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A kérelmező adatai
A kérelmező szervezet teljes neve

Eötvös Loránd Tudományegyetem Sport és Szabadidő Egyesület

A kérelmező szervezet rövidített neve

ELTE SE

Gazdálkodási formakód

521

Tagsági azonosítószám

3242

A kérelmező jogállása

Hivatásos

Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Áfa levonásra a pályázatban igényelt
költségek tekintetében

Nem jogosult

Nincs

Férfi futsal csapat bajnoki osztálya

Nincs

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya

Nincs

Női futsal csapat bajnoki osztálya

Országos

Utánpótlás típusa

Egyéb UP

Adószám

18266078-1-43

Bankszámlaszám

11707062-20000284-

A kérelmező szervezet székhelye
Irányítószám

1117

Helység

Budapest

Út / utca

Bogdánfy u.

Házszám

10

Irányítószám

1117

Helység

Budapest

Út / utca

Bogdánfy u.

Házszám

10

Telefon

+36 1 209 06 17

Fax

-

Honlap

www.elteonline.hu/sport

E-mail cím

eltese2008@gmail.com

E-mail cím

eltese2008@gmail.com

A kérelmező szervezet levelezési címe
A levelezési cím megegyezik a székhely címével

A képviselő adatai
A kérelmező hivatalos képviselőjének neve

Simon Gábor

A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása

ügyvezető elnök

Mobiltelefonszám

+36 30 773 72 86

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartók adatai
Kapcsolattartó neve

Mobiltelefonszám

E-mail cím

Simon Gábor

+36 30 773 72 86

info@beac.elte.hu

Árendás Tamás

+36 20 204 45 23

arendastamas@gmail.com

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, az öt látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani
Hivatalos név
Eötvös Loránd Tudományegyetem
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Székhely
1053
Budapest
Egyetem tér
1-3.

Kapcsolat/együttműködés célja, formája
egyetemi sportegyesület együttműködési megállapodás
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Vagyoni helyzet, igényelt támogatás összevont bemutatása
A kérelmező 2013/14 évi gazdálkodásának és a 2015. év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.
Bevétel

2013

2014

2015

Önkormányzati támogatás

1,6 MFt

0,4 MFt

0,5 MFt

Állami támogatás

0,4 MFt

5,1 MFt

6 MFt

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

1 MFt

2 MFt

2,5 MFt

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

1,7 MFt

1,9 MFt

4,2 MFt

Egyéb támogatás

0 MFt

0,3 MFt

0,5 MFt

Összesen

4,7 MFt

9,7 MFt

13,7 MFt

Kiadások alakulása az egyes évadokban
Kiadás

2013

2014

2015

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

3 MFt

3 MFt

3 MFt

Működési költségek (rezsi)

1,7 MFt

2 MFt

2 MFt

Anyagköltség

2 MFt

1,5 MFt

1,5 MFt

Igénybe vett szolgáltatás

7 MFt

7 MFt

7 MFt

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

0 MFt

0 MFt

0 MFt

Összesen

13,7 MFt

13,5 MFt

13,5 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok
Kiadás

2013

2014

2015

Utánpótlásra fordított összeg

1,7 MFt

1,9 MFt

4,2 MFt

Működési költségek (rezsi)

0,6 MFt

0,6 MFt

0,6 MFt
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Mely jogcímekre adja be a kérelmet?
Kérjük a “Beadás” oszlopban jelölje be, hogy mely jogcímekre adja be kérelmét.
Jogcím

Beadás

Teljes támogatás

Közreműködői

Személyi jellegű ráfordítások

277 490 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Előfinanszírozott (ingatlan)

0 Ft

0 Ft

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés feladatainak támogatás

3 682 560 Ft

0 Ft

Általános képzés

95 477 Ft

0 Ft

Szakképzés

0 Ft

0 Ft

Közreműködői díj

2015-12-15 15:30
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Ismertesse a kérelmező szervezet 2015/16-os támogatási időszakra vonatkozó sportfejlesztési programját az alábbi bontásban:

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása
Helyzetelemzés: Egyetemünk sportegyesületeként helyzetünk nagyban össze van kötve az ELTE anyagi és gazdasági helyzetével. Az elmúlt négy évben,
pályázataink révén a futsal szakosztály komoly többletforráshoz jutott, azonban az eddig megpályázott összegből, csak részben tudtuk végrehajtani azokat a
fejlesztéseket, amiket szerettünk volna. Célunk, hogy a jelenlegi lehetőséget felhasználva olyan fejlesztéseket végezzünk, melyek több évre meghatározzák
egyesületünk fejlődését. Az ELTE-nek, mint felsőoktatási intézménynek célja, hogy a sporton, a labdarúgáson keresztül közvetlen ráhatással legyen az utánpótlásra.
Ennek fejlesztésére 2011-től állnak rendelkezésre összegek ezen a támogatáson keresztül. Az előző évi pályázatunkban szakosztályunk részére az eredetileg
igényelt összeg 100%-át hagyták jóvá. Létesítmény feltételek: Egyetemünk sportszervezete az ELTE tulajdonában álló sportingatlanokat használja, kiemelten a
Bogdánfy úti ELTE sporttelep parkettás csarnokát, ill. két darab kézilabda méretű műfüves futballpályáját. A Futsal szakosztály jelenlegi helyzete: Előző
pályázatunkban közel 2 millió forintot tudtunk igényelni, ezért részben tudtuk végrehajtani azokat a fejlesztéseket, amiket szerettünk volna. Ennek ellenére az elmúlt
években sikerült tovább lépni, fejlődni, mind létszámban, mind eredményben, mind a képzés területén. A szakosztályunkban és egyesületünkben folyó szakmai
munka elismertsége, megítélése egyre nagyobb, népszerűségünk töretlen. Játékos, illetve gyermek létszámunk stabilan, folyamatosan emelkedő tendenciát mutat.
Megítélésünk szerint, az egyetemmel karöltve kell, hogy legyen létjogosultsága minőségi futsal utánpótlás bázis felépítésének. A 2015/16. évi fejlesztési
koncepciónkban a hangsúly a tömegbázis növelésén túl a minőségi képzésen van. Az aktuális bajnoki idényben szereplő NB1-es női-, U17-es és U20-as csapataink
mellett, egyesületünk jövőre a 15 éven aluliak országos futsal bajnokságában is felveszi a versenyt a többi sportszervezettel. Mostani pályázatunk szintén tartalmazza
azokat az elemeket, amiket már az előző pályázatban is szerettünk volna megvalósítani. Tovább lépésünkhöz, fejlődésünkhöz szükségünk lenne a teljes összeg
elnyerésére. Így tudnánk biztosítani azt a gyors, nagyarányú létszámfejlesztést, az országos vérkeringésbe való bekapcsolódást és eredményes szakmai munkát,
amit elkezdtünk.

Ingatlan beruházás esetén annak indokoltsága, célja és szakmai tartalma és megvalósulásának ütemezése
-

A projekt időtartama, ill. a projekt-tevékenységek ütemterve
Az egyetemi és utánpótlás sport, futsal fejlesztéséhez az alábbi stratégiai tervvázlat készült (összhangban a korábbival): 2015.július - 2016. június 2015.július
Szakmai programok összeállítása, nevezés, játékosoknak pihenő 2015.augusztus-szeptember Nyári felkészülési időszak 2015.szeptember-december I. munka
szakasz, versenyeztetés 2016.január-április II. munka szakasz, versenyeztetés 2016.április-június III. munka szakasz, versenyeztetés Játékosállományunkat tekintve
a következő célokkal indulunk neki az elkövetkezendő évnek: -folyamatos sportkampányolás és területi versenyeztetés segítségével egyre több diák figyelmének
felkeltése sportágunk iránt. A kiegyensúlyozott fejlődést biztosítva ez maximálisan egy csoport beépítését /14-16 fő/ jelentheti (2015. augusztus-szeptember) -fontos,
hogy az újonnan érkezők a futsal alapjainak megtanulása mellett megszeressék általában a sportolást, a mozgás váljon mindennapos szükségletté számukra
(folyamatos) -az azt kiérdemlő játékosaink számára folyamatos versenyeztetés. Ezek során kiemelten fontos szerepet kap a sikerrel, a kudarccal, a felelősséggel és a
fair play-jel való megismerkedés -minőségi versenyzői létszám növelése (folyamatos) -az év során, az utánpótláskorból kiöregedő fiatalok felnőtt csapatokban való
elhelyezése (BEAC). (2015. nyár; 2016. tél) A futsalhoz, képzéshez szükséges eszköz állomány javítása, fejlesztése. (folyamatos) Szakmai cél: Minőségi képzési-,
nevelési rendszer, központ kialakítása, felépítése. -az utánpótlás képzés segítése, utánpótlás bázis kialakítása (folyamatos) -magasan képzett játékosok nevelése,
tudatos, tervezett, minőségi képzés alapján (folyamatos) -a sporton keresztül a fiatalok nevelése, felkészítése mind a sportkarrierre, mind egy rendezett civil életre
(folyamatos) A képzéshez szükséges magas színvonalú háttér biztosítása. -szakember létszám bővítése (2015. augusztus) -utánpótlás szakemberek képzésének,
fejlődésének segítése (folyamatos) -szakemberek anyagi megbecsülése -a nevelés, képzés az egységesen lefektetett elvek alapján működik (folyamatos) -szakmai
téren állandó, hosszú távú perspektíva biztosítása -a futsalozáshoz, képzéshez szükséges eszköz állomány javítása, fejlesztése -a fejlődés, a teljesítmény rendszeres
mérésének biztosítása - megfelelő szintű versenyeztetés Létszám fejlesztési terv: Programunkat jövőre U15-ös csapat képzésével, versenyeztetésével egészítjük ki,
ez maximálisan 15-20 fő beépítését jelenti.

A sportfejlesztési program szakszövetségi stratégiához való viszonyának részletezése, valamint a korábban beadott sportfejlesztési
program és a jelen sportfejlesztési program közti kapcsolat bemutatása (amennyiben van)
A szakszövetségi stratégiához kapcsolódva egyesületünk működéséről, céljairól elmondható, hogy – lévén egy felsőoktatási intézményhez kötődik – kapcsolatban áll
a sportág számára legfontosabb korosztályokkal. Az ELTE gyakorló iskolái, az érintett kerületi közoktatási intézmények az egyetemi utánpótlás bázisai. Az ELTE SE
célja: olyan csapatok kialakítása, amelyekben a játékosok, tanulók fizikai felkészülésen túl fontos szerepet kap a megfelelő életritmus, az egészséges életmódra, a
tudatos életvezetésre való nevelés is. Mostani pályázatunk szintén tartalmazza azokat az elemeket, amiket már az előző pályázatban is szerettünk volna
megvalósítani. Egyesületünk foglalkozik az utánpótlással, amatőr labdarúgással, egyetemi bajnoksággal, szabadidős labdarúgás számos válfajával (strandfoci kupák,
lábtenisz), női labdarúgással, a grassroots majd minden érintett területével. Az ELTE SE a labdarúgás egy életen át eszmeiségét fontosnak tartja és szakmai
munkájában, sportági koncepciójában és a gyakorlatban is ezt kiemelt célként kezeli. Az MLSZ sportág fejlesztési elképzeléseivel összhangban célunk elsősorban a
széles társadalmi bázis kialakítása. Az egészséges életmód hangsúlyozásával, sportkampányokkal népszerűsítjük a sportágat. Továbbá célunk, hogy hallgatóink
sportoló közösségeket teremtve a futsalra, mint az örömszerzés lehetőségére tekintsenek. A korábbi programhoz kapcsolódva célunk az ott bemutatott irányvonal
folytatása. A programunk rendszerszerűen kívánja a már elkezdett utánpótlás program folytatását és a sportinfrastuktúra fejlesztését megvalósítani. Mind a négy évre
leadott sportfejlesztési programunk célja, hogy egyesületünk, a futsal szakosztály pár éven belül képes legyen saját lábon, egy jól felépített rendszer szerint dolgozni
és az utánpótlás, valamint egyetemi sport magyarországi megerősödéséért minél többen megtenni. A 2015/16. évi fejlesztési koncepciónkban a hangsúly a
tömegbázis növelésén túl a minőségi képzésen van. Az aktuális bajnoki idényben szereplő U17-es és U20-as csapataink mellett, egyesületünk jövőre a 15 éven
aluliak országos futsal bajnokságában is felveszi a versenyt a többi sportszervezettel. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Futsal Szakosztálya munkáját a legjobb
tudása szerint próbálja végezni, ehhez a tevékenységhez jelentene nagyon fontos és értékes támogatást pályázatunk pozitív elbírálása.

A sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt
előnyök és a figyelembe veendő kockázatok megjelölése
Társadalmi hatásként említhető az ifjúság egészségmegőrzésében, a sportra és rendszerességre nevelésben betöltött fontos szerepe. A gyerekek és a szülők
életének, életmódjának jótékony célú megváltoztatása, átalakítása. Mint nevelő klub, együttműködve az ELTE gyakorlói iskoláival, az ELTE karai, kollégiumai által
érintett kerületek iskoláival, célunk ﬁatal, a gyermekek nyelvén értő és életmódjukkal, viselkedésükkel példamutató edzők alkalmazásával elérni azt, hogy a ﬁatalok
futsalt értő, szerető, egészséges felnőttekké váljanak. Sportolóként, szurkolóként, szülőként támogassák a későbbiekben a sportág fejlődését. A középiskola
tanulásban gazdag éveinek és a szellemi frissességnek, elengedhetetlen feltétele a rendszeres testmozgás. További célunk, hogy egyesületünk a térség különböző
labdarúgó korosztályaira is összetartó, közösségi erőként hasson. Egyesületünkben több futsal edző, testnevelő, szakember dolgozik. Az utánpótlás korú ﬁatalok
számára rendszeres sportolási lehetőség teremtése a cél, amelynek mind társadalmi mind gazdasági hatásai jelentősek. Olyan sportoló közösségeket teremtünk,
amelyekhez tartozó ﬁatalok felnőve az egyetemeken, aztán a munkahelyeken, később szülőként, szurkolóként esetleg mecénásként a labdarúgás szeretetét és
fontosságát fogják támogatni. Gazdasági hatás: A szülői terhek csökkentése, a költségek átgondolt tervezésével a képzés és a költséghatékonyság arányának
optimalizálása révén az edzők társadalmi, szakmai elismertségének, megbecsülésének elfogadása. A támogatói kör szélesítése révén a futsalba áramló anyagi
eszközök növelése. Várt előnyök: Sportolói bázis szélesítése, fiú-lány szakág, szurkolói bázis kialakítása. A képzés színvonalának emelése. A gyerekek
mozgásigényének jótékony célú átmentése, a csavargás és a drogok helyett a sportpályára csábítani a gyerekeket, tartalmas és sikeres programot kínálva az
önmegvalósításra is. Minimális kockázat, a költségvetés átgondolt, fenntartható, előre mutató. A program során általában jellemző kockázat nem nagyobb, mint a
társadalom egyéb területein.
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Személyi jellegű ráfordítások
2015/16 évad - Személyi jellegű ráfordítások
Támogatott munkakör(ök)
megnevezése

Felnőtt női vezetőedző

Kategória

Képesíté
s

Edző

Egyéb

Adózás
módja

Normál

Havi
munkaóra

Kif.
hó

Bruttó
juttatás (Ft/hó
)

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)

40

10

43 141 Ft

12 079 Ft

552 205 Ft

40

10

43 141 Ft

12 079 Ft

552 205 Ft

2015/16 évad - Kérjük indokolja szövegesen a pozíció szükségességét
Pozíció
megnevezése
Felnőtt női
vezetőedző

Indoklás

Futsal egyesületünk 2008 óta vesz részt a női futsal országos küzdelmeiben. Csapatunk 2010-ben jutott fel az első osztályba, ahol azóta is őrzi
tagságát. Az eredményesség elengedhetetlen feltétele a megfelelő edző. Személye nélkül nem tudnánk biztosítani azt a szakmaiságot, ami akár
az NB1-es, akár az NB2-es bajnokág küzdelmeihez szükséges.

2015/16 évad - Tervezett összes személyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

274 715 Ft

2 775 Ft

0 Ft

277 490 Ft

277 490 Ft

552 205 Ft

554 980 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
(Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kérelmet a következő oldalon kell
kitölteni!)
Kategória

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése

Mennyiségi egysé
g

Mennyisé
g

Egységá
r

Tervezett beruházási, felújítási érték
(Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tárgyi beruházások részletes indoklása
Tárgyi eszköz
megnevezése

Indoklás

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft
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Tárgyi eszköz beruházások/felújítások
2015/16 évad - Sportcélú ingatlanra irányuló tárgyi eszköz beruházás, felújítás
Kategória

Tárgyi eszköz
beruházás/felújítás
megnevezése

Beruházás, felújítás
tervezett kezdete (év,
hónap)

Beruházás, felújítás
tervezett befejezése (év,
hónap)

Használatba vétel
tervezett időpontja (év,
hónap)

U.f.

É.k.

Tervezett
beruházási
érték (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Pályakihasználtság bemutatása (csak újonnan építendő pálya esetén kell kitölteni)
Foglalkoztatott (felnőtt és UP)
korosztály

Használt pálya
típusa

Pályahasználat mértéke (pl.:
félpálya)

Használat heti
időtartama

Játékosok
száma

2015/16 évad - Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása
Jelenleg használt
ingatlanok
megnevezése
BEAC sportcsarnok

Ingatlan
típusa

Edzőcs.

Cím (irányítószám,
város, utca, házszám)

1117
Budapest
Bogdánfy
10

Helyrajzi
szám

Méret

Használat
jogcíme

Igénybevétel
(óra / hó)

4082/23

20x40
m

Bérelt

12

Bérleti
díj
Ft/óra
11 000
Ft

Igénybe vett
hónapok
száma

Megj.

9

Létezik-e harmadik személy által biztosítható hasonló infrastruktúra a vonzáskörzetben?
Nem
Az egyes beruházási projektek valamelyikének értéke a 10 millió Ft-ot meghaladja?
Nem

2015/16 évad - Tervezett összes tárgyi eszköz beruházások, felújítások (ingatlan) költség alakulása
Jogcí
m

Közvetlen
támogatás

Ell. szerv. fiz.
díj

Közreműködői
díj

Teljes támogatás
(Ft)

Önrész
(Ft)

Elszámolandó
összeg

Teljes ráfordítás
(Ft)

Előf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utóf.

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-12-15 15:30
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-15 15:30

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-15 15:30

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

U20

ELTE SE U20

13

országos futsal UP

országos futsal UP

versenyengedélyek sz.:

U17

ELTE SE U17

14

országos futsal UP

országos futsal UP

versenyengedélyek sz.:

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály
U15

Csapat neve
ELTE SE U15

Létszám
15

Csapat szintje 15/16
országos futsal UP

Megjegyzés
tervezett létszám: 15

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-15 15:30

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

Tehetségbónusz táblázat
Versenyengedély szám

2015-12-15 15:30

Versenyző neve

Átvevő sportszervezet

Átigazolás időpontja

Tehetségbónusz
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Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok
2014/15 évadra nevezett csapatok
Korosztály

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 14/15

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés

2015/16-os évadban vállalt új csapatok
Korosztály

2015-12-15 15:30

Csapat neve

Létszám

Csapat szintje 15/16

Megjegyzés
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Utánpótlás-nevelés ráfordításai
2015/16 évad - Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Mennyiségi egység

Mennyiség

Egységár

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)

Sporteszköz

futsal labda

db

20

5 752 Ft

115 040 Ft

Sportfelszerelés

mezgarnitúra

szett

2

95 869 Ft

191 738 Ft

2015/16 évad - Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök beszerzése – részletező táblázat
Kategória

Megnevezés

Gyógyszer

Mennyiségi egység

Elsősegély csomag

csom

Mennyiség
1

Egységár
19 174 Ft

Tervezett beruházási, felújítási érték (Ft)
19 174 Ft

2015/16 évad - Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja – részletező táblázat
Ingatlan megnevezés
BEAC sportcsarnok

Kategória
Sportcsarnok

Bérleti díj / óra (Ft)
10 546 Ft

Igénybevett órák száma / hó
12

Hónapok száma
9

Bérleti díj összesen (Ft)
1 138 968 Ft

2015/16 évad - Bérleti díjak indoklása
Ingatlan
megnevezése
BEAC
sportcsarnok

Indoklás

Létesítmény feltételek: Egyetemünk sportszervezete az ELTE tulajdonában álló sportingatlanokat használja, kiemelten a Bogdánfy úti ELTE
sporttelep parkettás csarnokát, ill. két darab kézilabda méretű műfüves futballpályáját.

2015/16 évad - Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése
Kategória

Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosító)

Adózás
módja

Szerződés
szerinti havi
óraszám

Kifizetéssel
érintett hónapok
száma

Bruttó bér és
egyéb juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

Edző

01-0938-04 Sorszám:61

Normál

160

10

116 960 Ft

32 749 Ft

1 497 088 Ft

Edző

01-0938-04 AL-1185

EKHO

120

10

91 075 Ft

18 215 Ft

1 092 900 Ft

2015/16 évad - Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása
Oklevél azonosító szám

Képesítés

Foglalkoztatott korosztály

Edzésidő (óra/hét)

Foglalkoztatott gyerekek száma

01-0938-04 AL-1185

Egyéb

U17

10

30

01-0938-04 Sorszám:61

Egyéb

U20

10

30

2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

306 778 Ft

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

19 174 Ft

Személyszállítási költségek

0 Ft

Nevezési költségek

0 Ft

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

0 Ft

Verseny- és játékengedélyek kiállításának költségei

0 Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja

1 138 968 Ft

2015-12-15 15:30
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2015/16 évad - Utánpótlás-nevelés ráfordítás jogcím aljogcímei
Jogcím

Összesen (Ft)

Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és étkezés költsége

0 Ft

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

2 589 988 Ft

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

0 Ft

Összesen

4 054 908 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes utánpótlás-nevelés költség alakulása
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

3 645 735 Ft

36 826 Ft

0 Ft

3 682 560 Ft

409 173 Ft

4 054 908 Ft

4 091 734 Ft

2015-12-15 15:30
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Általános Képzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett általános típusú képzések költségei
Általános képzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

UEFA "B" tanfolyam

1

Oktatás várható költségei (Ft)
190 000 Ft
190 000 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes általános képzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

94 523 Ft

955 Ft

0 Ft

95 477 Ft

95 477 Ft

190 000 Ft

190 955 Ft

2015-12-15 15:30
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Szakképzés
2015/16 évad - Kérelmező által szervezett szakképzés típusú képzések költségei
Szakképzés megnevezése

Képzésben résztvevők száma (fő)

Oktatás várható költségei (Ft)
0 Ft

2015/16 évad - Tervezett összes szakképzés költség alakulása a 2015/16-os időszakban.
Közvetlen támogatás

Ell. szerv. fiz. díj

Közreműködői díj

Teljes támogatás (Ft)

Önrész (Ft)

Elszámolandó összeg

Teljes ráfordítás (Ft)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

2015-12-15 15:30
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Mely jogcímekre számol közreműködői költséget?
Személyi jellegű ráfordítás
Tárgyi eszköz (nem ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz (ingatlan) előfinanszírozott beruházás
Tárgyi eszköz utófinanszírozott beruházás
Utánpótlás-nevelés fejlesztése
Általános képzés fejlesztése
Szakképzés fejlesztése

Közreműködői költségek
Kapcsolódó jogcím
Összesen

Közreműködő díjazása (Ft)

Maximum közrem. díj

Ellenőrző szervnek fizetendő díj

0 Ft

Összesen
0 Ft

Közreműködő által végzett feladatok leírása
Kapcsolódó jogcím

2015-12-15 15:30

Feladat leírása

17 / 24

be/SFPHP01-09115/2015/MLSZ
Nyilatkozat 1
Tisztelt Jóváhagyást Végző Szervezet!

A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény, illetve a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról,
felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30) Korm. rendelet 4. § (1)
bekezdése, 16. § (2) bekezdése, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 29.§ (1) bekezdése
alapján kérem, hogy a fenti sportfejlesztési programot jóváhagyni szíveskedjenek.

Kelt: Budapest, 2015. 12. 15.

2015-12-15 15:30
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Nyilatkozat 2
Alulírott Simon Gábor (hivatalos képviselő neve), mint a Kérelmező képviselője,
1. kijelentem, hogy a kérelemben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és hitelesek;
2. tudomásul veszem, hogy a jóváhagyást végző szervezet a sportfejlesztési program jóváhagyása érdekében a Kérelmezőtől további adatokat kérhet;
3. kijelentem, hogy a Kérelmezőnek az államháztartás bármely alrendszerével szemben esedékessé vált, és meg nem fizetett köztartozása nincs, vagy arra
az illetékes hatóság fizetési könnyítést (részletfizetés, fizetési halasztás) engedélyezett;
4. kijelentem, hogy a Kérelmező az államháztartás alrendszereiből juttatott és már lezárt támogatásokkal megfelelő módon elszámolt, a támogatásokra
vonatkozó szerződésekben vállalt kötelezettségeit teljesítette;
5. kijelentem, hogy a Kérelmező végelszámolási eljárás alatt nem áll, ellene csőd-, felszámolási-, illetve egyéb, a megszűntetésére irányuló, jogszabályban
meghatározott eljárás nincs folyamatban, és vállalom, hogy haladéktalanul bejelentem, amennyiben a támogatás időtartama alatt ilyen eljárás indul;
6. hozzájárulok ahhoz, hogy a Kérelmező adószámát a jóváhagyást végző szervezet és a Magyar Államkincstár felhasználja a lejárt köztartozások
teljesítése, illetőleg az adósság bekövetkezése tényének és összegének megismeréséhez;
7. hozzájárulok ahhoz, hogy a Magyar Államkincstár által működtetett monitoring rendszerben nyilvántartott igénylői adataimhoz a jogszabályban
meghatározott jogosultak, valamint az Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, a Nemzetgazdasági Minisztérium és a csekély összegű
támogatások nyilvántartásában érintett szervek hozzáférjenek;
8. kijelentem, hogy a Kérelmező megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatoknak az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben megfogalmazott
követelményeinek, és a szervezet - ennek igazolása céljából szükséges - adatait rendelkezésre bocsátom;
9. tudomásul veszem, hogy a kérelem adatai nyilvánosságra hozhatók (a Kérelmező neve, a támogatás típusa, célja, valamint a támogatás összege a
EMMI, a jóváhagyást végző szervezet, és az ellenőrző szervezet honlapján közzétételre kerül);
10. hozzájárulok a Kérelmező adatainak a jóváhagyó szervezet, továbbá az ellenőrző szervezet általi kezeléséhez, valamint vállalom, hogy a személyes
adataik kezelésére szóló engedélyt a beadványaimban szereplő természetes személyektől is beszerzem;
11. kötelezettséget vállalok arra, hogy a jelen kérelemben közölt bármilyen adatban, tényben, illetve a támogatást befolyásoló körülményben beálló
változásról haladéktalanul, de legkésőbb a jogszabályban foglalt határidőn belül írásban értesítem a jóváhagyó-, illetve az ellenőrző szervezetet;
12. amennyiben az építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz beruházás, felújítás sportcélú ingatlanra irányul, úgy vállalom, hogy
a. a beruházás üzembe helyezését követő legalább a jogszabályban meghatározott időszakban az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás
révén üzembe helyezett ingatlan sportcélú, elsődlegesen piaci alapon történő hasznosítását (jogszabályban meghatározott kivétellel) fenntartom,
valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre az időtartamra a Magyar Állam javára az
ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre, mely bejegyzés költségének ellenértékét
megfizetem,
b. az adott tárgyi eszköz beruházásra vonatkozó, első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig a tárgyi eszköz beruházást üzembe
helyezem, ellenkező esetben a támogatás és annak jegybanki alapkamattal növelt összegét Magyar Állam részére megfizetem,
c. a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évben az adókedvezmény alapjául szolgáló beruházás révén üzembe helyezett sportcélú
ingatlant iskolai és diáksport események, szabadidősport események és más, közösségi célú (különösen: kulturális, turisztikai) események
lebonyolítása céljából az adatlapon feltüntetett mértékben ingyenesen vagy kedvezményes áron biztosítom.
d. bérelt vagy más jogcímen használt, nem a látvány-csapatsportban működő hivatásos sportszervezet tulajdonában álló ingatlan esetén a sportcélú
ingatlant piaci áron bérelem vagy más jogcímen használom,
e. a jelenértékén legalább 5 millió forint értékű tárgyi eszköz felújítás esetén a támogatásból megvalósuló felújítást legalább 5 évig az eredeti
rendeltetésének megfelelően hasznosítom, valamint benyújtom a sportcélú ingatlan tulajdonosának előzetes írásbeli hozzájárulását arról, hogy erre
az időtartamra a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett adókedvezmény mértékéig jelzálogjog kerül bejegyzésre,
f. jelenértékén legalább 10 millió forint értékű tárgyi eszköz beruházás, felújítás esetén a sportcélú ingatlanfejlesztésre nyílt pályázatot írok ki és a
pályázati eljárás eredménye alapján nyertes személlyel kötök szerződést a tárgyi eszköz beruházás, felújítás megvalósítására.
13. vállalom, hogy a támogatás felhasználásáról olyan analitikus nyilvántartást vezetek, amely biztosítja a támogatások teljes elkülönítését, és hozzájárul a
támogatás rendeltetésszerű felhasználásának jogszabályban meghatározott szervek általi ellenőrzéséhez;
14. tudomásul veszem, hogy a támogatás elszámolása során csak bizonylattal dokumentált kiadások számolhatóak el, a támogatás felhasználása során
keletkezett bizonylatokkal a látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és
ellenőrzésének, valamint visszafizetésének szabályairól szóló 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendeletben foglaltak szerint elszámolok, és megőrzöm a
jogszabályok által előírt határidő végéig.
15. kijelentem, hogy a sportfejlesztési program pályázati adatlapján feltüntetésre került meglevő, és vállalt utánpótlás korosztályú csapatokat a Kérelmező az
MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem, hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként
vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a 2015/16-os bajnoki évadban mégsem indulnak el, vagy azt nem fejezik be,
abban az esetben a jóváhagyó szerv a tárgyévre jóváhagyott működési támogatást arányosan csökkenti;
16. tudomásul veszem, hogy az elektronikus edzésnaplót a sportfejlesztési program elbírálásáról meghozott döntés időpontjáig a valós adatokkal kitöltöm,
valamint az időközben bekövetkező változásokat az elektronikus edzésnaplóban átvezetem, az elektronikus edzésnapló valóságnak megfelelő adatokkal
történő aktualizálását az aktuális támogatási évad végéig elvégzem, és folyamatosan fenntartom. A jóváhagyó-, illetve ellenőrző szerv az edzésnaplóban
feltüntetett adatokat eljárása folyamán bármikor ellenőrizheti, azokat számon kérheti. Az elektronikus edzésnapló a sportfejlesztési program része.
17. tudomásul veszem, hogy nem MLSZ nevelésű felnőtt játékos szerepeltetése esetén legfeljebb az MLSZ értékelési elveiben meghatározott támogatási
minimumra vagyok jogosult a működési típusú támogatások tekintetében.
Kelt: Budapest, 2015. 12. 15.
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Nyilatkozat a DE MINIMIS támogatások igénybevételéről
Alulírott Simon Gábor, mint a Kérelmező képviselője nyilatkozom, hogy a jelen nyilatkozat megtételének pénzügyi évében e nyilatkozat kiadásának napjáig
igénybe vett , valamint az e pénzügyi évet megelőző két pénzügyi évben az általunk igénybe vett , az az Európai Unió műkődéséről szóló szerződés 107. és 108.
cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendeletében (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o)
(a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet, („De Minimis Rendelet ”) ) meghatározott csekély összegű (de minimis) támogatások együttes értéke az
alábbiak szerint alakul:
De minimis elszámolás

2015/16

2013/14 sportév
Jóváhagyott szem. jellegű ráfordítás támogatási értéke

0 Ft

Árfolyam* (lásd. lent) Jóváhagyó határozat kiállításának dátuma: 2013-06-05

297 Ft

Érték Euro-ban

0€

2014/15 sportév
Jóváhagyott szem. jellegű ráfordítás támogatási értéke

0 Ft

Árfolyam* (lásd. lent) Jóváhagyó határozat kiállításának dátuma: 2014-06-05

303 Ft

Érték Euro-ban

0€

2015/16 keret meghatározása
De minimis keret

200 000 €

Előző két évi odaítélt személyi jellegű támogatás összege

0€

Egyéb - más forrásból részesült - de minimis támogatás összege

0€

Maradványérték

200 000 €

Nyilatkozat kiadásának napján hivatalos MNB euro/forint árfolyam*

310 Ft

Igényelhető összeg 2015/16

62 000 000 Ft

A látvány-csapatsport támogatását biztosító támogatási igazolás kiállításáról, felhasználásáról, a támogatás elszámolásának és ellenőrzésének, valamint
visszafizetésének szabályairól szóló107/2011. (VI.30.) Korm. rendelet („Kormányrendelet”) alapján meghatározott 2015. július 1 – 2016. június 30-ig tartó
támogatási időszakban a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény („Tao tv.”) 22/C. § (1) bekezdés ce) pontjában foglalt személyi
jellegű ráfordításokra igényelhető csekélyösszegű támogatás igénybevételére 62 000 000 Ft összeg erejéig van lehetőségünk.
A támogatási döntést - jóváhagyó határozat kiállításának dátuma - megelőző hónap utolsó napján hatályos MNB euro/forint árfolyamot kell figyelembe venni a
jóváhagyott személyi jellegű ráfordítás támogatási értékének meghatározásakor. A 2014/15-ös elbírálási folyamat során a jóváhagyó szerv által meghatározásra
kerülő jóváhagyott támogatási összeg és a jelen nyilatkozatban meghatározott támogatási összeg között eltérés alakulhat ki.
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Mellékletek
Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-27 09:40:47

Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál
nem régebbi igazolása a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-27 09:42:39

Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet
vezetőjétől (meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-28 11:33:52

Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel
a köztartozásmentes adózói adatbázisban)

Fájlok száma: 1
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 15:33:25

(27 000 Ft) A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat

Fájlok száma: 4
Utolsó feltöltés:
2015-04-29 11:58:09

Egyéb dokumentumok

Kelt: Budapest, 2015. 12. 15.
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Indikátorok a projekt teljes időtartamára vonatkoztatva
Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Teljes szakember állomány

fő

0

3

3

0%

Licence-szel rendelkező edzők
száma

fő

futsal edző
(3)

1

2

100%

Edzőtáborok száma

db

0

0

1

0%

Épített/felújított sportcélú ingatlanok
száma

db

0

0

0

0%

Épített/felújított kiszolgáló létesítmény

m2

0

0

0

0%

Output indikátorok

Egyéb indikátorok:
0%
0%
0%

Javasolt indikátorok a sportfejlesztési program teljes időtartamára vonatkoztatva
(Ha valamely indikátor nem értelmezett, kérem töltse fel 0-val az adott mezőket)
Indikátor
megnevezése

Mértékegysé
g

Megjegyzé
s

Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %ában

Eredmény indikátorok
Korosztályos sportolók száma:
U19

fő

U18

futsal U20

15

20

33%

fő

0

0

0%

U17

fő

15

20

33%

U16

fő

0

0

0%

U15

fő

0

20

0%

Egyéb indikátorok
0%
0%
0%
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A projekt költségvetése
Projekt költségvetése összesen
Jogcímek

Közvetlen
támogatás

Ellenőrző
szervnek
fizetendő
díj

Közreműködői
díj

Teljes
támogatás

Önerő

Elszámolandó
összeg

Teljes
ráfordítás

Személyi jellegű

274 715 Ft

2 775 Ft

0 Ft

277 490 Ft

277 490 Ft

552 205 Ft

554 980 Ft

Tárgyi eszköz beruházás

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(nem ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből előfinanszírozott
(ingatlan)

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

- ebből utófinanszírozott

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Utánpótlás-nevelés
feladatainak támogatás

3 645 735 Ft

36 826 Ft

0 Ft

3 682 560 Ft

409 173 Ft

4 054 908 Ft

4 091 734 Ft

Képzés

94 523 Ft

955 Ft

0 Ft

95 477 Ft

95 477 Ft

190 000 Ft

190 955 Ft

- ebből általános képzés

94 523 Ft

955 Ft

0 Ft

95 477 Ft

95 477 Ft

190 000 Ft

190 955 Ft

- ebből szakképzés

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

0 Ft

Összesen

4 014 973 Ft

40 556 Ft

0 Ft

4 055 527 Ft

782 140 Ft

4 797 113 Ft

4 837 668 Ft

Igazgatási szolgáltatási díj
Személyi
10 000 Ft
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Tárgyi
0 Ft

Utánpótlás
10 000 Ft

Képzés
7 000 Ft

Összesen
27 000 Ft
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A kérelemhez tartozó mellékletek (8 darab)
Közjegyzői aláírás-hitelesítéssel ellátott aláírási címpéldány vagy ügyvéd által ellenjegyzett aláírás minta, a támogatott szervezet vezetőjétől
(meghatalmazás esetén a támogatási kérelem aláírására és ellenjegyzésére jogosult személyektől is)
elte_se_alairasi_cimpeldany_1430120559.pdf Szerkesztés alatt, 462 Kb, 2015-04-27 09:42:39)
08c5c69ff1ea0d66ce1f88030c834dd1982cbf27cb9a6d4327f114bbbc64b15e
Egyéb dokumentumok
kenoszt_futsaldiploma_1430301472.pdf Szerkesztés alatt, 805 Kb, 2015-04-29 11:57:52)
935ae5c777d1733bdedcae574bea815d630dbd32bd1d183e23775fc5def47459
arendas_futsaldiploma_1430301477.pdf Szerkesztés alatt, 483 Kb, 2015-04-29 11:57:57)
67417b5b09d0c29460c1551730def3e0f3cc260b973cd909cfca7d7c9d5d8632
arendas_cdiploma_1430301484.pdf Szerkesztés alatt, 870 Kb, 2015-04-29 11:58:04)
34a9f269ba31b724cba68ce942c615faeec0a11946439a4f78b8debf308988c5
arendas_ddiploma_1430301489.pdf Szerkesztés alatt, 683 Kb, 2015-04-29 11:58:09)
10c20869dde90c1c4d0ec0a9991b319432633a4a2b13010cd0b5d838b6da5eed
Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása
a szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól)
eltesebirosagi20150422_1430120447.pdf Szerkesztés alatt, 556 Kb, 2015-04-27 09:40:47)
07604c2b72bd56416c65d5c919c46ccc53853c6c0c0d97222000f57e25ce95ac
A 39/2011. (VI. 30.) NEFMI rendelet alapján fizetendő Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat
igszolgdijeltese_1430314405.pdf Szerkesztés alatt, 71 Kb, 2015-04-29 15:33:25) 7ccaed87ac98ef80c6871d5ad324b5a9d23192dc13b31252d8ec5e8e9fc9d695
Igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül (30 napnál nem régebbi közokirattal igazolja vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
1_eotvos_lorand_tudomanyegyetem_spo_1430213632.pdf Szerkesztés alatt, 103 Kb, 2015-04-28 11:33:52)
483dde5c4d20f16982abf0f7534e924dc764e7ea6f06ff7a34e86e83e539c12e
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