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1,. Számviteli beszámoló

Borsodi Jelnyelvi és Kommunikációs Központ

gazdálkodásról a Számviteli Törvénynek, és a

ágyszerűsített éves beszámolót állított össze,

saját tőke összege 8.125 eFt,

Közhasznú Egyesülete a 2017, évi

kapcsolódó előírásoknak megfelelve

A mérleg főösszege10"153" eFt, a

2017, évben Egyesületünk aZ FSZK által kiírt ,,Jelnyelvi tolmácsszolgáltatás

támogatása" című pályázatokból 15.082.000,_ Ft támogatást kapott, Ezen tárgy

évben 15.082.000,_Ft-ot felhasználtunk, Egyesületünk részesÜlt az sz]a 1%-os

felajánlásokból is, 38.22g- Ft összegben. Ezen Összeget az egyesÜlet cél szerinti

tevékenysé9ére ford ítottuk,

Saját tőke: 8.125 e Ft

Tagdíjból származó bevétel: 50 e Ft

Közhasznútevékenységbőlszármazóbevétel:17'245eFt

Közhasznú tevékenység ráfordítás: 17,218 e Ft

Anyagijellegű ráfordítás: 4,672 e Ft,

4.. cél szerinti iuttatások kimutatása

Egyesületünknek nem voltak cél szerinti juttatásai , Ezérl nem csatolunk ezekről

táblázatot a mellékletek között,

mértéke.

Tárgyévben egyesületünk 15,082,000- forint támogatást

Em berek Esélyegyenlőség éé rt Közalap ítványtól,

nyert el a Fogyatékos

5.. Központi kö|tséqvetési szervtő|. e|kü|önített á||ami pénza|aptó|, he|Vi

önkormánvzatok ffisátó|. és m,llrdezek szerveitó| kapott támoqatások



illetve összege.

Egyesületünk nem nyújtott vezető tisztségviselőinek számárajuttatást, Ezért nem

csátotunx ezekről táblázatot a mellékletek között,

Mérleg, tájékoztató adatok, eredmény kimutatás

7. Szakmai beszámoló

A szakmai beszámolót a melléktetben csatoljuk,

.-{;t rr^-,t -,.. CVrrl,,
törvényes kepvlsem

Borsodi Jelnyelví és Kommunikációs
Központ Közhasznú Egyesület
3518 Miskolc, SzenüsruáÁyi u,4.

Adószám; t ggSSOgZ-t-OS

Miskolc, zarc- május



L6Koz
közleménv

az adőzó rendelkezése szeriní a kedvezményezett
iészére átutalt összeg felhasználásáróI

[A személyij**"]BgáT"lt"ili\i!"r.f:'"fiÉ:ii!,$É,$".%:"iü"i[r,a*:l:'ll:JiJlr*".'r'.rólszóló

A kedvezményezett azonosító adatai

ál <edvezményezett szervezet adoszárna: Er -E-EiE
.{ | Neve:
|--

8l Borsodi Jetnyetvi és Kommunkiációs Xó,zpont Közh
z. l

R I 
SzeXnerv", EEE§ uiskolc, szentistványi u 4.

a 3 5 0 3 2

Szervezetl formáia: F-|-
Bir,ósági nyilvántartási száma. z4oLt1oog

Bírosági határozat jogerőre emelkedésének clátr-rma: Er"r]rE _ EE _ rr
c\J

a
F
Q
o
Z
N

Képviselője: Mészáros Éva

Alapcél szerinti közhasznú tevékenysége:

01, Tolmács szolqálat működtetése

02,Jelnyetvi, orális, telefon író- és relé tolmácsolás

Máshová nem sorolt egyéb oktatás, p|@

ldősek, íogyatékosok szociális e|Iátása bentlaká

i t<orhurznLIsáql ioqállást meqállapíto bírósági végzés jogerőre emelkedésének dátuma, ha a szervezet

€i rendeIkezik xÖzhaÉznúsagr íókozattal;

ÉI

4\ i,,EFl, -i9 F -EEz
(_.,}

N

Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20í 8.05.23 1 1.21.17
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közleménv
16Koz_01 azadőzőrendelkezésJsleriní_akedvezményezett* * 

i6iz'e ö átüiáTi Óé Jzeg'iöl tras}nalásáróI

Kedvezményezett szervezet neve:

Borsodi Jelnyelvi e. Xo.munkiációs Xö,p

L 9 3 s]|s||o 3 2

Az átutalt összeg tárgyévi* felhasznátására vonatkozó adatok
.,Tá,rgyévnek a tendelkező éVet kóVetó naptáíl éVetkell tekinteni (2017). Ugyanakkor,a táblázat kitÖ|téSe során tigyelembe kell venni

u., u. o..rug.iis ámi á,eádöttózo *ur."n iáoioj [áitJir,áíinaIusra került az akkor átutalt ósszegből,

(Az adatokal ionnlban kel] me9adni,)

Ar.endelkezőévben{2í}16-ban)köztartozásravisszatartottöSSZeg;

A rendelkező évben (201-6-ban) kiutalt összeg:

A kiutalt összegbőt a tárgyévben felhasznált összeg:

Cél szerinti tevékenységre:

Reklám és marketing célra:

Ebből tartalékolt összeg (Al-A3-Aa-A5):

@íékolt összeg (15Koz 46):

Ebbőt a tárgyévben felhasznált összeg

Cél szerinti tevékenységre:

Reklám és marketin9 célra:

Ebből íel nem használt, visszafizetendő összeg (B-B2-B3-B4, de min, 5,000,- Ft):

n t iut.It és a tartalékott tisszegnot tárgyévben felhasznált összeg (Cl+C4+C7):

Á iárgyevnun cél szerinti tevékenységre íelhasznált összeg (A3+B2):

A tárgyévben n-tűkódésre

fordítható összeg (C*0,25, de max, 25 milltó Ft):

iénylegesen felhasznált összeg (A4+B3):

A tárgyévben reklám és marketing célra

íordítható összeg (C*0,]., de max. 10 millió Ft):

ténylegesen felhasznált összeg (A5+84):

len meqhatározott összeghátárt meghaladóan működésre íelhasznált,
osszeg"(C+-Cg);

án reklám és marketing célra
félhasznált, vísszaf izeténdő összeg (C7-C6):

öSsZeq (B5+C8+c9):
áss iái"O számIárá kell megfizetni (]-03-as adónem)

Nyomtatva; 201 8.05,23 1 1,21.'l7
Ny.v.:1.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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közleménvL6Koz-o2 az adőző.reliiili:í,bit:i'# 
ft"!?i".íágÍnYezett

és befogaclása, Érzékenyítő programok megtartása az érdeklődő csoportok számára a

01,

02.

03"

04.

05.

06.

07.

0B.

09.

,10

]-1.

L2

i3.

A beíogadó társadalom és a íogyatékos emberek esélyegyenlőségének megismertetése

és a megyén kívüli

Ny.v":í.0 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 20,1 8.05.23 11.21.'l7

Borsodi JelnV,elvi és Kommunkiációs Központ Közhasznú Egyestlg!

lszáma: rrEIqrErE -E -Ett
Az átutalt összeq fethasználásának szöveges ismertetése,aZ egyeS

felhas2nálási célok összegszerú meg|elólesevel 
ímax 12aokarakIer)





A kettős könywitelt vezető egyéb szervezet egysz,erűsített 
I

l i éves beszámolója és kÖ-ihasznúsági melléklet l pw_zlz

2017. év

A szervezetet nyilvántartó bíróság megnevezése:

05 Miskolci Törvé

Tárgyév:

ldőszak terjedelme: eoész év ffi töredék év ! IaEEE-EE-EE F]EEE-EE-EE
időszak kezdete időszak vége

Vál""# ki, hogy a beszámoló (és közhasznúsági melléklet) az alábbiak közül melyikre vonatkozik!

a. szervezet
?:

b, Jbgi szeméty szervezeti egység (származtatott jogi személy)
mI

0di J elrillg|yi $c Kr:zprot,ri Küzhlrsz rrrj EüL,E5Ljl et

Szervezet székhelye:

lrányltószám: EEEE Telepillés: skolc

közierülel neve;

Házszám:

Szentistványi
Közterü|et je||eg F.--l

ó: [-----lr _---l Lépcsőház: [-l Emelet: AJt

lrányítószám: [!!i
neVe: Közterület jellege:

r--l
a. -n,

i----l
Ajtó: l----lt---lLépcsőház: t-_--l Emelet:

6l4l5lBl6
(Jogi személy szervezeti egység esetében: "Anyaszervezet")

Bejegyző határozat száma:
{Jagí személy szervezeti egység esetében:
Jag) szemóllyé n.yilvánító határozat száma)

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

ffi ffi FIo FrOFTl/F]q oTgl/t

EEPEIIEEE -i,_ -Eiq

Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:,''.

Mészáros Éva

EEEE-EE-EE

Jogi személy szervezeti egység neve:

Jogi személy szervezeti egység székhelye:

Ny.v,:2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 8.05.23 1 1,08 "42



kettős könywitelt vezető e gyéb szervezet e gy9_zerűsített
éves b-eszámotója és köihasznúsági melléklet

2017. év

személy szervezeti egység neve:

Jelnye trrttt tttti káci ós Kózl)otlt Közlrasl n[t E glyesLilet

Azegyszerűsítettévesbeszámolómérlege &datokezerforintban.)

Előző év Előző év
helyesbítése

Tárgyév

ESZKÖZöK 1arrívÁx;

A. Beíektetetteszközök 768 604

l. immateriá!iS javak

ll. Tárgyi eszközök 768 604

lll. Befektetett pénzügyi eszközök

ts. Forgóeszközök 9 468 9 346

i. készletek

i!. Kóvetelések L 274 L 2z9

!ll, Értékpapírok

!V. Pénzeszkbzök B 194 B 117

c Aktív időbeli elhatárolások 203

eszrözör összESEN 10 236 10 153

FoRRÁSoK (PASSZÍVÁ,K)

D. Saját tőke 8 097 8 125

l. !nduló tőke/jegyzett tőke L2 12

l|. Tőkeváliozás/ereomény 7 B35 B 0B5

lll. Lekötött tartalék

|V. Ertékelési tartalék

V. Tarqvévr eredmény alaptevékenységből
(köZhasznti tevékenységből) 25o 28

Vi, Targyévi ercle mén,v,, vál lal kozási tevékenység ből

E Céltarta.lékok

tr. köteiezetiségek 874 796

l. Hátrasoroit kötelezettségek

ll, Hosszú teláratú kötelezettségek

ll l, Rövid lejáratú kötelezettségek 874 796

G. passzív időbeii elhatárolások t265 L232

trCRRASoK,OSSZESEN , 10 236 10 153

Ny.v.:2.2 A nyomtatvánli.papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.23 1 1 
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A kettős könywitelt vezető _.syÉb szervezet e_gy,szerűsített

éves beszá*óto3u és k6,áhasznúsági melléklet

2017. év

Szervezet l Jogi személy szervezeti egység neve:

Ny.v,;2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!

ló eredménykimutatása (Ad atak eZe r í o rinrb an.)

Vállalkozási tevékenység

t_ Érrékesítés netió árbevétele

2. Aktiváit saját teljesítmények
értéke

- a!apítótól kapott beíizetés

- támogatások

ebből; közhasznú tevékeriység
ber;ételei

7 Ertékcsökkenésr leírás

17 2l7ebhől: közhasznú tevékenység

10, Adóíizetési kötelezettség

D. Tárgyévi er:edmény (C-10)
Nyomtatva: 2018.05,23 1 1.08,43



A kettős könywitelt_vezető _,syÍb szervezet eg;szerűsített
éve, r.rráriiöl;F é, ú6it urrr,úsági melléklet

20í7 " év

ffitiegységneve:

Nyomtatva: 2O18.05.23 11 ,08,43
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Ny.v.:2,2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be!
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A kettős könywitelt vezető _e_gy!b r"gryez,€t egyszerűsített
- - - 

éves bószámolója és kÖihasznúsági melléklet

:_F.u.vuz"t / .Jo9i személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 Név: Szervezet

ffi ózlraszttit Egyesiilet

'FEE 
Teleoürlés 

Irrirxot"

Szentistványi
Közterúlet jellege:

Ene1ei: [-----_T A.io,
L_|

út

t-ll LeOCSoraZ IA, l,LHázszám:

1.1 Név: Jogi szernély szervezeti egység

1.2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

irányítószám:

közterület neve:

Házszám,. r--_] Lépcsőház:f-_-l Emelet: r-]
1.3 Bejegyző / Jo9i személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

nn!!
Ajtó:

Fií .lplk [4q]rr0l4- il7T ofo F l PJ-

trE-tF-ffi-4il

2. Tárgyévben vé9zett atapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

tevétenységek bemutatása (tevékenységenként)

en eglyec|tiliLlIo

/§Ét;et ve(lez, és altanri ielartatoriát el, Kie nrelrer,,! íonto§,,1 i l]]:9flil l,j.i[,i,jli'j,''.,,":íl
;-"ff;i;il;:;;i,,,u;;,;;i,;;;,i;;;";;;;i ;; -;;iy;$rentó,ség r".rllf?_.*,ását segitjrik elo, Jelenteq 2BB

§ztráll liqyíeliirtk varn. E9yestiiet(irrk jelnyelvi tolrrűcsolást nyúlt hivatalo:,::::j::*:']:]lo',
;Iffil;,,."if;i;'Ü#, -Úl;;;(;;$i".i"áiárir, es egyéni éleiviiell:err, A tolnrácsszolqalat

-- -,_-:r, - l;1:^ -.let 3 íoa|lású szenté|y lat!a et,

2009. évi CXXV. tv

3.4 Közhasznú tevékenységből részesülők létszáma:

3.5 Közhasznú tevékenység íőbb eredményei:

kapcsolódó közíeladat, jogszabályhely:

átn pol gitroktrak nyújtunk

rrr.ág., a konrrrrtrrriki"ioÜ*n jelrryeIvi tolrnácsolássat, C tó lóállású íelsöíok(l jelrryeIvi toltnács

ositofta a szoícláltatast a ll1egye ec]ész tÉriileIÉl,]

Ny.v.:2,2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 2018.05.23 1 1.08.43

1"6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység
képviselőjének neve:

EEEEEEEE-E-EE



,A kettős könylvitelt vezető egyjb szervezet egyszeríísített
éves bbszámolója és kÖihasznúsági melléklet

20t7 " év

1. Szervezet / Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

1.1 NéV;]szervezet,

közterület

r---lLépcsőház:

trán;yítószám: ri Ti TeIepúlés:

Kozlerüiet neve:

1"3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma;

1",4 Nyilvántartási szárn: ("Anyaszervezet")

]..5 Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

A]tó:

Rí rpTk- lololTopr {lTffi t PT-

trE-EE- elalslals

EEEEIiEEE-E-EE
áros Éva1.6 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység

képviselőjének neve:

1,2 Székhely: Jogi személy szervezeti egység

Közterület jellege,

n vé9zett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

iregaÍakulásirota.Civilszervezetrkkel"
ányzatokKai. okiütáSi iritérnrényekkel, szitrl,!ázzal eJlyiinrniikorjVe. 

^ 
rrre(lVelren ntirtriett évben

tlórió prortrattto1.1ott vesziltrk iésat, Kierrreir íigyelntet íorelirrrrrk a siketek viláqrtaPja
rlyeire,,rrz eqyérri igerryeket is fir;yelenrlle vesszilk.

znú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

3,1 Közhasznú tevékenység megnevezése:
I

;tevékenységhez kapcsolódó közfeladat, jo9szabályhely: 2009. évi CXXV tv

ől részesülők létszáma: B50

c. *";gy* i"lnyelv használat6161 6logyatékos személyek jogairól és esélyegyenlősé9ük biztosítá

! &l]l]ak, nt! trósétlet,

Nyomtatva: 201 8.05.23 1 1,08.44



] ]:l'a ;,l

].. Szervezet l,Jogi személy szervezeti egység azonosító adatai

2" Tárgyévben vé9zett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása

1.1 Név: Szervezet

ffi s Közpoílt Közlraszrtir Eltyesiilet

1_.2 Székhely: Szervezet

lrányítószám: t EEE
közterület neve

Házszám:

1.2 Siékhely: Jogi személy szervezeti egység

irán,yítószám:

küzierület neve;

I []]- Település:

!-r.lzszánr a- i Lépcsoház. I l Emelet: l l||
1,3 Bejegyző / Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1.4 Nyilvántartási szám: ("Anyaszervezet")

1.5 Szervezet / Jogi személy szervezeti egység adószámal

1,6 Szeruezet / Jogi személy szervezeti egység
képviseIőjének neve:

Közterület jellege:

Altó:

F]5{FlE]{6TEaqTffiffit
EE-EE_i_ffiffin]

EEEEEEEE-E-EE
Eva

EEEEr Település: Miskolc

Szenüstványi
Közterület jellege;

Emelet: r------| AJto:

út

-]

l l eocsonaz;4l

]""1, Név: Jogi személy szervezeti egység

i lt nt tirtkalr etyek,et

i*|];l::i]::'5§i;r:'l,:'.Jio-.,ti rlol_clozrtituclo iiqyieleinket, Ez 11a(lyün 1orrros. nre.t irly ióvecielenr

lr.riéq|ik és srocilr! is iliztolrságluk j;rvullrs;rt seg1itiiik eió,

1*, \a9ly az irlei évl;err 32 íőt helyeZti]itk el a ntuttkaerö piarr,rtt,

3,,Közhasznú tévékenységek bemutatása (tevékenységenként)

Ny.v.:2.2 A nyomlatvány,papír alapon nem küldhető be! Nyomtatva: 201 8.05.23 1 1.08,44
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ffi szervezeti egység azonosító adatai

zha§1lli] E(lyesijlet

rifin|ll Te!epülés: Miskolc
út

SzentisWányi
Koz lelle9c

41
Emelet: i l 

liJLU.

1.2 Székhely: Szetve.zet

lrárryítószám:

kózterület nelye

Házszám:

1.2 Székhely:

!ranyíiószám;

K,óZterület neve:

Jogi szerrrély

T.l]lT'

Flázszám i- -l Léocsőhá, f-1 Ernelet, r----l,|!

1.3 Bejegyző l Jogi személlyé nyilvánító határozat száma:

1..4 Nyilvántartási szárn: ("Nlyaszervezet")

1.5 Szervezet l Jogi személy szervezeti egység adószáma:

1.6 Szervezet l Jogi személy szervezeti e9ysé9
képviselőjének neve:

i 
0Ií .|Fi k .t 6IE{qr{ {r]Effii / izf-

ifr-Etrl-EEtrlglql] _

EEEEEEEE-Er-EF
6l4l5I8l6

Jogi személy szervezeti egység

szervezeti egysé9

2. Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása
llkrlÉk, trattent

irrtlen érrlekló(iönek is aiánIjrrk" Hortiapttttkotr kereszt(il íonros ittíorrlrációklroz itlthatl,t;tk,

iékoEórllratrtokorol,,,a.1.|Jiriirnt-,rrilüoriaserot, és,ttrqtrakésr.inÍorrrrációketttilft.rlll1'l1. FolYatttarosatt
il EnUúULil

issitlrit lTireirrket, és tájékcztaiást acitttrk a tóruenyek változásairól,

3. kózhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként)

Ny,v. :2.2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhető beI
Nyomtatva: 2018"05.23 1'l .08,44



PK-342

Szervezet l Jog

E,x§ürti Jerl]y

á;arrrozali enrrqéo

ffi]oílt KöZha§tl][l E(lyÉ9iilet

5. Cél szerinti jutattások kimutatása

Céi szerinti juttatás megnevezése

nem volt cél szerinti juttatás

Cél szerinti juttatás rnegnevezése

Cél szeri nti juttatások kimutatása
(mindösszesen)

(Ad atok e ze r f orintb a,n,)

6" Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás

Tárgyév (2)Előző év (1)

Nem volt Vezetó tisztsé9Visclóknck nyújtott juttatáS

Tárgy év (2)EIőző év {1)

Vezető tisztségviselőknek nyújtott
juttatás (mindósszesen),

Nyomtatva: 201 8.05.23 1 1.08,44
Ny.v":2.2 Álhyoriáiuany papír alapon nem küldhetó be!
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Cél szerinti Ir.rttatások kimutatása
(összesen)

Tisztség6.t

6,2 Tisztség

A.



e r.*aO, könywitelt_vezető _egvjb szervezet egyszerűsített
, ^ -"--- 

é"6 u".,r"á*oroji ai kőáhasznúsági melléklet

,személy szervezeti e9ysé9 neve:

ffi egállapításához szü kséges mutatók
(ACl alak eZe r íori ntb an.)

Alapadatok

- B. Éves összes bevétel

ebből:
-C.n-.."*elyi jövedelemadó_m,eghatározott.részénekaz

;á ;,;;;,jálk'ezé se rióil nti fel hásználásáról szóló
iÖÖo. e"-i CixVI ttirvény alap.ián átutalt összeg

D, Közszolgáltatási bevétel

E, Normatív támogatás

F, Az Európai Unió strukturáli-s alapjaiból, illetve
a Kohézióó Alapból nyúitott támoqatas

l c xorrioált bevétel IB-(C+D+E+tr)]

Előző év (1) Tárgyév (2)

L7 733 17 z45

69 3B

2 43,J, 2 075

15 233 L5 L32

H"
L7 4B3 L7 2L7

l ,Ebből szémé,lvi ielleqű ráfordítás 13 079 t23B2

.l. Közhasznú tevékenység ráíordításai 77 4B3 17 2l7

K.Társyé"**d,"é"y
250 28

L. A szervezet nrunkájában közreműköclő közérdekű önkéntes
ü;a k-;"v;é,]-et vé g ző'sze rnelyek szátrra
i; k;;? iáói.'Ü Ó ri Xdn t" s tev é k6 n ys é g,rő l .szó l ó
)oos. évi LXXXVlll. törvényne}< nlegleleloell)

Mutató te/jesílése
E rőf o r r ás e tl átottság mutatói

lgen Nem

ECtv. 32 § (4) a) [(Bl +B2)/2 > 1.000,000 - Fl]

<
Eclv 32. § (4I n) [K 1' K2 > =a 1

.É§y,.',SZ " § @ c) [(i 1 + ! 2 - A 1 - A2 ) l ( H 1 + U Z1> =9, 2 5 1

Da
tr ü

a n
.tú

- ': : Társaclatmt támogatottság mtttatÓí

EC\V'..?2 § (5) a) [rcl+C2)/(Gl+G2) >=0,02]

_
ECt\/.32. § (5) b) [(Jl+J2)/(Hl+H2)>=g,51

I

r Fcív 32 § (5) c) l!l+L2)i2>= 10 íől
!

Mtltaió íeIesiaése

n B
B n
D B

Nyomtatva: 201 8.05.23 1 1,08,45



er.*.a'r.önywitelt-vezető.egvjbszervezetegyszerűsített
éves besziiilJtóii e, kfiáhasznúsági melléklet

20t7. év

ilJ"t t'rosi 5zemély szervezeti egység nevel

Nyomtatva: 201 8.05.23 1 1,08,45

Ny.v,:2l2 A nyomtatvány papír alapon nem küldhetó be!
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. ;,if{l , .,,,' ,: , i rl.' ]]il l,;.1 , ",' :
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A kettő s könywitelt_vezető _egrjb szervezet e gyszerűsített
, év.s uur"i*olója és kőáhasznúsági melléklet

2017. év

Szervezét / Jpgi szenrély szervezeti egység neve:

Nyomtatva: 2018.05.23 11.08,45
Ny,v.:2.2 A nyÖmtatvány papír alapon nem küldhető bel


