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Közhasznú nyilvántartási szám: 60.323/1995/19
Közhasznú nyilvántartásba vételi végzés kelte: 1998.01.01
A Szervezet céljának rövid leírása:
Szabadidősport és utánpótlás nevelés szervezése, a budapesti Népszigeten található
„Indián Csónakház” működtetése és a vízisport népszerűsítése.
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

A Világjátékok Sport Alapítvány 2017. éves gazdálkodásáról a számviteli törvénynek és a kapcsolódó
előírásoknak megfelelve egyszerűsített éves beszámolót állított össze, mérleg főösszege 22.523 eFt, a
saját tőke 22.415 eFt. A részletes kimutatás jelentésünk 1. sz. melléklete, mely áll a mérlegből és az
eredménykimutatásból.
2. KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA

Tárgyévben az Alapítvány közhasznú feladatai ellátására 11.432 eFt forrás állt rendelkezésre. A befolyt
összegeket az alapfeladatokra használtuk fel.
A befolyt összeg 693 ezer Ft-tal kevesebb az előző esztendőhöz képest. A közhasznú működésre a központi
költségvetésből is kaptunk támogatást, 1.000 eFt összegben.
A kapott költségvetési támogatásokat részletesen az 1. számú eredménykimutatás melléklet mutatja be, a
változások részleteit pedig az alábbi táblázat tartalmazza. Az összeállítás a 2017. évben befolyt összegeket
mutatja.
A tárgyéves közhasznú tevékenység bevételeinek bemutatása.
Közhasznú Tevékenység bevételei

CÉL
ELŐZŐ ÉV

Szolgáltatások bevétele
Immateriális javak ért.
Magánszemélyektől támogatás
Nemzeti Erőforrás Minisztérium
Egyéb
Magyar Olimpiai Bizottság
SZJA 1%
Egyéb
Összesen:

7.469 eFt
3.075 eFt
0 eFt
1.500 eFt
0 eFt
0 eFt
0 eFt
81 eFt
12.125 eFt

TÁRGY ÉV
7.456 eFt
2.975 eFt
0 eFt
1.000 eFt
0 eFt
0 eFt
0 eFt
1 eFt
11.432 eFt

3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS

Az összes bevétel 2017-ben 11.432 eFt volt, bevételünk 693 eFt-tal csökkent az előzőé évi bevételhez
viszonyítva, mivel 2016-ban 12.125 eFt volt.
2017-ben a költségek 481 eFt-tal csökkentek az előző évihez képest /2016-ban 11.849 eFt volt, 2017-ben
11.368 eFt a kiadások összege. A felújítások, karbantartások elengedhetetlenül szükségesek közhasznú
tevékenységünk gyakorlásához, bár eredményessége az előző évihez képest minimális mértékben, elsősorban
az építőipari anyag és munkadíj emelkedése miatt csökkent. Közhasznú tevékenységünk eredménye 2016-ban
+ 276 eFt, míg 2017-ben + 64 eFt volt.
Alapfeladatainkat a tárgyévben is hiánytalanul elláttuk.
Az Alapítvány vagyonának változása részben az előző évi alaptevékenységből származó, Társasági adóval
csökkentett eredménynek a Tőkeváltozásba emeléséből ered (azaz 276 eFt adózás előtti eredmény - 28 eFt
Társasági adó = 248 eFt adózott eredmény), illetve szintén változást mutat a Tárgyévi eredmények
összehasonlítása is: (2016-ban ez az összeg 276 eFt volt, míg 2017-ben 64 eFt)
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A vagyon felhasználását részleteiben az alábbi táblázat mutatja be.

Megnevezés

Előző évi összeg eFt
2016

Jegyzett tőke
Tőkeváltozás
Lekötött tartalék
Értékelési tartalék
Tárgyévi eredmény
/közhasznú/
Tárgyévi eredmény
/vállalk.tev./
Egyéb

Tárgyévi összeg eFt
2017

Változás eFt

100
22 003
0
0

100
22 251
0
0

0
+248
0
0

276

64

-212

0

0

0

0

0

0

4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA

2017. év során Alapítványunknál a számviteli nyilvántartás szerinti eszközátadásként nyújtott
támogatás nem volt.
Pénzbeli támogatás-juttatás az Alapítványnál 2017-ben nem volt.
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL, HELYI
ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSTÓL ÉS MINDEZEK SZERVEITŐL
KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE

A megkapott támogatás 500 eFt-tal volt kevesebb, mint az előző évben. Fontos tétel a Emberi
Erőforrások Minisztériumától, szabadidősport és utánpótlás nevelés program, illetve a sporteszköz
állomány gyarapítására kapott 1.000 eFt támogatás.
6. A KÖZHASZNÚ SZERVEZET VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK ÉRTÉKE,
ILLETVE ÖSSZEGE

Az Alapítvány kuratóriumi tagjai, tisztségviselői nem részesültek tiszteletdíjban. Az Alapítványnál erre
irányuló személyi jellegű kifizetések nem voltak.
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ

Az Alapítvány tevékenységének hangsúlya a Népszigeti Indián Sportcentrum szabadidős és utánpótlás nevelést
segítő tevékenységére helyeződött át.
Az Alapítvány ellátja a XIII. kerületi Népszigeten található Indián Sportcentrum üzemeltetésével kapcsolatos
és a sportszakmai tevékenység körébe tartozó feladatokat is.

Budapest, 2018. április 5.

Pulai Imre
Kuratóriumi elnök
s.k.
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VILÁGJÁTÉKOK SPORT ALAPÍTVÁNY

2017. évi mérleg és eredménykimutatás
melléklete
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IMMATERIÁLIS JAVAK
111. Vagyoni értékű jogok
113. Szellemi termékek
Immateriális javak összesen:

0 eFt
0 eFt
0 eFt

INGATLANOK
1251. Idegen tulajdonon korábban végzett halmozott fejlesztések
1291. Értékcsökkenési leírás
A halmozott fejlesztések jelen értéke 2017 év. 12 hó. 31 nap.

26.104 eFt
6.904 eFt
19.200 eFt

EGYÉB BERENDEZÉSEK, GÉPEK, JÁRMŰVEK
141. Üzemi gépek, berendezések, sporteszközök
142. Egyéb járművek (mentő gumicsónak,oktató hajók, túrahajók)
143. Irodai felszerelések, egyéb berendezések, halmozott beszerzések
149. Egyéb berendezések écs.

325 eFt
1.426 eFt
773 eFt
940 eFt

BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:
(Halmozott tétel 1996-2017.)

20.784 eFt

KÖVETELÉSEK
T474 Egyéb követelések
Szakképzési hj túlfizetés
368. Egyéb követelések
311. Vevők

4 eFt
0 eFt
32 eFt

KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN:

36 EFT
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PÉNZESZKÖZÖK 2017 DECEMBER 31-ÉN
3841. Elszámolási betétszámla
3811. Pénztár

1.002 eFt
701 eFt

PÉNZESZKÖZÖK ÖSSZESEN:

1.703 eFt

AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK
3921. Költségek időbeli elhatárolása

0 eFt

INDULÓTŐKE/ Jegyzett tőke

100 eFt

TŐKEVÁLTOZÁS /Halmozott eredmény 1996-2017./

22.251 eFt

TÁRGYÉVI EREDMÉNY
+ 64 eFt
0 eFt

Alapítványi
Vállalkozási

RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK
4541. SZÁLLÍTÓI TARTOZÁS
4611. Társasági adó
4649. Birság,kés.pótl.
462. SZJA kötelezettség

104 eFt
0 eFt
0 eFt
4 eFt

RÖVIDLEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN

108 EFT

Passzív időbeli elhatárolás

0 eFt
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EREDMÉNYKIMUTATÁS

Megnevezés

Alapítványi eFt/

Vállalkozási eFt/

Összesen eFt/

Támogatás

1.000

0

1.000

Bevétel

10.431

10.431

1

1

Összes bevétel

11.432

11.432

Anyagjellegű ráfordítás

9.712

9.712

448

448

1.202

1.202

6

6

Egyéb bevétel

Személyi jellegű ráfordítás
Értékcsökkenési leírás
Egyéb ráfordítások
Pénzügyi műveletek
ráfordításai
Összes költség
Adózás előtti eredmény
Adófizetési kötelezettség
Eredmény

11.368

11.368

+64

+64
0

0

+64

0

Összesen:

+64

4

+64
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TÁRSASÁGI ADÓFIZETÉSI KÖTELEZETTSÉG ELSZÁMOLÁSA

Növelő tételek
1202 eFt

Csökkentő tételek

Écs

1202 eFt

1202 eFt

Összesen

Écs.

1202 eFt

Mivel Alapítványunk a tárgyévben nem végzett vállalkozási tevékenységet, azzal összefüggően
nem mutatunk ki sem ÉCS, sem más költség kapcsán elhatárolt veszteséget, így nem is jelentünk
le eredményt/adóalapot módosító tételeket sem. Az Alapítványnak vállalkozási tevékenysége
nem volt, így Társasági adóalapja nem képződött.

Adózás előtti eredmény/alaptevékenységből

+

64 eFt

Adóalap növelő tételek

eFt

Adóalap csökkentő tételek

eFt

Adóalap

eFt

Adófizetési kötelezettség

0 eFt

Tárgyévi vállalkozási eredmény

0 eFt

5

Világjátékok Sport Alapítvány
2017. évi mérlegmelléklet

II. A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL ÉS A HELYI
ÖNKORMÁNYZATTÓL KAPOTT TÁMOGATÁSOK ELSZÁMOLÁSA
Az Alapítvány 2017. évi bevételei:
Sportlétesítmény használati díja
/népsziget, Indián Sportcentrum/
Magyar Olimpiai Bizottság
Magánszemélyektől kapott támogatás /1 %/
Magánszemélytől kapott támogatás
Emberi Erőforrások Minisztériuma
Költség visszatérítés, egyéb bev.
Pénzügyi műveletek bevétele /kapott kamatok/
Értékesített eszk./Bérlemény karbantartás ktg átterhelése
Összesen:

7.456 eFt
0 eFt
0 eFt
0 eFt
1.000 eFt
0 eFt
1 eFt
2.975 eFt
11.432 eFt

Államháztartás és alrendszereitől kapott
támogatás összesen:

1.000 eFt

III. A VAGYON FELHASZNÁLÁSÁVAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
Az eszközök összetételének alakulása e Ft-ban

Megnevezés

2016

Befektetett eszköz állomány
Halmozott 1996-2017.
21.318
Forgóeszköz állomány
1.331
Aktív időbeli elhat.
0
Összesen:
22.649

Részarány
%-ban
94
6
0
100

2017

Részarány
%-ban

20.784
1.739
0
22.523

92
8
0
100

2017

Részarány
%-ban

Források összetételének alakulása eFt-ban

Megnevezés

2016

Saját tőke
Kötelezettségek
Passzív időbeli elhat.
Összesen:

22.379
0
270
22.649

Részarány
%-ban
99
0
1
100

22.415
108
0
22.523

6
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1
0
100
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AZ EREDMÉNY-KIMUTATÁS ELEMZÉSE
Az eredmény-kimutatás elemzésénél az Alapítvány csak alapítványi tevékenységet folytatott.

Alapítványi tevékenység
Megnevezés

2016. év

2017. év

Összes bevétel
Összes ktg. (ráfordítás)

12.125
11.849

11.432
11.368

- 693
- 481

+276

+64

- 212

Adózás előtti eredmény

Változás eFt-ban

Az Alapítvány összbevétele az előző évi összesített (alap + vállalkozói) bevételhez viszonyítva 693 eFt-tal csökkent, ez részben indokolható azzal, hogy a kapott támogatás 500 eFt-tal kevesebb
volt ebben az évben, mint 2016-ba. Az adózás előtti eredmény kismértékű csökkenése elsősorban
az építőipari anyag és munkadíj emelkedés következménye. A BMSK Zrt-vel kötött bérleti
szerződés időszaka lejárt, az építményre fordított felújítási költségeket, ez évre eső hányadát
arányosítva elszámoltuk egymással szemben. Vállalkozói tevékenységből származó bevétel 2017
éven nem volt. Állandósuló belvíz okozta károk és a mindennapos használat helyreállítási
költségei jelentkeznek az Alapítvány ráfordításai között.
Az Alapítvány elszámolt költségei normális mértékűnek mondhatók, kirívó tétel nem szerepel
közötük. A folyamatos üzemeltetési és a szükséges karbantartási költségek teszik ki túlnyomó
hányadát.
Az Alapítvány működése a nehézségek ellenére kiegyensúlyozott, ugyanakkor a takarékos
gazdálkodás eredményeként minden alapvető feladatát ellátta 2017-ben is.
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A VILÁGJÁTÉKOK SPORT ALAPÍTVÁNY 2017. ÉVI ÖSSZES KIADÁSA

Főkönyvi Megnevezés
Számlaszám

2016

2017

51
52
53
54
55
56
57
81
86

2.443
6.915
89
297
77
80
1.890
0
58

1.166
8.507
39
340
33
75
1.202
0
6

11.849

11.368

eFt

Anyagköltség
Igénybevett szolgáltatás
Egyéb szolgáltatások költségei
Bérköltség
Személyi jellegű egyéb költségek
Bérjárulékok
Értékcsökkenés
Anyagjellegű ráfordítások
Egyéb ráfordítások.
Összesen

ÁRBEVÉTEL
A 2017. évi 11.432 eFt-os összbevétel 100 %-ban az Alapítványi tevékenységből tevődik ki. Ez
évben vállalkozási tevékenység nem volt. Az alaptevékenység bevétele jelentős részben a
Sportlétesítmény használati díjából befolyó 7.456 eFt összeg teszi ki. Az értéknövelő beruházás
továbbszámlázása 2017-ben összesen 2.975 eFt-ot tett ki. Szja 1%.-ból támogatást 0 eFt kaptunk.
Nyert pályázaton a Emberi Erőforrások Minisztériumától 1.000 eFt. összegű támogatást kaptunk.
Kamatbevétel összege összesen 1 eFt.

KÖLTSÉGEK (Ráfordítások)
Az Alapítványi ráfordítás a bevételek ésszerű felhasználásával ezévben a 2016-os évhez
viszonyítva 481 eFt-tal csökkent. A BMSK Zrt-vel a tárgyévben is elszámoltuk a bérleti díjat
2.975 eFt értékben.
A 2017-es évben megbízási szerződéssel 1 fő nyugdíjast foglalkoztattunk, 415 eFt bér és járulék
ráfordítással. A személyi jellegű egyéb költség összesen 33 eFt volt, mellyel teljes egészében az
utánpótlási programban részvevők részére étkezést biztosítottunk.
Az Alapítvány vezetése az Alapítványi tevékenységek fedezetéül szolgáló forrásokat
előteremtette és a felmerült kötelezettségeket határidőre kiegyenlítette, lejárt esedékességű
köztartozás a 2017-es évben sem állt fenn.
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A tárgyévben éves szinten az anyagköltség 1.166 eFt, mely 1.277 eFt-tal kevesebb mint az előző
évben.
Az igénybevett szolgáltatások költsége 8.507 eFt volt. Az előző évihez viszonyítva ez 1.592 eFttal volt több, mert a sporteszközök (hajók, lapátok) javítása mellett a magas talajvízszint miatt és
a sportapartmant használok cserélődése miatt, belső felületek javítása, újra burkolása, festése vált
szükségessé. Egyéb ráfordítások költsége az előző évhez viszonyítva összesen 52 eFt-al volt
kevesebb.

IV. A VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐKNEK NYÚJTOTT JUTTATÁSOK
ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Az Alapítvány kuratóriuma, és felügyelő bizottsága e minőségben végzett tevékenységért nem
részesült tiszteletdíjban.
A 2017-ben kifizetett személyi jellegű egyéb kifizetés 33 eFt volt, melyet teljes egészében az
utánpótlási programban résztvevők étkeztetésére fordítottunk.

V. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL ÉS A GAZDÁLKODÁSI
TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
A Fővárosi Bíróság a Világjátékok Sport Alapítványt 1995. januárban jegyezte be és 1998
év. január 1-i dátummal közhasznú szervezetként nyilvántartásba vette. Az Alapítvány
közhasznú nyilvántartási száma: 60.323/1995/19, nyilvántartási száma:01-01-5575.
A Világjátékok Sport Alapítvány a Budapest, XIII. kerületben található Indián sporttelepet, 18 éve
működteti. A bérbevétel célja a telep eredeti sport tevékenységet szolgáló funkciójának visszaállítása és
annak sportcélú hasznosításra történő alkalmassá tétele volt. Ezt a célunkat a folyamatosan elnyert
felújítási-működési pályázatok és az Alapítvány saját bevételei felhasználásával megvalósította. A fenti
területen a sportszakmai lehetőségek felhasználásával a vízi sportok, kondicionáló, atlétikai és más
szabadidős, valamint utánpótlás korú sporttevékenység végzésére edzési lehetőséget tudunk biztosítani,
alkalmanként sporteseményeket szervezünk, illetve az ilyen tevékenység folytatását is elősegítjük a
létesítmény használatának biztosításával.
Az ehhez kapcsolódó személyi és tárgyi feltételeket a Világjátékok Sport Alapítvány biztosította a felnőtt
lakosság és az iskoláskorúak részére, így nagy szerepet kap az egészséges vízi sportélethez kapcsolódó
életforma kialakítása és a vízisport megkedveltetése.

Kiemelten fontos tevékenysége Alapítványunknak, hogy kulturált körülményeket teremtsen az
érdeklődők befogadására és a sportos időtöltésre, mely érdekében saját és bevont források
felhasználásával tarja karban és működteti a létesítményt.
A létesítmény jelenleg elsősorban csónakházként szolgál, tavasztól-őszig fogadja a sportolni kívánókat.

A létesítmény eredetei funkciója szerint is a Dunára épülő vízi sport tevékenység végzésére biztosít
lehetőséget. A sportapartmanokat a sportban tevékenykedő szervezetek és magán személyek részére
adjuk használatba.
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Világjátékok Sport Alapítvány
2017. évi mérlegmelléklet

Az Alapítvány tevékenységének hangsúlya 2017. évben a Népszigeti Indián Sportcentrum
szabadidős sportolók és utánpótlás korúak sport tevékenységének fejlesztésére helyeződött át.

KÖNYVVEZETÉS
Az Alapítvány a jogszabályoknak megfelelően kettős könyvvitelt vezet. A könyvelési feladatokat
2017-ben Grolmusz Krisztina Marianna ev. - regisztrál mérlegképes könyvelő (regisztrációs
száma: 117249) végezte.
Mérleg fordulónapja 2017. december 31-e, a mérlegzárás időpontja 2018. március 31.
Az Alapítvány, az általános forgalmi adó hatálya alá nem tartozott 2017-ben.
A bevételeket és a költségeket az alapítvány alaptevékenységként befolyt és felhasznált
forrásként tarja nyilván, vállalkozási tevékenysége nem volt.
A tevékenységek eredményét összköltség eljárással állapítja meg.

AMORTIZÁCIÓS POLITIKA
Az Alapítvány a tárgyi eszközeinek értékcsökkenése a bruttó érték figyelembevételével, a
Számviteli Törvény szerinti amortizációs kulcs alapján, a használat várható idejének megfelelően
és az adójogszabállyal összhangban került kialakításra.
Az elszámolás a meglévő állomány után napra számítva történik.
A tárgyi eszközök amortizációjának elszámolásának idejét az alábbi táblázat mutatja be:
Eszközök típusa

Leírási kulcsok %

Gépek, berendezések
Számítástechnikai eszközök
Idegen tul. ingatlanon végzett felújítás

(14,5 %)
(33,0 %)
( 2 %)

A kis értékű, 100 eFt alatt beszerzett tárgyi eszközöket aktiváláskor az Alapítvány a számviteli
törvénnyel összhangban teljes összegben leírja.
Budapest, 2018. április 5.

Pulai Imre
kuratóriumi elnök
s.k.
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A Világjátékok Sport Alapítvány 2018. évi
munkaprogramjának tervezete

Az Indián Sportcentrum üzemeltetése

A Világjátékok Sport Alapítvány 2018. évi tevékenysége során arra törekszik, hogy a működéshez, a
szabadidős sportolók és utánpótlás korúak sportjához, valamint az aktív pihenéshez szükséges
feltételeket biztosítani tudja az „Indián Sporttelepen”. A 2016-os évben csatlakoztunk a
Nemzetgazdasági Minisztérium és a Magyar Kajak- Kenu Szövetség „Bejárható Magyarország EU-s
programjához, mint áprilistól-szeptemberig fogadó kész vízi és kerékpáros túra megállóhely. Ezzel
létesítményünk felkerült a hazai és európai szabadidős létesítmények megállóhely bázis listájára, ami
vízitúrázók és kerékpáros túrázók létesítmény igénybevételét segíti számukra. A tulajdonos a
Beruházási Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt-vel (BMSK Zrt.) való
hosszan tartó tárgyalás sorozatott sikeresen zárta az Alapítvány, így a folyamatos karbantartás és a
szükséges felújítás az „Indián Sporttelepen” tovább folytatódik a 2018-os évben is. Az Alapítvány
az alapcél szerint a vízi sportok és más szabadidős sporttevékenységekhez, valamint az
utánpótlás korúak sportjához biztosítja a szakmai, személyi, tárgyi feltételeket minden
korosztálynak (kiemelten az utánpótlás korú és senior). Az egészséges életforma kialakításában
és széles körben való megkedveltetésében is fontos szerepet vállal a Sport Alapítvány, a
Budapest Népszigeten található sporttelep működésével.

Célunk a vízisport tevékenység,

vízitúrázás népszerűsítése, szélesebb körben történő elterjesztése.

A működés folyamatos

biztosításához szolgáltatási megbízási szerződést, és egy fő nyugdíjas csónakmesteri-gondnoki
szerződést kötöttünk. A kiadások folyamatos kontrollja lehetővé teszi, a zökkenő mentes működést.
A csónak tárolás és az ehhez kapcsolódó sport üdülőszobák kiadása ebben az évben is része
munkánknak. Ez évben ismét megállapodást kívánunk kötni a Csepel Kajak-Kenu Egyesülettel az
Alapítványnál a foglalkozásokon, programokon és a nyári táborban megjelenő utánpótlás korú
fiatalok tovább irányításáról. Hasonló előzetes egyeztetéseket folytatunk más kajak-kenu
szakosztályokkal is és közös foglalkozások megtartásáról is folytatunk egyeztetéseket.
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Az Alapítvány fontos tevékenysége a vízitúrák, a táboroztatás, utánpótlás korú és szabadidős
sportolók kedvezményes edzési lehetőségének biztosítása. Ezen túlmenően a fővárosi általános és
középiskolások számára tervezünk környezetvédelmi és szabadidős sportprogramokat szervezni a
létesítményben.
Sport Alapítványunk a 2018-os esztendőben Olimpiai és Világbajnok kajak-kenu sportolók bevonásával nagyobb
hangsúlyt fektetett az utánpótlás korú diák sportolók alapképzéseinek szervezésére az Alapítvány létesítményi és
sporteszköz (oktató sporthajók, lapátok) állományának felhasználásával.
Az Alapítvány a 2018-es évben is arra törekszik, hogy a működési bevételei és a pályázatok útján
biztosítsa a sportlétesítmény programjaihoz és a működéshez szükséges forrásokat.

Budapest, 2018. április. 23.

Pulai Imre
kuratóriumi elnök
s.k.
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