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Közhasznúsági melléklet  

 

1. A szervezet azonosító adatai 

 Név:  UNIVERSITAS-Győr Nonprofit Kft 

 Székhely:  9026 Győr, Egyetem tér 1. 

 Bejegyző határozat 
száma: 

 Cg. 08-09-0015303/4 

 Nyilvántartási szám:  Cg. 08-09-015303 

 Képviselő neve:  Tóth Eszter ügyvezető 

 2.  Tárgyévben végzett alapcél szerinti és közhasznú tevékenységek bemutatása  
Az Universitas-Győr Nonprofit Kft. közhasznú szervezetként végzi tevékenységét. A társaság 
elsődleges célja, hogy tevékenységével segítse a Széchenyi István Egyetem oktatási, 
tudományos, kutatási, továbbképzési és ismeretterjesztési tevékenységét és széleskörű 
kutatás-fejlesztési tevékenysége révén hozzájáruljon a tudományos ismeretek bővítéséhez.  
Az ismeretterjesztési közhasznú tevékenységünk keretében az egyetemmel kötött társadalmi 
közös szükséglet kielégítésére szóló szerződésünk alapján biztosítjuk a hallgatók jegyzetekkel 
történő ellátását és végezzük az oktatók publikációinak, a szakmai műhelyek kiadványainak, a 
tudományos rendezvények köteteinek megjelentetését. 
Kulturális tevékenységünk keretében aktív részvételt vállaltunk egyetemi kulturális események 
megszervezésében, anyagi támogatásában. 
A tudományos tevékenység, kutatás, mint közhasznú főtevékenység volt a leghangsúlyosabb a 
2019-es év folyamán is. A kutatási feladatok területe a korábbi évekhez hasonlóan szerteágazó, 
de jelentőségében a műszaki terület dominál, ezen belül is kiemelkedő a járműipar szerepe. A 
kutatási munka fontos színtere az Audi Hungaria Intézet, amely a már korábban is működő 
szellemi szolgáltató tevékenység mellett ad 2012 óta újabb lehetőséget széles körű K+F+I 
tevékenység folytatására. A kutatási feladatok végrehajtása során kiemelt cél, hogy elsősorban 
az egyetemi tudásbázisra támaszkodva kerüljenek végrehajtásra, másodsorban a hallgatók 
bevonásával valósuljanak meg, akik ezáltal olyan szakmai kompetenciákat és gyakorlatot 
szerezhetnek, amelyek később munkájuk, tudományos pályájuk során jelentős előnyt 
biztosítanak számukra.  
A kultúra területén a város és az egyetem művészeti együtteseivel való együttműködést
továbbra is aktív maradt. 
Közhasznú tevékenységünk igen sokrétű, szerteágazó, mind feladatait, mind célcsoportját 
tekintve. A közhasznú célok eléréséhez  szükséges tárgyi és személyi feltételekkel 
rendelkezünk. Ezeket részben pályázati forrásból, részben az általunk folytatott vállalkozási és 
közhasznú tevékenység eredményéből biztosítjuk.  
 
 3. Közhasznú tevékenységek bemutatása (tevékenységenként) 

Közhasznú tevékenység 
megnevezése: 

 Tudományos tevékenység, kutatás  

Közhasznú 
tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

 2004.évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai 
innovációról  ill. a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv alapján 
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A közhasznú tevékenység 
célcsoportja: 

 a kutatás-fejlesztési tevékenység folytatásában érdekelt kutatók, 
oktatók, hallgatók, felsoktatási intézmények, kutatóhelyek, 
magánszemélyek és jogi szervezetek, a K+F+I tevékenységet végző, 
alkalmazó, irányító, szabályzó, ahhoz kapcsolódó magánszemélyek, 
jogi személyek, intézmények, szervezetek  

A közhasznú 
tevékenységből 
részesülők létszáma: 

 15.000 fő (becslés) 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:  
A kutatás-fejlesztési tevékenység nagyon különböző tudomány területeket ölel fel. Az 
informatika, az anyagtudományok, a gépészeti tudományok, gazdálkodási és szervezeti 
tudományok mellett kiemelkedő a járműipari K+F szerepe. A kutatás-fejlesztési és mérnöki 
projektek a szellemi-szolgáltató üzletágban és az Audi Hungaria Intézet tevékenységének 
keretén belül valósulnak meg, a projektek legfőbb megrendelője az AUDI Hungaria Zrt. Számos 
vállalkozás felé nonprofit kutatóhelyként tudunk szolgáltatást nyújtani. 
Az egyetem kutatási és fejlesztési tevékenységét különböző eszközök megvásárlásával és ezek 
adományozásával is segítettük 37.537.906 Ft összegben. Laboratóriumi eszközök és 
berendezések, mérésadatgyűjtő rendszer, roncsoló készülék, informatikai eszközök kerültek 
megvásárlásra és támogatásként átadásra.  
Kiemelt célunk, hogy a kutatási eredmények beépüljenek az oktatásba, amelyet a kutatásokban 
résztvevő, bekapcsolódó oktatók, doktoranduszok biztosítanak, de emellett közhasznú 
tevékenységünkkel széles társadalmi igényt kívánunk kielégíteni, amely a tudomány, a kutatás-
fejlesztés eredményeit nem csak a felsőoktatásban, hanem érthető módon több korosztálynak 
és érdeklődési körű csoportoknak kívánja megjeleníteni.  
A kutatási tevékenység erősítését szolgálja  a 2016. szeptember 1-el elindult  GINOP-2.3.4-15-
2016-00003 azonosító számon regisztrált, „Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ a 
Széchenyi István Egyetemen” tárgyú projekt, melyben a Széchenyi István Egyetemmel, mint 
konzorcium vezetővel együttműködve egy négy éves kutatási program kerül megvalósításra.
Ennek két fő részprojektje, amelyben az Universitas részt vesz az e-mobilitás, és a KVV-k 
versenyképességének fejlesztése.  
Elindítottuk annak az adatbázisnak az összeállítását és az egyetemi honlapon történő 
megjelenítésének tervezését, amely az egyetem gazdasági szereplőknek nyújtott szolgáltatásait 
foglalja össze egy portfólióban. A fejlesztés várhatóan 2020. őszre zárul le. 
2019-ben 10. alkalommal szerveztük meg partnereinkkel a Nyugat-dunántúli Regionális 
Innovációs Kiállítást és Találmányi Vásárt, amely lehetőséget biztosít a kutatás-fejlesztési 
eredmények széleskörű bemutatására, tapasztalatcserére, szakmai kísérő rendezvények 
megszervezésére, és befektetőkkel történő kapcsolatfelvételre. A rendezvény társszervezői a 
Széchenyi István Egyetem, a Mobilis Nonprofit Kft., az Universitas-Győr Alapítvány és a Győr-
Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara. Ez utóbbi 150.000 Ft anyagi támogatást is 
nyújtott a megvalósításhoz.  
A műszaki tudományok mellett a társadalomtudományok területén is aktív K+F tevékenységet 
kíván folytatni a nonprofit Kft., amelynek jogi és működési keretein belül 2017-ben elindult a 
Bethlen István Kutatóközpont (BIKK). A BIKK több tudományterületet átfogva, különböző 
módszertanok alkalmazásával hozzájárulhat a Széchenyi István Egyetem kutatói, tudományos 
potenciáljának növekedéséhez. A kutatóközpont névadójául Bethlen István miniszterelnököt 
választottuk a Bethlen család egyetértésével. A kutatóközpont működését 2019-ben 4.000.000 
Ft külső támogatás is segítette. A forrásokat kutatások finanszírozásához, a második Gróf 
Bethlen István Nyári Egyetem szervezéséhez és egy 2019. októberi nemzetközi konferencia 
szervezéséhez használtuk fel.  
Megjelent két tanulmánykötet is: 
 Innováció, kultúra és életminőség a Kárpát-medence nagyvárosaiban. Az I. Gróf Bethlen 

István Erdélyi Nyári Egyetem válogatott tanulmányai (Szerkesztő: Dr. Fekete Dávid- Dr. Filep 
Bálint) 

 Városfejlődés és agrárinnováció a Kárpát-medencében (Szerkesztő: Dr. Fekete Dávid) 
 

A BIKK a jövőben tovább erősíti a nonprofit Kft. kutatóhelyi jellegét, szerepét.  
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Közhasznú tevékenység 
megnevezése: 

 Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

Közhasznú 
tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

 A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. tv. 4§ alapján, és a 
felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. tv alapján 

A közhasznú tevékenység 
célcsoportja: 

 Elsősorban a Széchenyi István Egyetem hallgatói és oktatói, 
másodsorban bel és külföldi felsőoktatási intézmények, for-profit és 
nonprofit kutatóhelyek, akadémiai szervezetek, az igazságszolgáltatás 
szervezetei, könyvtárak, kutatómunkát végző vagy a kutatási 
eredmények után érdeklődő magánszemélyek 

A közhasznú 
tevékenységből 
részesülők létszáma: 

 15.000 fő (becslés) 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:  
Az ismeretterjesztési közhasznú tevékenységünk keretében az egyetemmel kötött társadalmi 
közös szükséglet kielégítésére szóló szerződésünk alapján biztosítjuk a hallgatók jegyzetekkel 
történő ellátást, és végezzük az oktatók publikációinak, a szakmai műhelyek kiadványainak, a 
tudományos rendezvények köteteinek megjelentetését. Ezzel a tevékenységünkkel kívánunk az 
ismeretterjesztési közhasznú feladatunknak mind szélesebb körben eleget tenni. 
Gondozásunkban jelenik meg 2010 óta a Jog-Állam-Politika című periodika, a Deák Ferenc Állam 
és Jogtudományi Kar  kiadványa, amelynek a Magyar Tudományos Akadémia IX. Osztályának 
Állam- és Jogtudományi Bizottsága 2011-ben „A” kategóriás minősítést adott. A JÁP 2019-ben 
négy lapszámmal jelent meg. 2013. nyarán jelentettük meg először a Tér-Gazdaság-Ember 
című periodikát a Kautz Gyula Gazdaságtudományi Kar kiadványát, amelynek 2019-ben három 
lapszáma került kiadásra. Mindkét lap eljut a hazai és határon túli felsőoktatási intézmények 
kutatóihoz, oktatóihoz.   
Számos egyedi, egyetemi kiadványt adtunk ki, illetve az általunk működtetett Universitas Papír 
és Könyvesboltban széles körben biztosítjuk a tudományos művekhez, tankönyvekhez, 
jegyzetekhez való hozzáférést nem csak az egyetem hallgatói, de a széles közönség számára is.
A megjelentetett jegyzetek, könyvek fontos elemét jelentik az oktatók tudományos 
előrehaladásának is - sok esetben a Phd fokozat megszerzéséhez, habilitációhoz szükségesek. 
2019-ben hét új jegyzetet jelentettünk meg, műszaki, jogi, közgazdasági témákban.  
Az egyetem megbízásából a következő kötetet készültek el: 
 240 éves a győri tanítóképzés - Az Apáczai Csere János Kar emlékkönyve (Szerkesztők: 

Baranyiné Kóczy Judit, Fehér Ágota) 
 Kutatási jelentés 1. (Szerkesztő: Dr. Dernóczy-Polyák Adrienn) 
 Jubileumi emlékkönyv 2009-2019 (Főszerkesztő: Pákozdi Magdolna) 
 Az inkluzív, etikus és többnyelvű nevelésért/Pour une éducation langagière plurilingue, 

inclusive et éthique/Towards an inclusive, ethical and plurilingual language education 
(Szerkesztők: Lőrincz Ildikó, Makkos Anikó, Helen Sherwin és Boldizsár Boglárka) 

 Új Nemzeti Kiválóság Program 2018/2019 Tanulmánykötet olvasószerkesztése és műszaki 
szerkesztése 

 MÉK kutatási portfólió (angol, magyar nyelven)  
 TDK kiadvány 

 A tudományos és ismeretterjesztési tevékenység határterületét jelentik azok a tudományos 
konferenciák és rendezvények, amelyeket 2019-ben szerveztünk. Több évre visszanyúló 
rendezvény a Távközlési Világnap, mely kiemelt országos eseménnyé vált az elmúlt évek során.
Ebben fő partnerünk a Távközlési Tanszék A hallgatók körében pozitív fogadtatása volt a 
számukra szervezett "Épületszerkezeti megoldások" szakmai napnak, melyet az egyetem 
Építészeti és Épületszerkezettani Tanszékével együttműködésben rendeztünk. A GAAPS 
nemzetközi szervezet szintén minket bízott meg a 2019-es szakmai konferenciájának 
megszervezésével, melyre az egyetemen került sor, és mind egyetemi munkatársak, mind 
hallgatók ingyenes részvételi lehetőséget kaptak. 
A rendezvények megvalósítását, a kiadványok megjelentetését sok esetben külső támogatók is 
segítették. 5 cég/szervezet/magánszemély adott 2019-ben pénzbeli adományt több, mint 2 
millió forint összegben.  
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2018-ban ünnepelte a mosonmagyaróvári Mezőgazdaság- és Élelmiszertudományi Kar  
fennállásának 200. évfordulóját. Ezen alkalomra jelent meg a Dicső múltunk II. könyv. A könyv 
folytatását már ekkor terveztük, ennek előkészítői munkálatai kezdődtek meg 2019-ben. A 
kézirat gépelésére 351.300 Ft-ot, szakmai lektorálására 234.200 Ft-ot fordítottunk. A könyv 
2020. nyarán jelenik meg.   
A hallgatói képességfejlesztés, tehetséggondozás színtere több egyetemi hallgatói egyesület, 
melyek közül 2019-ben 17.430.000 Ft-al a Hallgatói Motorfejlesztő Közhasznú Egyesületet,  
17.950.000 Ft-al az Arrabona Járműfejlesztő Egyesületet támogattuk.  
Kisebb tárgyi adományokkal minden évben évben hozzájárulunk a Kutatók Éjszakája, a 
Kiskutatók Napja, és a Kiskönyvtárosok Napja rendezvényekhez.  
A Deák Ferenc Állam-és Jogtudományi Kar évről-évre megrendezi perbeszéd versenyét. A 
nyertesek díjazásához 27.892 Ft értékben adtunk át könyveket.  
Jelentős múltra tekint vissza az Eötvös Loránd Fizika Társulat által szervezett Öveges József 
Kárpát-medencei Fizika verseny is. A 2019. május 24-26 között megrendezett versenyen 
legeredményesebben szereplő tanuló számára jutalom könyveket adtunk 45.455 Ft összegben. 
2019.szeptemberében második alkalommal volt TEDxGyőr rendezvény, mely nagy sikert 
aratott. A TED konferenciák a 18 perces vagy rövidebb, gondolatébresztő és szórakoztató 
előadásokkal rendkívül intenzív és inspiráló élményt jelentenek. A TED teljesen megváltoztatta a 
korábban megszokott konferenciaélményt, így vált a világ talán legizgalmasabb, legkeresettebb 
és legkomolyabb, nem szigorúan szakmai jellegű konferenciájává. A rendezvény előadói között 
egyetemi munkatársak, kutatók is voltak. A rendezvény megvalósulásához 500.000 Ft-al 
járultunk hozzá, a főszervező StartITup Egyesület támogatásával.  
Az egyetemnek 20.620.000 Ft összegű pénzbeli támogatást nyújtottunk az év során. A 
támogatások célja volt többek között: 
 Tudományos és szakmai rendezvények támogatása 
 A tanszéki szakmai, tudományos munka támogatása 
 Az oktatók konferenciákon, tudományos és szakmai rendezvényeken történő részvételének 

támogatása 
 Az oktatási munka személyi és tárgyi feltételeinek megteremtése 
 Hazai és nemzetközi szervezetek munkájában való részvétel, tagság 
 Szoftverek és szakmai tartalmak beszerzése 
 Laborfejlesztések megvalósítása, szabványok beszerzése 
 Laboratóriumi akkreditáció megszerzésének támogatása 

Térítés nélkül került átadásra az egyetemnek 70 db „Stratégiai menedzsment” könyv 69.458 Ft 
értékben, külföldi szakkönyvek 118.713 Ft értékben, 10 db „Alagutak az építők szemével” könyv 
33.222 Ft értékben.  
Az egyetem oktatási tevékenységét különböző eszközök megvásárlásával és ezek 
adományozásával is támogattuk 3.822.586 Ft összegben. Számítástechnikai eszközök, 
oktatástechnikai és irodatechnikai eszközök kerültek megvásárlásra és átadásra. 
A Kft. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés területen végzett közhasznú 
tevékenységét külső támogatók is segítették. A Telenor Magyaroroszág Zrt. 500.000 Ft 
értékben távközlési és informatikai eszközöket, a Vidanet Zrt. 1.600.228 Ft értékben távközlési 
hálózatépítési és műholdas vételtechnikai eszközöket adott át adományként, az MVM Net Zrt. 
pedig 300.000 Ft pénzbeli adományt nyújtott, melyből a SZE Távközlési Tanszékének 
Távközlés-informatika Oktató és Kutató laboratóriumában alakítottunk ki egy beágyazott 
rendszerek és technológiák munkaállomást. 
2018. július 9-én kötött a Kft-vel - nyílt közbeszerzési eljárást követően  - a Széchenyi István 
Egyetem megbízási szerződést külföldi állampolgárságú hallgatók toborzására. 2019-ben került 
sor először ilyen toborzott hallgatók beiratkozására, 13 fő kezdte meg a tanulmányait az 
intézményben. Fontos célunk, hogy a jövőben ezen területen még jobb eredményeket 
felmutatva bővüljön a nemzetközi hallgatók létszáma. 
Közhasznú tevékenység 
megnevezése: 

Egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító – egészségügyi 
rehabilitációs tevékenység 

Közhasznú 
tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

 Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV tv. 144§ (1)-(2) alapján 
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A közhasznú tevékenység 
célcsoportja: 

 Peremhelyzetben élők, hátrányos helyzetűek  

A közhasznú 
tevékenységből 
részesülők létszáma: 

 30 fő (becslés) 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:  
A Kft 51.000 Ft pénzbeli adománnyal járult hozzá a Győri Lions Alapítvány munkájához, melyből 
főként vakok és gyengénlátók támogatását teszik meg.  
 
Közhasznú tevékenység 
megnevezése: 

 Kulturális tevékenység 

Közhasznú 
tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv 
13§ (1) bekezdése alapján és a felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
tv alapján 

A közhasznú tevékenység 
célcsoportja: 

 A Széchenyi István Egyetem hallgatói, oktatói, a megrendezésre 
kerülő tudományos és kulturális rendezvények után érdeklődő 
személyek 

A közhasznú 
tevékenységből 
részesülők létszáma: 

 10.000 fő (becslés) 
 
 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei:  
Kulturális tevékenységünk keretében aktív részvételt vállaltunk egyetemi kulturális események 
anyagi támogatásában, elsősorban hallgatói rendezvények esetében.  
Kisebb tárgyi ajándékkal (2 db okosóra) támogattuk a SZE Hallgatói Önkormányzatának 
Gólyabál rendezvényét.  
A Győri Egyetemért Közhasznú Egyesületnek 1.000.000 Ft–ot adományoztunk, melyből hallgatói
rendezvényeket (SZEN napok, Gólyatábor, Felkészítő Napok) valósítottak meg.    
A Győri Filharmónikus Zenekarral 2019. december 5-én három évre szóló támogatási szerződést 
kötöttünk, amellyel a zenekar magas színvonalú művészeti tevékenységét ismertük el.  
A Győri Egyházmegye, Győr Megyei Jogú Város, és győri vállalkozók összefogásából 2019. 
tavaszán valósult meg a győri Káptalandombon a belvárosi keresztút, melyhez 500.000 Ft 
támogatást biztosítottunk. Ezt a felajánlást egy emléktábla is őrzi. 
Az Egyetemi Zenei Alapítványnak az Universitas-Győr Nonprofit Kft. a 2007-es megalapítása óta 
elkötelezett támogatója, ennek jegyében 1.000.000 Ft adományt adtunk, amely újabb 
hangszerek beszerzését teszi lehetővé az alapítvány számára.  A hangszerek az egyetem 
Művészeti Karának oktatási tevékenységét és zenei együtteseinek munkáját támogatják.  
A MŰHELY kulturális folyóiratot megjelentető MŰHELY Nonprofit Kft. –t 500.000 Ft pénzbeli 
támogatással segítettük. 
 
Közhasznú tevékenység 
megnevezése: 

 Sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében 
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével 

Közhasznú 
tevékenységhez 
kapcsolódó közfeladat, 
jogszabályhely: 

 A sportról szóló 2004. évi I. tv 49§-a és a Magyarország helyi 
önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX tv 23§ (5) bekezdése 
alapján 

A közhasznú tevékenység 
célcsoportja: 

 A Széchenyi István Egyetem hallgatói,  az egyetemi sportegyesület 
által igazolt játékosok, az egyesület tevékenységét segítő és abba 
bekapcsolódó személyek 

A közhasznú 
tevékenységből 
részesülők létszáma: 

 500 fő (becsült) 

A közhasznú tevékenység főbb eredményei: 
A Széchenyi István Egyetem Sportegyesületének 2019-ben 1.000.000 Ft pénzbeli támogatást 
nyújtottunk, melyet az egyesület szabadidő és egyetemi versenysport szervezési 
tevékenységéhez használt fel.  
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 4. Közhasznú tevékenység érdekében felhasznált vagyon kimutatása 

 Felhasznált vagyonelem 
megnevezése 

Vagyonelem értéke* Felhasználás célja 

Vagyon csökkenés nem volt 0 0 
 5. Cél szerinti juttatások kimutatása 

 Cél szerinti juttatás 
megnevezése 

Előző év* Tárgyév* 

 Adomány és támogatás   115.384 104.202
  Kiadványok térítés nélküli 
átadása 

18 22

 6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás 

 Tisztség Előző év (1)* Tárgyév (2)* 
  Ügyvezető 24.783 25.740
  Cégvezető 0 0
  Felügyelő bizottság 0 0
 A. Vezető tisztségviselőknek 
nyújtott juttatás összesen: 

24.783 25.740

 7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók 

 Alapadatok Előző év (1)* Tárgyév (2)* 
 B. Éves összes bevétel 1.311.502 1.338.133
 ebből: 
 C. a személyi jövedelemadó 
meghatározott részének az 
adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. 
évi  
 CXXVI. törvény alapján 
átutalt összeg 

0 0

 D. közszolgáltatási bevétel 4.595 4.218
 E. normatív támogatás 0 0
 F. az Európai Unió 
strukturális alapjaiból, illetve 
a Kohéziós 
 Alapból nyújtott támogatás 

169.226 229.408

 G. Korrigált bevétel [B-
(C+D+E+F)] 

1.137.681 1.104.507

 H. Összes ráfordítás 
(kiadás) 

1.304.399 1.327.133

 I. ebből személyi jellegű 
ráfordítás 

358.633 440.258

 J. Közhasznú tevékenység 
ráfordításai 

711.854 755.642

 K. Adózott eredmény 6.925 10.794
L. A szervezet munkájában 
közreműködő közérdekű 
önkéntes tevékenységet 
végző személyek száma 
(főben; a közérdekű 
önkéntes tevékenységről 
szóló 2005. évi LXXXVIII. 
törvénynek megfelelően) 

10 fő 11 fő
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 Erőforrás-ellátottság 
mutatói 

Mutató teljesítése 

 Ectv. 32. § (4) a) 
[(B1+B2)/2>1.000.000,- 
Ft] 

Igen Nem 

 Ectv. 32. § (4) b) 
[K1+K2 >0] 

Igen Nem 

 Ectv. 32. § (4) c) 
[(I1+I2-A1-
A2)/(H1+H2)>0,25] 

Igen Nem 

 Társadalmi 
támogatottság mutatói 

Mutató teljesítése 

 Ectv. 32. § (5) a) 
[(C1+C2)/(G1+G2)>0,02
] 

Igen Nem 

 Ectv. 32. § (5) b) 
[(J1+J2)/(H1+H2)>0,5] 

Igen Nem 

 Ectv. 32. § (5) c) 
[(L1+L2)/2>10 fő] 

Igen Nem 

 * Adatok ezer forintban. 
   
 


