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340 000A program megvalósításának költsége összesen:

Beszerzések, beruházások, felújítások3

340 000Anyagjellegű ráfordítások2

Személyi jellegű ráfordítások1

Összesen (HUF)Kiadások megnevezéseSorszám

Program költségei a részletes költségterv alapján

1.2 Költségek és források megtekintése

1.1.7 A megvalósítani kívánt cél rövid
tartalmi leírása:

HUF340 0001.1.6 Az igényelt támogatás összege:

előleg - vissza nem térítendő
támogatás

1.1.5 A finanszírozás típusa:

2023.03.31.1.1.4 Befejező időpontja:

2022.04.01.1.1.3 Kezdő időpontja:

A pályázat megvalósításának futamideje

1.1.2 A pályázat címe:

Új nemzedékek jövőjéért kollégium 2022.1.1.1 A pályázati kiírás tárgya:

1.1 A pályázat kulcsadatai

Pályázó adatai - NEAG-KP-1-2022/5-000116
AP011 - Adathasználati hozzájárulások kezelése

"Sportok, amelyek kiemelik
az embereket " Az ötlet nem
az, hogy az embereket a
sporthoz igazítsák, hanem az
embereket a játszó
emberekhez.

Cím:Új nemzedékek jövőjéért kollégium 2022.Tárgy:

Iktatószám:Helyi és területi hatókörű civil szervezetek
egyszerűsített támogatása 2022.

Kiírás:

14.PK.62
890

Nyilv. szám:Nemzeti Együttműködési Alap Támogatási
Program (2022)

Program:

19458614-1-4
2

Adószám:Magyarország, 1151 Budapest, Énekes, 3
(Budapest)

Székhely:

mecsnober.attila@gmail.comE-mail cím:Unilever Tömegsportegyesület (H1031225)Név:

"Sportok, amelyek kiemelik az embereket " Az ötlet nem az, hogy az embereket a sporthoz igazítsák,
hanem az embereket a játszó emberekhez.

Egyesületünk idén betöltötte a 36. évét és a célunkat továbbra is jól kifejezi az életmód meghatározása,
melynek összetevői: "Életmód: az a közeg, ami az ember életterét biztosítja, hatással van az egyénre az
egyén környezetére is. Az életmód az ember sajátja, az egyén életmódját, szabadidejét is befolyásolja.
Rekreáció az életmód része kell, hogy legyen! Az életmód a rekreáció része – a rekreációs, szabadidős
tevékenység, amit az egyén végrehajt, egyúttal befolyásolja az egyén életmódját." E tevékenységek
segítése a terembérleti és a sporteszközbérleti támogatás, amit egész évben igénylünk.
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7 Az értesítési cím megegyezik a székhellyel:2. 2.
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A pályázó székhelye

2.2 Elérhetőségek

Statisztikai számjel:2. 1. 13.

Pályázó OM azonosítója:2. 1. 12.

Gazdálkodási forma (GFO) kód:2. 1. 11.

211 - AlapítványPartnerszektor kód:2. 1. 10.

Az általános forgalmi adó (ÁFA)
visszaigénylésére a pályázó szervezet
jogosult:

2. 1. 9.

Szakmai tevékenység:2. 1. 8.

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

További tevékenységi területei:2. 1. 7. 1.

"Egyéb" esetben adja meg a tevékenységi területet:

Tevékenységi területe:2. 1. 6.

"Egyéb" esetben adja meg a működési formát:

A pályázó szervezet működési
formája:

2. 1. 5.

A pályázó szervezet megalakulásának
dátuma:

2. 1. 4.

14.PK.62890Nyilv. szám:2. 1. 3.19458614-1-42Adószám:2. 1. 2.

Pályázó teljes neve:2. 1. 1.bPályázó teljes neve:2. 1. 1.a

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

2.1 Személyes adatok

Unilever Tömegsportegyesület Unilever Tömegsportegyesület

1985.08.14.

Civil szervezet (egyesület, alapítvány, civil társaság), és az általuk alapított, illetve
fenntartott jogi személyiségű intézmény

Egyéb

Tömegsport egyesületi tevékenység

egészségmegőrzés

521 - Sportegyesület

1151 1151

Budapest Budapest

1151 1151

Budapest Budapest
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8 E-mail cím:2. 5.

7 Mobil telefonszám:2. 5.+363058523456 Telefonszám:2. 5.

Elérhetősége

Egyéb esetén (magyarul):

5 Beosztása:2. 5.

4 Születési dátum:2. 5.

3.b Utóneve:2. 5.3.a Utóneve:2. 5.

2.b Családi neve:2. 5.2.a Családi neve:2. 5.

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

1.a A kapcsolattartó megegyezik az elsőként rögzített törvényes képviselővel:2. 5.

Kapcsolattartó teljes neve

2.5 Kapcsolattartó adatai

Igen8 Aláírás jogát önállóan gyakorolhatja-e?:2. 4.

7 E-mail cím:2. 4.

6 Telefonszám
(mobil):

2. 4.5 Telefonszám:2. 4.

Elérhetősége

-Egyéb esetén (magyarul):

4 Beosztása:2. 4.

3 Születési dátum:2. 4.

2.b Utóneve:2. 4.2.a Utóneve:2. 4.

1.b Családi neve:2. 4.1.a Családi neve:2. 4.

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

Adatok szerkesztéseMecsnóber Attila0 Választás a törzsadatból:2. 4.

Képviselő teljes neve

2.4 Törvényes képviselő személyes adatai

A kötelezettségvállaló megyezik a
pályázóval?

2.3 Kötelezettségvállaló

www.unileversport.hu17 Honlap:2. 2.16 E-mail cím:2. 2.

15 Telefonszám (mobil):2. 2.+3630585234514 Telefonszám:2. 2.

Elérhetőség

mecsnober.attila@gmail.com

Igen

Mecsnóber Mecsnóber

Attila Attila

1959.03.13.

elnök

+36305852345

mecsnober.attila@gmail.com

Mecsnóber Mecsnóber

Attila Attila

1959.03.13.

elnök

mecsnober.attila@gmail.com
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Elsődleges számla?

Devizaszámla pénzneme (Felhívjuk a pályázó figyelmét, hogy a Bethlen Gábor Alapból mindig HUF-ból indul az utalás, ha az ország hivatalos devizája és a HUF között még egy
devizanem van beiktatva – pl. EUR,USD-, az minimum két devizaváltást jelent!)

A számlavezető bank
neve:

2. 6. 5.A számlavezető bank
SWIFT kódja:

2. 6. 4.

Devizaszámla pénzneme:2. 6. 3.IBAN (nemz.-i)
számlaszám:

2. 6. 2.

Számlatulajdonos neve:2. 6. 1.bSzámlatulajdonos neve:2. 6. 1.a

magyarulaz ország nyelvén (latin betűkkel)

PályázóSzámlatulajdonos típusa:2. 6. 0.

2.6 Banki adatok

Unilever Tömegsportegyesület Unilever Tömegsportegyesület

HU74-10101205-62936000-01002003 HUF

BUDAHUHB Budapest Bank
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Max. karakterszám: 3000

3.1.2.1 A szervezet tevékenysége, eddigi eredményeinek bemutatása

3.1.2 A program megvalósítási terve

A Szigetközben megrendezésre kerülő
természetjáró nyári sport táborban
résztvevők hasznosan sportosan
tölthetik el az egyhetes időszakot. Az 5
napos evezős vízi tábor alatt vízi túra
iránt érdeklődők megismerkedhetnek
a Szigetköz és Csallóköz természeti
értékeivel. Az ismeretszerző
szabadidős sportprogram a terv
elsődlegesen a városi aszfalthoz
szokott sportszerető jelentkezők
részére valósulhat meg: Dunakiliti és
környékének bejárása vízi úton
szakavatott túravezetőinkkel a
kialakított vízösvényeken és
szárazföldi ösvényeken.

Az evezős vízi tábor alatt vízi túra iránt
érdeklődők megismerkedhetnek a
Tisza-tó természeti értékeivel. A
beiktatott kerékpáros program
napunkon pedig lábizom munka is
tesztelheti a résztvevők erejét.

Filozófiánk: „Sportok, amelyek
kiemelik az embereket” illetve
Sportok, amelyek hangsúlyozzák a
folyamatot, beleértve az
eredményeket" Természetes, hogy a
játékos a játék eredményeként élvezni
fogja a győzelmet, de ennél is
fontosabb az eredmény elérésének
folyamata, és nagyon fontos a
játékosok közötti interakciója és
kapcsolattartása.

Amatőr versenyzés kategóriában
kettő nagyszabású rendezvény kerül
megrendezésre. Az első az amatőr
páros lábteniszverseny, a második
program részeként az időskorúak
számára megrendezésre kerülő
kispályás amatőr labdarúgó torna
szervezése a XV. kerületi Kossuth
Általános iskolában.

Megjegyzés
Megvalósítás

vége
Megvalósítás

kezdeteHelyszíne
Ország / Megye / Település

Projekt tevékenység

3.1.1 Tevékenység(ek) futamidő szerint

(Az alábbi táblázatban megjelenő első sor nem szerkeszthető. Az "Új tevékenység hozzáadása" feliratú gomb megnyomásával lehet új sort rögzíteni.)

(A megvalósítandó projekt tevékenység rövid szöveges megnevezése.)

3.1 Részletes szakmai projektterv

időskorúak kispályás
amatőr labdarúgó
versenye

Magyarország Budapest 2022.04.01. 2023.03.31.

Nem szerkeszthető,
technikai sor

Magyarország 2022.04.01. 2023.03.31.

Ground Golf Magyar
Bajnokság és bemutató

Magyarország Budapest 2022.06.18. 2022.07.30.

„Nyári Természetjáró vízi
túra program a Tiszán"

Magyarország Tisza -tó 2022.07.21. 2022.07.24.

„Szigetközi hullámtéri
barangolás”

Magyarország
Dunakiliti és
kistérsége

2022.08.04. 2022.08.21.

1.Egyesületünk az ifjúságnak szervez minden hónapban természetjáró szabadidős oktató programokat. Sport verseny sorozatok, XV. kerületi
Természetjáró nap és tervszerű kirándulások, kék túrák folytatása, nyugdíjas túrák. 2.Túravezetőink számára szakmai tovább képzést tervezünk
három fő rendezvény megtartásával: a/Börzsönyi sport és kézműves gyermektáborunk eddig is nagy népszerűségnek örvendett a résztvevő
gyermekek körében.b./A bakonyi természetjáró tábor, az „Egészségesebb hétköznapokat” elnevezésű találkozó kerül megrendezésre, a
sportszakosztályaink sportolói és gyermekei, valamint a meghívott vendégek részvételével. A találkozó szabadidősporttal és játékkal. Célja, hogy a
résztvevő különböző sportszakosztályaink, jobban megismerték egymást, így beszélgetés közben előkerülhetnek bizonyos problémák és feladatok,
pl. a természetjárás területén a Korosztályi műhely megalakítása, amelybe fiatalokat hívunk azért, hogy közösen határozzák meg, elvárásaikat az
ifjúsági sportolással szemben (ifjúsági természetjárással fogalakozó fiatal önkénteseivel, ifjúsági túravezetőkkel). A Segítői műhely, azon szervezetek
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Max. karakterszám: 3000

3.1.2.3 Kérjük mutassa be, hogy jelen pályázat hogy járul hozzá a szervezet működéséhez (pl. szervezet fenntarthatósága, különös
tekintettel a foglalkoztatás fenntartására és bővítésére, önkéntesek bevonására)

Max. karakterszám: 3000

3.1.2.2 Kérjük, mutassa be, hogy a pályázata / a szervezet milyen társadalmi szükségletet kíván kielégíteni, valamint annak a társadalmi
hatását

szakembereivel, felelős véleményformálóival, akik tevőlegesen hozzájárulnak az ifjúsági természetjárás feltételeinek biztosításához, azzal, hogy a
fiatalok elvárására megfogalmazzák a lehetőségeket, a járható utakat. A Módszertani műhelybe hívjuk majd azokat a stratégákat, akik a téma
gyakorlati munkásai, akik feladatul vállalták, maguk elé célul tűzték az ifjúsági természetjárás életben tartását és ezért eddig is tevőlegesen tettek.
Feladatuk akciótervek, módszerek megalkotása, kidolgozása az elvárások és lehetőségek összefűzése. Csapatsport, mint az amatőr teremlabdarúgó
szakosztályunk terem bérleti lehetőségei és további fejlődésük, bővülésük a beszélgetések alaphangja. „Csendes őrülteink a horgászok is részt
vehetnek kisebb létszámmal e programon talán, mert ők inkább a csendesebb és nyugodtabb rendezvényeket tolerálják.c./„Lengyel-Tátra
felfedezése” programunk célja, hogy a túravezetők megismerhessék Lengyelország kínálta túrák sokszínűségét és nagy választékát. 3.Vízi túrázóink
két nagyobb megmérettetésen vesznek részt. „Nyári Természetjáró vízi túra program a Tiszán – Tisza tavon” és a második program „Szigetközi
hullámtéri barangolás” szervezett több napos rendezvény. 4.Amatőr versenyzés kategóriában kettő nagyszabású rendezvény kerül megrendezésre.
Az első az amatőr páros lábteniszverseny, a második program részeként az időskorúak számára megrendezésre kerülő kispályás amatőr labdarúgó
torna szervezése a XV. kerületi Kossuth Általános iskolában. 6.Egyéb programjainkban a kerékpár és horgász szakosztályunk működésével az
egészséges életmódra nevelés mellett, a fizikai és szellemi teljesítő képesség fokozása, a feszültség oldása célunk megvalósításában 7.Az idősebb
korosztály (nyugdíjas) körében a tömegsport népszerűsítésében szerepet vállalunk, amelyben nemkevés rész vállal a Ground Golf szakosztályunk.

Ground Golf szakosztályunk több vállalást tett: az egyik, hogy az iskolákban is bemutatókat tartanak, amelynek jelmondata ,,Minden gyermek arcán
legyen mosoly" és idős otthonokat is felkeresünk, azonkívül a Stroke-on átesett betegeknél is tartunk bemutatót, aminek a jelmondata „Sportok,
amelyek kiemelik az embereket”, amelyben az ötlet nem az, hogy az embereket a sporthoz igazítsák, hanem az embereket a játszó emberekhez.E
programok természet ismeretet szolgáltatnak, egészséges életre nevelést tudományos oktatással, sportolással hagyományteremtő jelleggel a
programjainkhoz csatlakozó gyermekek és csatlakozó szüleik részére. A fiatalok közösségteremtő, közösségmegtartó erejét sportos
életmódszemlélet kialakítását tűzi ki céljául, úgymond „szárazföldi”, „vízi” és harmadik program részben. pedig „környezetünk megóvása oktató”
jelleggel a fővárosi lakosoknak a globalizálódó világunk negatív folyamataival szemben. Másik alapgondolata programjainknak, hogy „ha elsajátítod
a sportos környezettudatos szemléletmódot, természeti értékeink védelmének szükségességére mások figyelmét is ráirányíthatod”

Az Unilever Tömegsportegyesület társadalmi szerepvállalásának segítését szolgálják programjaink úgymint a természetjáró, vízitúrázó, nem
versenyszerű szabadidős pingpong, , horgász és kerékpáros, jóga szakosztályunk. Működésünkkel Budapest lakosságának, a peremkerületeknek a
XV. IV. XIV. és XVI. kerületi lakosság számára nyújtunk lehetőséget az egészséges életmódra nevelés mellett, a szabadidő hasznos eltöltésére. A
fizikai és szellemi teljesítő képesség fokozása, a feszültség oldása célunk megvalósításában, az idősebb korosztály (nyugdíjas) körében a tömegsport
népszerűsítésében is szerepet vállalunk. /Szabadidős sport verseny sorozatok, XV. kerületi Természetjáró nap, Föld napja, és tervszerű kirándulások,
kék túrák, nyugdíjas túrák. Több rendezvényen részt veszünk az év folyamán, és folyamatosan szervezünk szabadidős sport programokat a XV.
kerületben, teremben és szabadtéren az országon belül és kívül. A teremben megrendezésre kerülő szabadidős sport programok a XV. kerületben
és a szabadtéri rendezvények közül a teljesség nélkül kiemelhető a szabadidő hasznos eltöltésében a sporttal egybefonódottan oktató jelleggel a XV.
Kerületi ifjúságnak, illetve gyermekeknek minden hónapban megrendezésre kerülő ismeretterjesztő és készségfejlesztő természetjáró programok A
„szárazföldi” program állomásai a Budai hegység, Pilis, és kicsit messzebb lévő Bakony, Vértes, Börzsöny, Mátra, Zemplén. Az év folyamán
megrendezésre kerül a XV. Kerületi Természetjáró nagycsaládos és közösségi szabadidős sportnapok, amely programsorozatban bemutatásra kerül
kerületünk természeti bemutatása hagyományőrző jelleggel. Nagy szerepet játszunk a XV. ker. nyári Napközi Tábor kiegészítő szabadidős
programjainak szervezésében. Tervezett több napos gyerek táborainkban fontosnak tartjuk, hogy az egészséges életmód megismertetésével
segítsünk abban, hogy a serdülők tudjanak jelenlegi életmódjuktól eltérő alternatívákat is választani, felhívjuk e korosztály figyelmét, - és
másodlagos célcsoportként családtagjaikkal is megismertessük - a prevenció, az egészségmegőrzés alapelveit.
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Támogató neve Támogatási összeg (HUF) Benyújtás időpontja

Jelen pályázatban megfogalmazott projektre, a következő szervezet(ek)hez is benyújtásra került pályázat/támogatási kérelem

4.4 A pályázó további pályázatai

340 0001. ütem összesen:

2023.04.30.0340 0004.3.1 Támogatás összege:

Elszámolási határidőFinanszírozás típusaTervezett saját forrás
(HUF)

Tervezett összeg (HUF)

4.3 Az igényelt támogatás összege

HUF340000A program megvalósításához szükséges teljes összeg:

HUF340 0001. ütem összesen:

A pályázat által remélt támogatás az
egyesületünk rendszeres
sporttevékenységével kapcsolatban használt
sportlétesítmény bérleti költségeinek és
sporteszköz bérleteinek támogatására a
testmozgásban gazdag, egészséges életmód
népszerűsítését szolgáló tevékenységekre
fordítunk, amelyek összefogják a
szabadidősport terén a közösségek
tevékenységét., Családok, hátrányos
helyzetűek, fogyatékos személyek, idősek
szabadidősportjainak,versenyeinek díjazása

Terembérleti illetve sportpálya
bérleti költségek és Sporteszköz
bérleti költség, Díjazások

Egyéb beszerzések,
szolgáltatások (2.1.7.)

Költségtétel Költségtétel megnevezése
Igényelt

támogatás (HUF)
Költségek indoklása, részletező magyarázata

(1. ütem)4.1.1 Tervezett költségtételek

4.1 Költségek tervezése

340 000

előleg - vissza nem térítendő
támogatás

előleg - vissza nem térítendő
támogatás

2023.04.30.
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13. az általam képviselt szervezet a megelőző lezárt üzleti évben a Tao. tv. alapján legfeljebb 3 000 000
Ft látvány-csapatsport támogatásban részesült

-
Amennyiben a pályázó szervezet csekély összegű (de minimis)
támogatásban részesült, kérjük szíveskedjék összegszerűen
megadni:

12. a folyamatban lévő pénzügyi évben és a megelőző két pénzügyi évben az Európai Unió
működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való
alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24.
1.o) alapján csekély összegű (de minimis) támogatásban nem részesültem (Amennyiben nem részesült
csekély összegű támogatásban, kérjük jelölje az "Igen" választ!)

11. az általam képviselt szervezetnek a pályázat benyújtásakor nem áll fenn harmadik személy
irányában olyan kötelezettsége, amely a támogatott tevékenység céljának megvalósítását akadályozza,
illetve amely az esetleges biztosítékadási kötelezettséget korlátozza.

10. az általam képviselt szervezet a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés
1. pontja szerinti átlátható szervezetnek minősül (Amennyiben annak minősül, kérjük jelölje az "Igen"
választ!)

9. ha a pályázatban megjelölt tevékenység hatósági engedélyhez kötött, a hatósági engedély
rendelkezésre áll, vagy szükséges engedélyek beszerzése érdekében szükséges jogi lépéseket
megtettem, így különösen az engedély kiadása iránti kérelmemet az illetékes hatóságnál benyújtottam

8. velem, illetve az általam képviselt szervezettel szemben nem állnak fenn az Áht. 48/B. § (1)
bekezdésében meghatározott kizáró okok

7. az általam képviselt pályázó szervezetnek nincs köztartozása (Amennyiben nincs köztartozása,
kérjük jelölje az "Igen" választ!)

6. az általam képviselt pályázó szervezetnek nincs lejárt adóssága és/vagy elszámolási kötelezettsége a
magyar államháztartás bármely alrendszerével szemben (Amennyiben nincs lejárt kötelezettsége,
kérjük, jelölje az "Igen" választ!)

5. a pályázatban megfogalmazott programra/projektre más szervezet(ek)hez is nyújtott be az általam
képviselt szervezet pályázatot/támogatási kérelmet. Amennyiben a pályázatban megfogalmazott
projektre más szervezet(ek)hez nyújtott be pályázatot/támogatási kérelmet, kérjük, szíveskedjék a
"Költségterv" űrlapon felsorolni azokat

4. az elnyert támogatás felhasználása során a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény
(közbeszerzési törvény) rendelkezései szerint járok el, ha a támogatási összeg a közbeszerzési törvény
hatálya alá esik

3. az általam képviselt szervezet megfelel az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 50. §
(1) bekezdés a) pontjában meghatározott rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek

2. az általam képviselt szervezet a pályázat benyújtásakor jogerős végzéssel elrendelt csőd-,
végelszámolási, felszámolási, kényszerfelügyeleti vagy egyéb megszüntető vagy működést korlátozó
eljárás alatt nem áll

1. a támogatási igényben foglalt adatok, információk és dokumentumok teljes körűek, valósak és
hitelesek

Alulírott, a pályázó szervezet törvényes képviselője nyilatkozom, hogy

5.1 Nyilatkozatok

Igen

Igen

Igen

Igen

Nem

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen

Igen
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Egyéb csatolandó dokumentum 10

Egyéb csatolandó dokumentum 9

Egyéb csatolandó dokumentum 8

Egyéb csatolandó dokumentum 7

Egyéb csatolandó dokumentum 6

Egyéb csatolandó dokumentum 5

Egyéb csatolandó dokumentum 4

Egyéb csatolandó dokumentum 3

Egyéb csatolandó dokumentum 2

Egyéb csatolandó dokumentum 1

NEAG-KP-1-2022_5-000116_nyil
atkozat.pdf

Magyarul:
1. példány:

HU20116000060000000079164
470_919281633.pdf

Magyarul:
Az ország nyelvén:
1. példány:

valasz_a_EB00289461_388138_
1581502835.pdf

Magyarul:
Az ország nyelvén:
1. példány:

Az utolsó két lezárt üzleti évről szóló (2019. és 2020.) számviteli beszámoló
letétbehelyezéséről szóló igazolás.

Letétbehelyezésről szóló igazolás

EB00349995.pdf
Magyarul:
Az ország nyelvén:
2. példány:
EB00289461.pdf
Magyarul:
Az ország nyelvén:
1. példány:

Az utolsó két lezárt üzleti évről szóló (2019. és 2020.) számviteli beszámoló.

Számviteli beszámoló
FájlnévMegnevezés

Pályázat beadásához szükséges mellékletek

Pályázati díj befizetésének igazolása*

Általános nyilatkozat*
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Tájékoztatjuk, hogy az adatkezelési nyilatkozatokat a profilban megadott e-mail címekre kiküldésre kerülő e-maileken keresztül
szükséges megadni a képviselő és a kapcsolattartó részéről.

Kérjük, hogy az adatkezelési nyilatkozatok megtétele érdekében ellenőrizze az alábbi e-mail címek megfelelőségét, illetőleg szükség
esetén módosítsa azokat.

Teljes név
(magyarul)

Beosztás Tisztség E-mail cím Utolsó
értesítés

Nyilatkozat
minősítése

Minősítés
dátuma

Melléklet E-mail
küldés

Mecsnóber
Attila

elnök törvényes
képviselő

mecsnober.attila
@gmail.com

2021-10-19
15:40:32

Hozzájárult 2021-10-19
15:39:02

Nyilatkozat

Mecsnóber
Attila

elnök kapcsolattartó mecsnober.attila
@gmail.com

2021-10-19
15:40:32

Hozzájárult 2021-10-19
15:39:02

Nyilatkozat

Pályázat / Igénylés azonosítója

Név
(magyarul)

Szervezet neve
(magyarul)

Beosztás Tisztség Nyilatkozat
minősítése

Minősítés
dátuma

Minősítést
rögzítő személy

Melléklet? Elfogadott? Műveletek




