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1. A KÉRELMEZŐ ADATAI

A kérelmező szervezet teljes neve: Pápai Egyesített Labdarúgó Club
A kérelmező szervezet rövidített neve: PELC
2 Gazdálkodási formakód: Áfa levonásra a pályázatban

igényelt költségek tekintetében    
3 Tagsági azonosítószám 1915
TAO tv. 4. § 43. a) és b) alapján a kérelmező jogállása : Amatőr Hivatásos
Felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Utánpótlás típusa:

Női felnőtt csapat legmagasabb bajnoki osztálya: Férfi futsal csapat bajnoki osztálya:

Adószám: 1 8 9 1 9 7 1 4 - 2 - 1 9

Bankszámlaszám: 7 3 2 0 0 1 9 6 - 1 1 2 6 5 7 7 7 - 0 0 0 0 0 0 0 0

A kérelmező szervezet székhelye: (irányítószám)
8 5 0 0

Pápa(helység)

Várkert utca
(út, utca)

2.(házszám)

06-30-779-1007
Telefon:

www.pelc.hu

Honlap:

A kérelmező szervezet levelezési címe: (irányítószám)
8 5 0 0

Pápa(helység)

Várkert utca
(út, utca)

2.(házszám)

A kérelmező hivatalos képviselőjének neve: Grőber Attila
A kérelmező hivatalos képviselőjének beosztása: elnök

06-20-289-8195
Mobiltelefonszám:

pelc@papa.huE-mail cím:

A kérelmező részéről kijelölt kapcsolattartó neve: Tóth Péter

06-30-779-1007
Mobiltelefonszám:

pelc@papa.huE-mail cím:

A kérelmező szervezet milyen kapcsolatban/együttműködésben van más sportszervezettel, a látvány-csapatsport területén működő
közhasznú alapítvánnyal, vagy oktatási intézménnyel, amellyel közös kérelmet kíván benyújtani

Ügyiratszám : be/SFP-5798/2014/MLSZ

Érkezett : ________________

521 Részben jogosult

- nincs -
NB I UP

- nincs -
- nincs -

 

 

 

A levelezési cím eltér a székhely címétől

 

 

Hivatalos név Székhely Kapcsolat/együttműködés célja, formája

1. A jó váhagyás t vé gző  sze rve ze t tö lti ki!

2. Kft e se té n: 113, Rt. e se té n: 114, spo rte gye süle t e se té n: 521, kö z te s tüle t e se té n: 549 , alapítvány e se té n: 569 , Spo rtisko la e se té n: 000 , DSE 001

3. Spo rtsze rve ze t e se té n MLSZ tagsági azo no s ító , spo rtisko la e se té n pe dig NS I azo no s ító .



2 VAGYONI HELYZET, IGÉNYELT  TÁMOGATÁS ÖSSZEVONT BEMUTATÁSA

16 MFt 16 MFt 16 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

6 MFt 4 MFt 5 MFt

59 MFt 90 MFt 90 MFt

40 MFt 0 MFt 0 MFt

121  MFt 110  MFt 111  MFt

2.1 A kérelmező 2012. / 2013. évi gazdálkodásának és 2014 év tervadatainak főbb mutatói: (Millió forint értékben)
Ha valamely érték üres, kérjük írjon be 0-át.

60 MFt 70 MFt 45 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

56 MFt 38 MFt 64 MFt

5 MFt 2 MFt 2 MFt

121  MFt 110  MFt 111  MFt

Kiadások alakulása az egyes éveadokban

121 MFt 110 MFt 111 MFt

0 MFt 0 MFt 0 MFt

Egyéb tájékoztató jellegű adatok

Ügyiratszám : be/SFP-5798/2014/MLSZ

Bevétel 2012 2013 2014

Önkormányzati támogatás

Állami támogatás

Saját bevétel (pl.: tagdíj, jegybevétel)

Látvány-csapatsport támogatásból származó bevétel

Egyéb támogatás

Összegzés:

összesen:

Kiadás 2012 2013 2014

Személyi (bér és bérjellegű + járulékai)

Működési költségek (rezsi)

Anyagköltség

Igénybe vett szolgáltatás

Egyéb, máshova nem sorolható kiadások

Összegzés:

összesen:

2012 2013 2014

Utánpótlásra fordított összeg

Működési költségek (rezsi)



Sportfejlesztési program – kérelemben benyújtott - időszaka(i)

Mely jogcímekre adja be a kérelmet?

Ügyiratszám : be/SFP-5798/2014/MLSZ

 2014/15-es bajnoki évad

 Személyi jellegű ráfordítás  Tárgyi eszköz beruházás  Utánpótlás-nevelés fejlesztése  Képzés fejlesztése  Közreműködői költségek

4 A sportszervezet sportfejlesztési programja a 2014/15 -es évadra vonatkozóan

Helyzetelemzés, létesítmény feltételek, valamint a sportszervezet jelenlegi helyzetének bemutatása

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

Projekt időtartalma és tevékenységének ütemterve

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 sportfejlesztési program lehetséges társadalmi és gazdasági hatásai (különös tekintettel azok időbeni realizálódására), a várt előnyök és
a figyelembe veendő kockázatok megjelölése

Ügyiratszám : be/SFP-5798/2014/MLSZ

Összefoglaló - részletesen lásd: Pápai Egyesített Labdarúgó Club Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia
2011/2012 – 2015/2016 - „Múlt a jövőért” (Program)Megvalósítási terv 2014/2015
• 1995 tavaszán a Pápai SE labdarúgó-szakosztályából kiválva alakult meg a Pápai Egyesített Labdarúgó Club (PELC). A 2003/2004-es bajnokság előtt költözött a
Lombard FC Pápára, azóta a városban hivatásos futballcsapatként működik, amelynek közvetlen utánpótlását a PELC neveli a két sportszervezet és az önkormányzat
között létrejött megállapodások alapján. A két sportszervezet összhangban, közös erővel és eredményesen dolgozik együtt, az MLSZ klublicenc elvárásainak közösen
megfelelve, az előírt utánpótlás rendszert és a profi csapatot működtetve.
• A PELC a tömegbázis folyamatos növelésével napjainkban 16 fiú és 1 leány korosztállyal foglalkozik, közülük 7 MLSZ versenykorosztályként, a többi előkészítő
korosztályként többféle versenyrendszerben, kiemelten a Bozsik-programban versenyez. Az általános iskola első osztályos illetve az óvodai nagycsoportos
korosztályától kezdve, vagyis a 6 évesektől a 21 éves korig minden évfolyamon csapatokat működtet az egyesület és természetesen az összes – az MLSZ által NBI-es
csapatoknak kötelezővé tett – utánpótlás bajnokságban indulnak a PELC csapatai.
• A PELC, Pápa és vonzáskörzetének összes(!) oktatási intézményével kapcsolatban áll, de ki kell emelni a Munkácsy Mihály Általános Iskolát, a középfokú intézmények
közül a Pápai Mezőazdasági és Élelmiszeripari Szakképző Iskolát. Ezekben az oktatási intézményekben helyileg is jelen van az egyesület. A PELC számára kiemelten
fontosak a pápai óvodák is, melyekben három éve indultak be nagy sikerrel a legkisebbek labdás foglalkozásai.
• Az első TAO időszakot 184 fiatallal kezdtük el, a jelenlegi regisztrált létszámunk 274 fő + 105 fő óvodás. A tömegesítésben elért siker főbb tényezői:
o az óvodai program elindítása
o a helyi iskolákkal, testnevelőkkel való együttműködés
o a középiskolás korúak beiskolázására fordított kiemelt figyelem.
• Tehetséggondozó rendszerünk eredményesen működik, folyamatosan finomítunk rajta.A Bozsik-programban, ahol – régióközponti szerepünknek köszönhetően – a
környező települések fiatal korosztályait szemmel kísérhetjük.
• A létesítmény helyzet kielégítő, egy nagyméretű és egy kisméretű műfüves, három füves pálya és egy nagyméretű füves edzőterület áll az utánpótlás rendelkezésére.
Ezek közül két pálya és az edzőterület talaja jelentős javításra szorul.

Összefoglaló - részletesen lásd: Pápai Egyesített Labdarúgó Club Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia
2011/2012 – 2015/2016 - „Múlt a jövőért” (Program)Megvalósítási terv 2014/2015
• Az elmúlt pályázati ciklusokban egyre növekvő létszám minőségi képzéséhez, minőségi edzőkre, minőségi edzéshelyszínekre, több edzésidőre van szükség, hogy a
képzés színvonalát biztosítani tudjuk, ezért ezek a területek továbbra is TAO pályázatunk meghatározó költséghelyei.
• A 2013/2014-es keretet csak részben tudtuk feltölteni, a megszerzett erőforrás felhasználása időarányosan, a terveknek megfelelően történt. Tervezzük a pályázati
ciklus meghosszabbítását, az abban megjelölt célok megvalósításáról nem mondtunk le.
• Programunk céljainak megfelelően a 2014/15-ös pályázati időszakban is az utánpótlás-nevelési koncepciónk megvalósítására szánjuk a TAO források döntő hányadát,
a források felhasználásának másik - jóval kisebb arányú - de fontos pillére a tárgyi eszközök, felújítások, beruházások megvalósítása, melyek az előző pályázati ciklus
tárgyi eszköz terveinek megvalósítását jelenti jelen esetben.
• Edzéseinkhez, mérkőzéseinkhez a Perutz Stadion, a Munkácsy Sportpálya, a Városi Sportcsarnok és a Teveli úti Sportpálya létesítményeit, valamint két iskola
tornatermét béreljük. Bérleti költségeinket mind az önkormányzati, mind az állami tulajdonú létesítmények tekintetében igyekszünk hatékonyan mérsékelni. Egyre jobb
szerződési feltételek kialakításával sikerült jelentősen csökkenteni ezen költségeinken.
• A rendezési/felkészítési költségek a tavalyihoz hasonlóan alakulnak, de a versenykorcsoportok felkészülési tornáinak számát, saját rendezésű tornákkal növelni
szeretnénk. A Kárpát-medencei határokon átívelő összmagyar tornát idén nyáron is megszervezzük.
• Kiemelt, egyre nagyobb létszámú játékosainkon antropometriai vizsgálatot, nyugalmi és terheléses mérést is kívánunk végeztetni az edzésmunka jobb
megalapozásához, valamint a tapasztalatain szerint egyre gyakrabban jelentkező szervi vagy ortopédiai problémák kiszűréséhez.
• A beszerzendő sporteszközök között megtalálhatóak a tipikus fogyóeszközök: labdák, jelzőmezek, stb. valamint az újonnan belépő korosztályok, valamint a
legrégebben felszerelt korosztályok új felszerelései.

Összefoglaló - részletesen lásd: Pápai Egyesített Labdarúgó Club Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia
2011/2012 – 2015/2016 - „Múlt a jövőért” (Program)Megvalósítási terv 2014/2015
• A 2013/2014-es keretet csak részben tudtuk feltölteni, a megszerzett erőforrás felhasználása időarányosan, a terveknek megfelelően történt. Tervezzük a pályázati
ciklus meghosszabbítását, az abban megjelölt célok megvalósításáról nem mondtunk le.
• Programunk céljainak megfelelően a 2014/15-ös pályázati időszakban is az utánpótlás-nevelési koncepciónk megvalósítására szánjuk a TAO források döntő hányadát,
a források felhasználásának másik - jóval kisebb arányú - de fontos pillére a tárgyi eszközök, felújítások, beruházások megvalósítása, melyek az előző pályázati ciklus
tárgyi eszköz terveinek megvalósítását jelenti jelen esetben.
• Az utánpótlás nevelés, fejlesztés jogcím aljogcímeinek eloszlása egyre jobban közelít az egyesület céljainak és közvetlen gazdasági környezetünk reális támogatói
potenciáljának egymáshoz igazodásához. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján egyre egészségesebb, a fenntarthatóság szempontjait figyelembe vevő arányok
alakultak ki az aljogcímek között. Párhozamosan futó pályázataink lehetőségeit optimalizálva dolgoztuk ki jelen pályázatunkat.
• Szakemberlétszámunk elérte a kívánt szintet. Folyamatos, a programunkban prioritást élvező minőségi, képzési fejlesztést kívánunk folytatni a továbbiakban.
• Szakmai elképzeléseink abba az irányba illeszkednek, amit az MLSZ szakmai vezetése is kitűzött. A sokpasszos, labdabirtokláson alapuló játék – a magyar stílus – a
mi törekvéseinkkel összecseng, mi is erre törekszünk. Természetesen nem szem elől tévesztve a modern labdarúgás más, egyre komplexebb követelményeit sem.
• Tehetséggondozó rendszerünk eredményesen működik, folyamatosan finomítunk rajta. Hasznos számunkra a Bozsik-program, ahol – régióközponti szerepünknek
köszönhetően – a környező települések fiatal korosztályait szemmel kísérhetjük, a tehetségek fejlődését nyomon követhetjük. A Bozsik-program biztosítja számunka a
kis körzetekből hozzánk való tehetségáramlást.
• Egyértelmű célunk, hogy ne csupán az előírásnak eleget téve hozzuk létre a leány csapatot, terveink szerint a fiúkhoz hasonlóan a leány labdarúgás rendszerét is
felépítjük egyesületünkben. A 2014/2015-ös pályázati ciklusban az U15-ös és U17-es leány csapatot is indítunk a bajnokságban.

Összefoglaló - részletesen lásd: Pápai Egyesített Labdarúgó Club Új Lombard Sport Kft. Sportfejlesztési stratégia
2011/2012 – 2015/2016 - „Múlt a jövőért” (Program)Megvalósítási terv 2014/2015
• A legfontosabb célunk, hogy a pápai tehetségek saját maguk által meghozott döntés alapján nálunk maradjanak, ne pedig más kluboknál bontakoztassák ki
tehetségüket. Célunk, hogy az értékeinket megtartsuk. A pályázott fejlesztéseinkkel olyan vonzóvá kívánjuk tenni klubunkat, hogy később az önkormányzati
támogatással és a tagdíjrendszerünkkel a TAO nélkül is működni tudjon az egyesület. Az eddig elért eredményeket meg kell becsüljük és folyamatosan keresnünk kell
az új lehetőségeket.
• Pápa diákváros, számos közoktatási intézménnyel rendelkezik, ebből következően a magas gyerekszám jó alapot jelent egy utánpótlás bázis kialakítására, mind a
mennyiségi mind a minőségi munkavégzésre. Az utánpótlás-nevelési rendszer kiépítése, a tömegbázis kiszélesítése, ezáltal a labdarúgás népszerűsítése jó úton halad.
• Az előző pályázatok segítségével lényeges elemeiben megvalósult és beállni látszik egy olyan optimális személyi és tárgyi feltételrendszer, mely lehetővé teszi
eredményes munkavégzésünket. Ennek stabillá tétele és további optimalizálása fő célunk.
• A PELC szerves részét képezi a város mindennapjainak, fontos helyi közösségszervező tényező. Klubunk eltökélt szándéka, hogy a településen büszkévé tegye a
labdarúgás szerelmeseit, valamint, hogy a sportágat még népszerűbbé tegye Pápán és vonzáskörzetében.



4. Ké rjük itt minde n e se tbe n ö ssze fo glalni.



6

0 0 0  Ft 0  Ft 0  Ft

5 Személyi jellegű ráfordítások 
(A járulékok kiszámításáért felelősséget nem vállalunk, azok csak tájékoztató adatok, amennyiben saját maga szeretné megadni a fizetendő
járulékokat, válassza az egyéb kategóriát az adózás módjából)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett összes személyi költség alakulása a 2013/14 és 2014/15-ös közötti időszakban

Ügyiratszám : be/SFP-5798/2014/MLSZ

Támogatási
időszak

Támogatott pozíció(k)
megnevezése
                              

Új? Kategória Képesítés          Adózás
módja

Napi
munka óra

Kif. hó   Bruttó juttatás
(Ft/hó)
                    

Munkáltatói
járulékok (Ft/hó)
                    

Évadra jutó ráfordítás
összesen (Ft)
                        

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15

Összegzés:

összesen:

5. A 107/2011. (VI. 30 .) Ko rm. re nde le t (to vábbiakban: Re nde le t) 2. §  (1) be ke zdé s  4. po ntja, figye le mme l ugyane ze n be ke zdé s  11. po ntjának i) alpo ntjára.

6 . Az  utánpó tlás -ne ve lé s i é s  ké pzé s i fe ladato kkal támo gatása ke re té be n e ls zámo lható  s ze mé lyi kö ltsé ge ke t az  utánpó tlás -ne ve lé sné l (3.3.4) ke ll fe ltünte tni.



9 10

0 Ft

7 8 Tárgyi eszköz beruházások/felújítások : (Az építési beruházással, felújítással járó, sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz
beruházás/felújítás kérelmet az alábbiakban részletezni szükséges!)

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett sportcélú, nem ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházások, felújítások – az építési beruházással, felújítással járó,
sportcélú ingatlanfejlesztésre irányuló tárgyi eszköz beruházás/felújítás kivételével – értéke számított alakulása a 2014/15-ös időszakban:

3 1 2

Egyéb, beruházással, felújítással nem érintett, a sportszervezet által használt ingatlanok bemutatása

Ügyiratszám : be/SFP-5798/2014/MLSZ

Támogatási
időszak

Eszköz
jellege

Tárgyi eszköz beruházás/felújítás
megnevezése                                   T.i.     Tervezett beruházási, felújítási

érték (Ft)            
Üzembe helyezés tervezett
időpontja          

U.f. É.k.
en.

Összegzés:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15

Összegzés:

összesen:

Jelenleg használt ingatlanok
megnevezése                                        

Ingatlan
típusa

Cím (irányítószám, város, utca,
házszám)          

Helyrajzi
szám          

Mérete Használat
jogcíme I.v. Bérleti díj

Ft/óra
I.v.

h.
M.j.

1. I.v. Igé nybe vé te l (ó ra / hó )

2. I.v. h. Igé nybe  ve tt hó napo k száma

3. Kics i f.p / Nagy f.p - Kismé re tű / Nagymé re tű füve s  pálya, Kics i mf.p / Nagy mf.p - Kismé re tű / Nagymé re tű műfüve s  pálya, Edző cs . - Edző csarno k

7. Azo n be sze rzé se ke t, ame lye ke t a jo gszabály me ge nge d utánpó tlás -ne ve lé s i fe ladatké nt e ls zámo lni, a 3.3 po ntban ke ll fe ltünte tni.

8. A Re nde le t 2. §  (1) 9 . po nt s ze rint

9 . IB: Ingatlanho z  kapcso ló dó  be ruházás , IF: ingatlanho z  kapcso ló dó  fe lújítás , TEB: ne m ingatlanho z  kapcso ló dó  tárgyi e szkö z  be ruházás , ide  ne m é rtve  a spo rtsze re ke t, TEF: ne m ingatlanho z  kapcso ló dó
tárgyi e szkö z  fe lújítás

10 . Társasági adó ró l é s  az  o sz talé kadó ró l s zó ló  1996 . é vi LXXXI tv. 22/C §  (4) e a) e b) é s  e c) po ntja s ze rint



Utánpótlás-nevelésben igazolt csapatok

PÁPAI ELC 1

PÁPAI ELC 1

PÁPAI ELC 1

PÁPAI ELC 1

PÁPAI ELC 1

PÁPAI ELC 1

PÁPAI ELC 1

PÁPAI ELC 1

Pápai ELC 2004 1

Pápai ELC 2003 1

Pápai ELC 2005 1

Pápai ELC 2006 1

Pápai ELC U7 I. 1

Pápai ELC U7 II. 1

2014/15-es bajnoki évad

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új csapatok

PÁPAI ELC 1

2014/15-es bajnoki évad női és futsal csapatai

1

2014/15-es bajnoki évadban vállalt új női és futsal csapatok

Tehetségbónusz táblázat

Ügyiratszám : be/SFP-5798/2014/MLSZ

Korosztály Csapat neve                                                            Csapat szintje 2013/14 Vállalt csapatszám
(csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje 2014/15 Megjegyzés

U21 Országos II Országos II

U19 Országos I Országos I

U17 Országos II Országos II

U16 Országos I Országos I

U15 Országos II Országos II

Ebben a korosztályban
leány csapatot is
indítottunk MLSZ
bajnokságban.

U14 Országos II Országos II

U13 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

Amennyiben a
versenykiírás
engedélyezi, akkor
bajnoki rendszerben
kívánunk indulni.

U13 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

Amennyiben a
versenykiírás
engedélyezi, akkor
bajnoki rendszerben
kívánunk indulni.

U11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

Amennyiben a
versenykiírás
engedélyezi, akkor
bajnoki rendszerben
kívánunk indulni.

U11 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U9 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

Amennyiben a
versenykiírás
engedélyezi, akkor
bajnoki rendszerben
kívánunk indulni.

U9 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

U7 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

Amennyiben a
versenykiírás
engedélyezi, akkor
bajnoki rendszerben
kívánunk indulni.

U7 Bozsik egyesületi Bozsik egyesületi

Korosztály Csapat neve                                                            Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

Szakosztály Korosztály Csapat neve                                             Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

leány U15 Országos Országos

Szakosztály Korosztály Csapat neve                                             Csapat szintje
2013/14

Vállalt csapatszám (csak új esetén)
2014/15

Csapat szintje
2014/15

Megjegyzé
s

leány U17 Országos

Versenyengedély szám Versenyző neve Átvevő sportszervezet Átigazolás időpontja

11. A Re nde le t 2. §  (1) 11. po ntja s ze rint



12

Koordinációs létra 8 16 000 Ft 128 000  Ft

Jelzőmez 300 2 000 Ft 600 000  Ft

Utazó melegítő 120 12 920 Ft 1 550 400  Ft

Edző melegítő 120 9 800 Ft 1 176 000  Ft

Edző 3/4-es rövidnadrág 120 5 940 Ft 712 800  Ft

Edző póló 360 2 100 Ft 756 000  Ft

Utazó póló 120 4 900 Ft 588 000  Ft

Utazó rövidnadrág 120 3 600 Ft 432 000  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sporteszköz, sportfelszerelés, gyógyszerek, diagnosztikai eszközök részletezése

Ügyvezető - Tóth Péter 8 12 360 000 Ft 79 105 Ft 5 269 260  Ft

Szakmai igazgató - Nagy Mihály8 12 380 000 Ft 76 000  Ft 5 472 000  Ft

Adminisztrátor - Tóth Ákos8 12 225 000 Ft 60 750 Ft 3 429 000  Ft

Technikai vezető - Györkös Béláné8 12 231 000 Ft 62 370 Ft 3 520 440  Ft

Pályagondnok - Györkös Béla8 12 231 000 Ft 62 370 Ft 3 520 440  Ft

Gyúró - Kiszlinger Balázs 2 12 25 000 Ft 5 000  Ft 360 000  Ft

HU-3156 UEFA B 2 12 75 000 Ft 15 000  Ft 1 080 000  Ft

TANC 1321-00614 2 12 47 000 Ft 9 400  Ft 676 800  Ft

HU-2518 UEFA B 2 12 70 000 Ft 17 010 Ft 1 044 120  Ft

HU-3162 UEFA B 2 12 70 000 Ft 17 010 Ft 1 044 120  Ft

HU-3163 UEFA B 2 12 25 000 Ft 5 000  Ft 360 000  Ft

HU-3161 UEFA B 2 12 25 000 Ft 5 000  Ft 360 000  Ft

HU-1393 UEFA B 3 12 100 000 Ft 20 000  Ft 1 440 000  Ft

528130100105202 3 12 60 000 Ft 14 580 Ft 894 960  Ft

TANC 1321-00619 3 12 75 000 Ft 15 000  Ft 1 080 000  Ft

HU-2870 UEFA B 2 12 25 000 Ft 5 000  Ft 360 000  Ft

UEFA A 355553 2 12 100 000 Ft 20 000  Ft 1 440 000  Ft

TANAE1201-012 UEFA ELITE YOUTH A8 12 90 000 Ft 18 000  Ft 1 296 000  Ft

528130100105202 3 12 60 000 Ft 14 580 Ft 894 960  Ft

HU-3168 UEFA B 8 12 160 000 Ft 39 105 Ft 2 389 260  Ft

UEFA A HU-472 2 12 90 000 Ft 18 000  Ft 1 296 000  Ft

TANC 1321-00623 8 12 165 000 Ft 40 105 Ft 2 461 260  Ft

HU-0669 UEFA B 3 12 80 000 Ft 16 000  Ft 1 152 000  Ft

HU-1407 UEFA B 3 12 80 000 Ft 16 000  Ft 1 152 000  Ft

Gyúró - Mihályfi Ákos 8 12 300 000 Ft 67 105 Ft 4 405 260  Ft

Utánpótlás-neveléshez kapcsolódó sportszakemberek költségeinek részletezése

8 20

8 19

Edzőként foglalkoztatott sportszakemberek munkakörének leírása

Ügyiratszám : be/SFP-5798/2014/MLSZ

Évad Megnevezés                                        Mennyiségi
egység

Mennyiség Egységár Összeg Kategória

2014/15 db Sporteszköz

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

2014/15 db Sportfelszerelés

Évad Új? Kategória Megnevezés (edző
esetén oklevél
azonosítószám)

Szerződés
szerinti napi
óraszám

Adózás módja Kifizetéssel
érintett
hónapok száma

Bruttó
juttatások
(Ft/hó)

Munkáltatói
járulékok
(Ft/hó)

Évadra jutó
ráfordítás
összesen (Ft)

2014/15 Nem Egyéb Egyéb

2014/15 Nem Egyéb EKHO

2014/15 Nem Egyéb Egyéb

2014/15 Nem Egyéb Egyéb

2014/15 Nem Egyéb Egyéb

2014/15 Nem Egyéb EKHO

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Edző Egyéb

2014/15 Nem Edző Egyéb

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Edző Egyéb

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Edző Egyéb

2014/15 Nem Edző Egyéb

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Edző Egyéb

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Edző EKHO

2014/15 Nem Egyéb Egyéb

Oklevél azonosítószám Képesítés Foglalkoztatott korosztály Edzésidő (óra/hét) Foglalkoztatott gyermekek száma

HU-3156 UEFA B UEFA "B" ffi. U15

TANC 1321-00614 Egyéb ffi. U11



8 28

8 21

8 19

8 21

8 20

8 21

8 18

8 21

8 23

40 18

8 21

40 19

8 40

40 17

8 30

8 19

Perutz Stadion 120 6 500 Ft 12 9 360 000  Ft

Munkácsy Sportpálya 90 2 500 Ft 12 2 700 000  Ft

Teveli úti Sporttelep 20 2 000 Ft 12 480 000  Ft

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakk. Isk. tornaterem20 4 000 Ft 12 960 000  Ft

Munkácsy Mihály Ált. Isk. tornaterem 5 4 000 Ft 12 240 000  Ft

Erkel Ferenc Ált. Isk. tornaterem 5 4 000 Ft 12 240 000  Ft

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díjának részletezése

Perutz Stadion

Munkácsy Sportpálya

Teveli úti Sporttelep

Mezőgazdasági és Élelmiszeripari Szakk. Isk. tornaterem

Munkácsy Mihály Ált. Isk. tornaterem

Erkel Ferenc Ált. Isk. tornaterem

Bérleti díjak indoklása

5 943 200  Ft

0  Ft

8 000 000 Ft

100 000 Ft

1 000 000 Ft

13 980 000  Ft

1 000 000 Ft

46 397 880  Ft

0 Ft

76 421 080 Ft 0 Ft 0 Ft

Utánpótlás nevelés-fejlesztésének költségeinek aljogcímei

HU-2518 UEFA B UEFA "B" ffi. U13

HU-3162 UEFA B UEFA "B" ffi. U9

HU-3163 UEFA B UEFA "B" ffi. U11

HU-3161 UEFA B UEFA "B" ffi. U9

HU-1393 UEFA B UEFA "B" ffi. U13

528130100105202 Egyéb ffi. U9

TANC 1321-00619 Egyéb ffi. U17

HU-2870 UEFA B UEFA "B" ffi. U7

UEFA A 355553 UEFA "A" ffi. U21

TANAE1201-012 UEFA ELITE YOUTH A UEFA "A" ffi. U19

528130100105202 Egyéb ffi. U7

HU-3168 UEFA B UEFA "B" ffi. U14

UEFA A HU-472 UEFA "A" ffi. U17

TANC 1321-00623 Egyéb ffi. U11

HU-0669 UEFA B UEFA "B" ffi. U21

HU-1407 UEFA B UEFA "B" leány U15

Évad Ingatlan
megnevezése                                                            

Igénybevétel
(óra / hó)

Bérleti díj
(Ft/óra)

Hónapok száma az
évadban (hónap)

Éves költség Kategória

2014/15 élőfüves pálya

2014/15 sportcsarnok

2014/15 élőfüves pálya

2014/15 tornaterem

2014/15 tornaterem

2014/15 tornaterem

Ingatlan megnevezése Indoklás

A pálya használata elengedhetetlen a játékosok általános felkészültségének, erőnlétének és technikai tudásnak fejlesztése érdekében.

A pálya használata elengedhetetlen a játékosok általános felkészültségének, erőnlétének és technikai tudásnak fejlesztése érdekében.

A pálya használata elengedhetetlen a játékosok általános felkészültségének, erőnlétének és technikai tudásnak fejlesztése érdekében.
A tornaterem használata elengedhetetlen a játékosok általános felkészültségének, erőnlétének és technikai tudásnak fejlesztése
érdekében.
A tornaterem használata elengedhetetlen a játékosok általános felkészültségének, erőnlétének és technikai tudásnak fejlesztése
érdekében.
A tornaterem használata elengedhetetlen a játékosok általános felkészültségének, erőnlétének és technikai tudásnak fejlesztése
érdekében.

Jogcím 2014/15 2015/16 2016/17

Sporteszköz, sportfelszerelés beszerzése

Gyógyszerek, diagnosztikai eszközök

Személyszállítási költségek

Nevezési költségek

Rendezési, felkészítési, képzési költségek

Sportlétesítmény, sportpálya bérleti díja
Felkészítéssel, edzőtáboroztatással és versenyeztetéssel közvetlenül összefüggő szállás és
étkezés költsége

A programban résztvevő sportszakemberek személyi jellegű ráfordításai

Logisztikai költségek (csak bérlet) – kivéve személygépkocsi és motorkerékpár

Összegzés:



76 421 080 Ft 0 Ft 0 Ft

7 854 171 Ft 70 687 535 Ft 78 541 705 Ft

7 854 171 Ft 70 687 535 Ft 78 541 705 Ft

Tervezett összes utánpótlás-nevelés ráfordítása a 2013/14 és 2014/15-ös időszakra (Ft)

összesen:

Időszak Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15

Összegzés:

összesen:

12. Té te le s  be mutatás t ké rünk (Pl: me z , c ipő , gyó gysze re k, vitamino k s tb.)

13. Az  MLSZ által s ze rve ze tt bajno kság vagy ve rse ny ne ve zé s i díja ne m számo lható  e l.



0 0 Ft

14 A kérelmező által szervezett képzések költségei

Ügyiratszám : be/SFP-5798/2014/MLSZ

Évad Képzés címe                                                                      Képzés típusa Képzésben résztvevők száma Oktatás várható költségei

Összegzés:

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft

Tervezett képzési költség számított alakulása a 2014/2015-ös időszakban

Időszak Típus Önrész (Ft) Igényelt támogatás (Ft) Összesen (Ft)

2014/15 Á

2014/15 SZ

Összegzés:

összesen:

14. a Re nde le t 2§  (1) 3. po ntjában me ghatáro zo tt kö ltsé ge k: az  o ktató k s ze mé lyi je lle gű kö ltsé ge i, az  o ktató k é s  a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k utazás i kö ltsé ge i, be le é rtve  a s zálláskö ltsé ge ke t is , e gyé b
fo lyó  kö ltsé ge k, külö nö se n a ké pzé s i pro je kthe z  kö zve tle nül kapcso ló dó  anyago k, fo gyó e szkö zö k, az  e szkö zö k é s  be re nde zé se k amo rtizáció ja o lyan mé rté kbe n, ame nnyire  azo kat kizáró lag a ké pzé s i
pro je kt cé ljaira használják, a ké pzé s i pro je ktte l kapcso lato s  tanácsadó i s zo lgáltatáso k kö ltsé ge i, a ké pzé sbe n ré sz t ve vő k sze mé lyi je lle gű ráfo rdítása, le gfe lje bb az  a)–e ) po ntban fe lso ro lt e gyé b
e lszámo lható  kö ltsé ge k ö ssze gé ig; me llye l kapcso latban csak a ké pzé sbe n té nyle ge se n e ltö ltö tt idő  ve he tő  s zámításba, az  e bbő l munkavé gzé sse l e ltö ltö tt idő  le vo nása után



1 413 750 Ft 1 413 750 Ft

1 413 750 Ft

Közreműködői költségek

706 875 Ft

Évadonként a 107/2011. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása alapján a sportpolitikáért felelős minisztérium ellenőrző szervezet részére
kötelezően fordítandó összeg:

0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

2 120 625 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft

2 120 625 Ft 0 Ft

Tervezett közreműködői költségek, évadokra lebontva
(Az előző pontban jelölt kötelező díjjal növelt érték)

Ügyiratszám : be/SFP-5798/2014/MLSZ

Évad Közreműködő által végzett feladat leírása                Kapcsolódó jogcím Közreműködő
díjazása (Ft)

Maximum
közrem.
díj

2014/15

Sportfejlesztési program előkészítése. Az egyeztetéseken és az előkészítés során felmerülő
kérdések támogathatósági szempontú vizsgálata. Közreműködés a
támogatási igazolások, a negyedéves előrehaladási jelentések, valamint az elszámolás
dokumentációjának összeállításában, benyújtásában. Szakmai tanácsadás, konzultáció és
segítségnyújtás az utánpótlás-neveléssel kapcsolatos adminisztrációs feladatok formai
feltételeknek megfelelő elvégzéséhez. Utánpótlás nevelés

Összegzés:

2014/15

Jogcím 2014/15-es bajnoki évad

Személyi jellegű ráfordítások

Tárgyi eszköz beruházás, felújítás

Utánpótlás-nevelési feladatok támogatása

Képzési feladatok támogatása

Összegzés:

összesen:



25 24 -4.0  %

16 19 18.8  %

1 1 0.0  %

0 0 0.0  %

0 0 0.0  %

0.0  %

0.0  %

0.0  %

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

18 25 38.9  %

18 18 0.0  %

20 20 0.0  %

20 20 0.0  %

19 19 0.0  %

U17 leány Új korosztály 0 20 0.0  %

U15 leány 19 19 0.0  %

0.0  %

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

Ügyiratszám : be/SFP-5798/2014/MLSZ

Indikátor megnevezése Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási
időszak vége)

Változás a bázisév
%-ában

OUTPUT INDIKÁTOROK

Teljes szakember állomány Fő
Licence-szel rendelkező edzők
száma Fő

Edzőtáborok száma db
Épített/felújított sportcélú
ingatlanok száma db
Épített/felújított kiszolgáló
létesítmény m2

Egyéb indikátor:

Indikátor
megnevezése

Mértékegység Megjegyzés                                        Kiindulási érték
(jelenlegi)

Célérték (támogatási időszak
vége)

Változás a bázisév %-
ában

EREDMÉNY INDIKÁTOROK

Korosztályos sportolók száma:

U19 Fő

U18 Fő

U17 Fő

U16 Fő

U15 Fő

Egyéb indikátor:



Ügyiratszám : be/SFP-5798/2014/MLSZ

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: Pápa  (helység), 2014  (év) 04  (hó) 30  (nap) 



Ügyiratszám : be/SFP-5798/2014/MLSZ

Alulírott  Grőber Att ila, 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 2014/15-ös bajnoki évadban versenyeztetni fogja. Tudomásul veszem,
hogy amennyiben a már meglévő, illetve az önként vállalt utánpótlás korosztályú csapatok az MLSZ versenyrendszerében a
2014/15-ös 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.

Kelt: Pápa  (helység), 2014  (év) 04  (hó) 30  (nap) 
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 Nyilvántartó hatóság igazolása (a kérelmező szervezetet nyilvántartó szervezet (bíróság, vagy közigazgatási szerv) 30 napnál nem régebbi igazolása a
szervezet nyilvántartásban szereplő adatairól).

 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).

 30 napnál nem régebbi igazolás arról, hogy a pályázó köztartozásmentes adózónak minősül ( közokirattal igazolja, vagy szerepel a köztartozásmentes
adózói adatbázisban)
(10 000 Ft)  Igazgatási szolgáltatási díj befizetését igazoló bizonylat.

 Egyéb dokumentumok

Kelt: Pápa  (helység), 2014  (év) 04  (hó) 30  (nap) 



Igazgatási szolgáltatási díj sportfejlesztési program jóváhagyására 10 000 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

70 687 535 Ft 2 120 625 Ft 7 854 171 Ft 78 541 706 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

70 687 535 Ft 2 120 625 Ft 7 854 171 Ft 78 541 706 Ft

Projekt költségvetése a 2014/2015-es évadra

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

70 687 535 Ft 2 120 625 Ft 7 854 171 Ft 78 541 706 Ft

0 Ft 0 Ft 0 Ft 0 Ft

70 687 535 Ft 2 120 625 Ft 7 854 171 Ft 78 541 706 Ft

Projekt költségvetése összesen
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