a) po.tja szer]nt szefoezetek esetéber ke]|kitö|teni,

abban a2 esetben' ha a szevézet Íende kez k kozhasznúsáoiÍokozana I

KözhasznÚságiÍokozata: 
E

Közhaszn úsáqi jogál|ást megálIapító bíróságl Végzés jogerőIe eme]kedé5ének dátuma:

EEEE-EE-EE
Köz|emény je|legei 

M
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09KOZ-01 KözIeménV
az adózó rendelkezése szerini a kedvezményezett

részére átutaIt összeg feIhaszná|ásáró|

Az átuta|t összeg tárgyéVi* Íelhaszná|ására Vonatkozó adatok
' -é .qvev l " " a ' e rde ' ' e2Öe !e I l ó ve l o1ép| " . i p ve . Ó |  | p{ | . ' 4 . | '  Lqyd l  d ' l o l  d  | abo .a '  r i | o  Ó . e so ' á .Íqye |enbPk . l  Ve rn .4 l  d z  Ö) ) zege t  s '

am| á e|de|(e2ó é ben mál le hd/n;|ás.d L en .' aL'o| J.Jla t Óss.eoIrÓ'
(e ada or. b' ibsh

KedVezményezett szervezet neveI

Társaság a szabadságjogokért

Adószáma; EE-E-EE! I 0 7 r

01 (A) A rendelkez6 évben juttaLofl összeg: 4 4LA 342 ", ̂ ,
02 (41) Ebbő] a iárgyéVben múködésre fordíÍható összeg (A*0'3)|

03 (A2) Ebbő| a táígyéVben Í]rűkódésre feIhasznált összeg (A2<=A1):
(A3) Ebbő| a iárgyéVben cé| szerintjtevékenységre fe]használt ósszeg: 2 310 505 ,."",

05 (A4) Ebbó| tanaIekoIt ósszeg (A.A2.A3): 2ao7 937 ,"",,
06
a7
08

09

(A5) A taÍa|éko|as céija:

2010. éV e|ején fizéténdő célszerinti tevékenység fedezete

10 (46) A iata|ékolás idótartarna:

1l (B) A Íárgyéve| megelóző e\ben larlalF^aI öss2.g:

12 (81) Ebből atárgyéVben műkodésle fordítható összeg:
13 (B2) Ebbó| atárgyéVben műkidésre feIhaszná|t összeg (B2<=B]')|
L4 (B3) Ebbó| atárqyéVben cél szerjnti tevékenységre íe]hasznáTi Összeg:
15 (B4) Ebbó| tovább tana|éko|t összeg (B.B2-B3);

16
t7
18

n

(Bs) A tarta|ékolas célja|

(B6) A iovál]lrtarta|ek0|as Ldotartama: D,"
21 (C) A Íárgyeve| megelözo masodi], evbeF LaÍIaleko\' |alg,4 br'1 Ír|hd'ználhaló osszPg:

22 (c1) Ebbő] a tárgyéVben mliködésre íordifható összeg:

23 (c2) Ebbő| a tárgyévben rrűkódésre fe|hasznáLt összeg (c2<:c1):
24 (c3) Ebbő| atárgyéVben cé| szerintj tevékenységre Íe]haszná]t ósszeq:
25 (c4) Lbbó| tovabb (ana|eko L oss7eg (c.c2.c3) '

zts
27
z8
29

(cs) A tana|éko|ás cé|ja:

30 (c6) A tovabbtana|ékolas idótanarnai !",
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09KOZ-02

Kedvezményezett szervezet neVe:

Társaság a szabadságjogokéÍt

Adószáma: EEEEEEEE-E-EE
Az átutalt összeg tárgyévi* Íe|használására Vonatkozó adatok

-Tátsyévnek a lerdelkező éVe.*:l""J8ltrji1i<::3.í"J"ff*iili'*,"''il"'jj""'-1i3iJ*.j}]i"lleseastriÚr Íisyé|embe ke]|renn|azt a2 osszeqel is'

31 é,-Áiárwevd ne,a6z6ialnian evben iartatekah' t;|gyévbeF felhas/nálhdló összeg:

32 (D1) rutó' a wqyeub"n mj"doe'r".o.d úató o.szeg:

(D3)-6boG taI qyéVbeilEééil1iil.Reryseq' e Ie|1aclná|. o. <z.q :

35 (D6_E6E6| Íérném h.szná|t összeg (D'D2.D3)|

36 E Áin6ba*P|i;.Zná;t...(alas asw;g (4+8 |C D)r 4 4LA 342 ,.",,

37 @ió|p|ies oss/eg (A1-B1 |ct+D]l: 1 325 503 ,",.,

3a rrl ,qtargyevaen ranaéznáIt te|jes összeg: 2 310 505 ".",
39 @,.q (A2tB?-c2tDf r 0 ,""",

40 (F2) A |árqyévbPr ce| sze. i1 l |  levé|enysegIP.FLhas lnaLt Ip |és oss7pq (AJ 2 310 505 ,",.,

4L mlá'raÉkö|t te|jes összeg (Aa+€a+c4): 2707 B3'l "r',
iF4) Ilár Íe| nem használható összeq (D4)|

Az átutalt összeg íelhasználásának szijveges lismefetése

A, á.uta|t összegekte|jes mértékben á jogi szoIgá|tatás ÍédezetÉt képezik.

A TAsz jogi segÍtséget és esetenkéntjogi képvise|etet nyújtott pszichiátriai

betégék' fogyatékos személyek ' drogfogyas4ók számára. KÚlönösen nagy gon"

dot fordÍtott a nem2etiés etnikai kisebbségekle' ezen be|ülis aromákjogvé.

01.

02.

03.

04.

05.

06.

07.

08.

09.

10.

d€|méle' vaIamint a ten csoporlokat érinto egyés2ségügyivisszaé|ések orvoslá.

sáiá' vá||alkozási jogviszonyban |évő ügyvédeink' jogászainkdíja k€lú|t

kiegyen|ítésÍe a íeIajánIott összegből.

A rászotu|óknak Atapszabályunkban megf oga|ma7ott cé|ok e|érése ér(l€kében

f etadataink megoIdásában, ingyenes jogsegélyszoIgáatot biztosítottunk.
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