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A Soproni Egyetem Lámfalussy Sándor Közgazdaság-
tudományi Karának Nemzetközi és Regionális Gazda-
ságtani Intézete, a Simonyi Károly Műszaki, Faanyag-
tudományi és Művészeti Kar Alkalmazott Művészeti 
Intézetével és Építéstani Intézetével, valamint a Magyar 
Regionális Tudományi Társasággal közösen, az Emberi 
Erőforrások Minisztériuma támogatásával, az Emberi 
Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „EFOP-3.6.1-
16-2016-00018 – A felsőoktatási rendszer K+F+I sze-
repvállalásának növelése intelligens szakosodás által 
Sopronban és Szombathelyen” című projekt keretében 
meghirdeti az „Építőkockák Városfejlesztési Pályázat 
2018” című városfejlesztési versenyt.

A PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázat célja, hogy elősegítse a városfejlesztés tevékenységének, probléma-
halmazának és eszköztárának megismertetését, ráirányítsa a figyelmet a po-
tenciális probléma- vagy fejlesztési területekre, elmélyítse a felsőoktatás és 
a várospolitika kapcsolatait, valamint ösztönözze a területfejlesztéssel foglal-
kozó szakmák, tudományterületek közötti együttműködést, ennek már hall-
gatókorban való kialakulását. További cél, hogy a pályázat időtartama alatt, és 
remélhetően annak sikere révén azon túlmutatóan is olyan tudományos igényű 
fórum jöjjön létre, amely lehetőséget biztosít a városfejlesztésről szóló eszme-
cseréhez, a pályázaton résztvevők pedig hasznos tapasztalathoz juthassanak, és 
akár valóban egy-egy építőkockával járulhassanak hozzá a választott település 
fejlődéséhez.
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A RÉSZVÉTELRE JOGOSULTAK (PÁLYÁZÓK) KÖRE
Pályázhatnak az egyetemi és a főiskolai alap- és mesterképzésen résztvevő 
nappali, levelező tagozatos hallgatók minimum 3 maximum 5 fős csapatokkal. 
Minden csapatban a csapattagokat alkotó hallgatók szakjai révén képviseltetni 
kell a következő diszciplína-területeket:

 építészet–építőművészet–településtervezés;
 közgazdaságtudomány–földrajz–szociológia–turisztika;
 környezetvédelem–természetvédelem–tájépítészet–agrártudományok.

A csapatok további kettő tagja bármely szak hallgatója lehet. Ajánlatos, hogy 
a csapatok összetétele a választott témához illeszkedjen.

KONZULENSEK ÉS MENTOROK
A csapatok munkáját egy oktató-kutató szakember segíti konzulensként bár-
mely felsőoktatási intézményből, a belső konzulencia, a témavezetés hagyomá-
nyos szokásai szerint. Egy oktató-kutató szakembert csak egy csapat választhat. 
A belső konzulens segítheti a csoportok kialakítását, szakmai tanácsokat adhat 
a választott projekt fejlesztési szempontjainak kidolgozásához.

A csapatok a külső konzulencia hagyományainak megfelelően más, felsőokta-
táson kívüli szakembereket – mentorokat – is felkérhetnek, hogy a pályamun-
kák elkészítésében segítségükre legyenek. A konzulenssel ellentétben mentor 
választása nem kötelező.

Bármely felsőoktatási intézménnyel foglalkoztatási jogviszonyban álló magán-
személy mentornak nem választható (csak konzulensnek). Mentor lehet például 
a város fejlesztéséhez kötődő, a város polgárait összefogó, társadalmi és kulturá-
lis célokat szolgáló civil szervezet, illetve városépítészetben, építészetben jártas 
szakértő, vállalkozó. A mentor tevékenyen nem vehet részt a csoportok munká-
jában, csak tanácsokat adhat a kidolgozás során. A mentor anyagi segítséget is 
adhat az elkészült pályamű sokszorosításában, a megjelenítés anyagi vonzatának 
fedezésében, illetve informatikai eszközök rendelkezésre bocsátásában.

A PÁLYÁZAT TÁRGYA
A pályázaton a különböző felsőoktatási szakokon tanuló hallgatók által alkotott 
csapatok dolgoznak fel városfejlesztési témákat, amelyek életszerűek, legin-
kább a tanulmánytervek, megvalósíthatósági tanulmányok, tervpályázatok 
sorába illeszkednek.
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A pályázaton előre meghatározott, kiválasztott témában írt tanulmánnyal lehet 
részt venni. Egy témát több csapat is választhat, egy csapat azonban csak egy 
témában indulhat.

Olyan pályamunkák készítése a cél, amely a kijelölt városi területek komplex 
fejlesztését irányozzák elő. Olyan munkákat várunk, amelyek innovatívak, új 
ötleteket tartalmaznak, kreatívak, de egyben akár megvalósíthatók is, tudo-
mányos igénnyel és megfelelő hangsúllyal dolgozzák fel a választott fejlesztési 
terület múltját, jelenét, társadalmi, környezeti és gazdasági struktúráját, a vá-
rosban betöltött szerepét. Az ötletek megvalósíthatóságát pénzügyi, intézményi, 
környezeti szempontból is alá kell támasztani.

A témák kidolgozásához szükséges információs anyagokat a pályázók szerzik be.

A pályamunkák később szakdolgozati vagy diplomamunka témák alapjaivá is 
válhatnak, a csapatok tagjainak egyetértésével, illetve egyeztetése után. A szak-
dolgozatban/diplomamunkában a pályázati anyagra kéziratként a bevett formai 
szabályok szerint hivatkozni kell.

VÁLASZTHATÓ TÉMÁK
Az adott városban egykori ipari-katonai terület  
valamilyen speciális irányú (kultúra, turizmus,  
zöldterület, lakás, ipar stb.) fejlesztési lehetősége

 Mutassa be a választott terület épített és szellemi örökségét!
  Elemezze a terület megújítására tett eddigi kezdeményezéseket, azok 

kudarcának okait! (Amennyiben releváns.)
  Adjon koncepcionális- és tervjavaslato(ka)t a terület funkcionális meg-

újítására!
  Elemezze a terület kulturális, turisztikai, lakóterület és/vagy zöldterü-

let-fejlesztési lehetőségeit!
  Értékelje ezek megvalósítási esélyét, gazdasági (pénzügyi), társadalmi és 

környezeti feltételét!
  A tanulmány adjon javaslatokat arra, hogy az alulhasznosított területek 

hogyan vonhatók be a lakosság szabadidő-eltöltésének helyszínei közé, 
hogyan építhető be a tervezett fejlesztés az adott város turisztikai és/vagy 
lakóhelyi arculatába.

  A fejlesztési elgondolások tágabb területi összefüggésrendszerben 
készüljenek! Lényeges, hogy a tervezett fejlesztés a szűkebb (épített) 
környezet, miliő, illetve a helyi lakosság elképzeléseinek figyelembevé-
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telével, illetve azzal összhangban készüljön, elemezze hatásait a helyi 
társadalomra, gazdaságra.

Opcionális területek:

 A Az egykori szovjet laktanya a debreceni repülőtér szomszédságában;
 B A volt Hunyadi János laktanya privatizált területe Kaposváron; 
 C A vasgyári kolónia Miskolcon;
 D Az A/1-es laktanya Pécsett;
 E  A volt szovjet laktanya Szegeden: egyetemi épületek  

és az ELI-ALPS lézerközpont;
 F  Az egykori gyalogsági laktanya területe Szombathelyen (Kálvária utca – 

Géfin Gyula utca – Szent László király utca által közrefogott tömb).

Az adott városban található leromlott, alul hasz-
no sított, társadalmi, környezeti stb. problémákkal 
jellemezhető nem ipari-katonai terület (pl. egy sa-
játos városrész, épületegyüttes, lakónegyed, spe-
ciális funkciójú városi terület) valamilyen speciális 
irányú (kultúra, turizmus, zöldterület, lakás, ipar 
stb.) fejlesztési lehetősége

  Mutassa be a terület történeti mérföldköveit, jelenlegi társadalmi,  
gazdasági, környezeti állapotát!

  Értékelje a városrész, épületegyüttes, lakónegyed eddigi fejlesztésének 
törekvéseit, kudarcait! (Amennyiben releváns.)

  Adjon koncepcionális- és tervjavaslato(ka)t a terület  
funkcionális megújítására!

  Elemezze a terület kulturális, turisztikai, lakóterület  
és/vagy zöldterület-fejlesztési lehetőségeit!

  Értékelje ezek megvalósítási esélyét, gazdasági (pénzügyi),  
társadalmi és környezeti feltételét!

  A tanulmány adjon javaslatokat arra, hogy az alulhasznosított területek 
hogyan vonhatók be a lakosság szabadidő-eltöltésének helyszínei közé, 
hogyan építhető be a tervezett fejlesztés az adott város turisztikai  
és/vagy lakóhelyi arculatába.

  A fejlesztési elgondolások tágabb területi összefüggésrendszerben 
készüljenek! Lényeges, hogy a tervezett fejlesztés a szűkebb (épített) 
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környezet, miliő, illetve a helyi lakosság elképzeléseinek figyelembe-
vételével illetve azzal összhangban készüljön, elemezze hatásait a helyi 
társadalomra, gazdaságra.

Opcionális területek:

 A Az egykori szalag- és zsinórgyár ledózerolt területe Debrecenben;
 B A Donner városrész Kaposváron (Donnerváros);
 C  A Csatkai Endre utca – II. Rákóczi Ferenc utca – Erzsébet utca – Deák tér 

által határolt tömb Sopronban;
 D A belvárosi Tisza-part Szegeden;
 E A Brenner-park Szombathelyen.

Az adott városban található lakótelep/lakópark 
komplex környezet-, közösség- és/vagy  
helyi gazdaságfejlesztési lehetőségei

  A tervezés során vegye figyelembe és röviden ismertesse  
a lakótelep/lakópark építéstörténetét, annak sajátosságait!

  Elemezze a jelenlegi társadalmi, gazdasági, környezeti problémákat!
   A lakosság bevonása után adjon javaslatokat:

   a lakótelep/lakópark hozzáépítéssel vagy bontással megoldandó  
városképi továbbfejlesztésére;

   az épületek, közterületek megjelenésének javítása  
(pl. színezés, közterületi alkotások, szimbólumok);

   a területhasználat továbbfejlesztésére (pl. kertek parcellázása,  
közlekedési rend, közterületek használata);

   a közösségi terek átalakítására, fejlesztésére (pl. utak, járdák, parkok, ját-
szóterek, közösségi vagy multifunkcionális épületek, alapszolgáltatások), 
hogy ezek a helyi közösség- és gazdaságfejlesztés irányába hassanak!

   Értékelje ezek megvalósítási esélyét, gazdasági (pénzügyi), társadalmi és 
környezeti feltételét!

   A fejlesztési elgondolások tágabb területi összefüggésrendszerben 
készüljenek! Lényeges, hogy a tervezett fejlesztés a szűkebb (épített) 
környezet, miliő, illetve a helyi lakosság elképzeléseinek figyelembevé-
telével, illetve azzal összhangban készüljön, elemezze hatásait a helyi 
társadalomra, gazdaságra.

Opcionális területek:

 A  A gödöllői Palotakerti lakótelep;
 B  A harkai úti városkapu és környéke Sopronban;
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 C  A miskolci Avas-Dél lakótelep;
 D  A pécsi Árpádváros (köznyelvben Szellemváros).

ÁLTALÁNOS SZEMPONTOK  
A TÉMÁK KIDOLGOZÁSÁNÁL 
A tanulmányban ki kell térni az alábbi szempontok érvényesülésére,  
illetve tárgyalására:

   Pénzügyi megvalósíthatóság, üzemeltethetőség, fenntarthatóság;
   Környezeti megvalósíthatóság, környezeti fenntarthatóság;
   Közösségfejlesztés;
   A fejlesztések városra, térségre gyakorolt hatásai;
   A fejlesztések lakossági kommunikációja.

FORMAI KÖVETELMÉNYEK
A pályamunka másfeles sortávolsággal, 12-es betűmérettel, Times New Roman 
betűtípussal, sorkizárt igazítással, automatikus elválasztást használva, 2,5 cm-
es (normál) margókkal (+0,6 cm a kötéshez) készüljön. A tanulmány mellékle-
tekkel együtt minimum 50, maximum 80 oldal terjedelmű lehet, amely a beve-
zető (első) fejezet első oldalától az utolsó melléklet utolsó oldaláig értendő (arab 
számokkal ellátva). További formai követelmények:

   A pályamű borítóján félkövér betűkkel 14-es betűméretet kell használni. 
A borító tetején középre igazítva szerepeljen az „Építőkockák Városfejlesz-
tési Pályázat 2018” elnevezés. A felső harmad – szintén középre igazítva – 
tartalmazza a pályamű címét, amely sugallja a csapat által választott témát 
és az esettanulmányt. Az alsó harmadban szerepeljen a csapatnév;

   A fejezetek és alfejezetek decimális címsorszámozással, maximum négy 
szintig szerepeljenek félkövér, illetve félkövér dőlt betűstílussal. Tarta-
lomjegyzék készítése elvárt (a pályamunka elején elhelyezve);

   A szövegben ne legyenek beékelt illusztrációk! A dolgozat mellékle-
tekben tartalmazhat képeket, grafikus ábrákat, szemléltető anyagokat, 
táblázatokat, CD mellékletben további képeket, multimédiás anyagokat, 
illetve egyéb vizuális, képzőművészeti alkotásokat is;

   A pályamű tudományos igénnyel készüljön, ha indokolt szövegközi hi-
vatkozásokkal és irodalomjegyzékkel (a Harvard-módszer használatával). 
Az irodalomjegyzék – amely a terjedelmi megkötésbe nem számít bele – 
a mellékletek után szerepeljen;

   A pályamunka anonim, a csapat fantázianevén kívül semmilyen azonosító 
adat – a csapattagok, a konzulens és a mentor neve, a felsőoktatási intéz-
mény neve – nem szerepelhet! Kérjük a köszönetnyilvánítás mellőzését;
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   A pályamunka nyelve magyar. A helyesírást illetően az MTA által kiadott, 
legújabb „A magyar helyesírás szabályai” című kiadvány az irányadó. 
A nem közismert idegen szavak és rövidítések jelentését első előfordulá-
sukkor kérjük megadni.

A JELENTKEZÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
Jelentkezési határidő: 2017. november 10. (péntek) 12.00 óra

A pályázatra történő jelentkezés az alább található, kitöltött, csapattagonként, 
valamint a konzulens (és a mentor) által aláírt, csapatnévvel ellátott Pályázati 
adatlappal történik, amelyet e-mailben és postán is el kell juttatni az alábbi 
elérhetőségekre:

   A jelentkezési lap megküldése e-mailben (scannelve) a fent jelzett idő-
pontig a következő e-mail címre: epitokockak2018@uni-sopron.hu;

   A kinyomtatott, aláírt jelentkezési lap postai úton való megküldése no-
vember végéig az alábbi postacímre: Soproni Egyetem, LKK,  
Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet (119. iroda),  
Dr. Tóth Balázs István részére, 9400 Sopron, Erzsébet u. 9.

A Pályázati adatlap tartalmazza a csapat nevét, a minimum három, maximum öt 
főből álló csapatok tagjainak névsorát (a jelentkezők neve mellett az egyetem, 
a kar, a szak és az évfolyam feltüntetésével), a konzulens (és a mentor) megne-
vezését, továbbá a csapat kapcsolattartójának nevét, postacímét, mobilszámát 
és e-mail címét.

A Pályázati adatlap tartalmazza továbbá a választott téma sorszámának (1, 2, 3), 
valamint azon belül a választott opcionális terület betűjelének (A, B, C, D, E, F) 
feltüntetését.

A tanulmányi osztály/tanulmányi központ által hitelesített hallgatói jogviszony 
igazolásokat postai úton a kinyomtatott Pályázati adatlappal együtt szükséges 
megküldeni, e-mailben (scannelve) nem szükséges. A hallgatói jogviszonynak 
az írásbeli pályamunkák leadásának időpontjában is fenn kell állnia, így az írás-
beli pályamunkák leadásakor ismételten be kell nyújtani hallgatói jogviszony 
igazolást.

A PÁLYAMUNKÁK LEADÁSÁVAL  
KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
Az írásbeli pályamunkák és a poszteren összefoglalt pályamunka leadásának 
határideje: 2018. március 2. (péntek) 12.00 óra
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   A pályamunkák leadásának helye: Soproni Egyetem, LKK, Nemzetközi 
és Regionális Gazdaságtani Intézet (119. iroda), Dr. Tóth Balázs István 
részére, 9400 Sopron, Erzsébet u. 9.;

   A pályamunkát 4 nyomtatott és spirálozott, valamint 4 elektronikus  
(CD/DVD) példányban, formában kell leadni. A kétoldalas nyomtatás 
megengedett;

   A pályamunkákat poszteren is össze kell foglalni (A1 méretben kartonon 
– ez 8 A4-es vagy négy A3-as oldal összeállításával is előállítható, ha az 
A1-es nyomtatás nem megoldható);

   Emellett opcionálisan makettek is készíthetők;
   A hallgatói jogviszony igazolások benyújtása kötelező;
   A nyomtatott pályamunkán, a CD/DVD-n és a poszteren kizárólag 

a csapat neve szerepelhet, vagyis a csapattagok, a konzulens, a mentor 
és a felsőoktatási intézmény nevének feltüntetése nem megengedett. 
Ennek megszegése a pályázatból való azonnali kizárást vonja maga után!

A legjobb 15 pályamunkát egy később közzétett időpontban, előreláthatólag áp-
rilis végén élőszóban is be kell mutatni, egy 15 perces vetítettképes előadásban. 
Az egyes előadásokat rövid vita követheti.

KONZULTÁCIÓS LEHETŐSÉG A SZERVEZŐKKEL
A pályázat szervezői soproni és budapesti helyszíneken, két-két alkalommal – 
decemberben és februárban – biztosítanak személyes konzultációs lehetőséget 
a felmerülő technikai kérdéseket illetően. A pályázó csapatoknak lehetősége 
van kérdéseiket előzetesen összeírni, valamint megküldeni a szervezőknek, akik 
a konzultációk alkalmával reflektálnak azokra. A pontos időpontokat és helyszí-
neket később tesszük közzé. Természetesen az e-mailben történő megkeresés 
lehetősége is adott.

ÉRTÉKELÉSI SZEMPONTOK ÉS SÚLYOK
Tanulmány – 100 pont:

   Az alapgondolat és a vezérmotívum újszerűsége – 15 pont;
   A pályamunka részletmegoldásának újszerűsége – 15 pont;
   A fejlesztési elgondolás kidolgozottsága a környezeti (épített és termé-

szeti) hatások kimunkáltsága, a természet- és környezetvédelmi vonat-
kozások figyelembevétele szempontjából (a fejlesztés környezeti beágya-
zottsága) – 10 pont;

   A fejlesztési elgondolás kidolgozottsága a társadalmi hatások, a társa-
dalomkapcsolati, kommunikációs elemek szempontjából (a fejlesztés 
társadalmi beágyazottsága) – 10 pont;
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   A fejlesztési elgondolás kidolgozottsága a gazdasági hatások, szinergiák 
szempontjából (a fejlesztés gazdasági beágyazottsága) – 10 pont;

   A tervezett és bemutatott fejlesztések környezet-esztétikai minősége, 
hatása az épített és táji környezet minőségére, esztétikájára – 10 pont;

   A fejlesztés megvalósíthatósága, realitása – 10 pont;
   A pályamunka stílusa, nyelvezete, szerkesztése, áttekinthetősége – 10 

pont;
   A pályamunka illusztrációinak informativitása – 10 pont.

Poszteren összefoglalt pályamunka – 20 pont:
   A poszter vizuális összhatása, az esztétika összhangja – 5 pont;
   A poszter részletmegoldásainak kidolgozottsága – 5 pont;
   A poszter tartalmi színvonala, a pályamunka elgondolásainak összefog-

lalása – 5 pont;
   A poszter illusztrációinak informativitása – 5 pont.

Előadás – 30 pont:
   Az előadás tartalmi színvonala, a pályamunka elgondolásainak összefog-

lalása – 10 pont;
   Az előadás szerkezete, felépítése, időbeosztása – 10 pont;
   Az előadás módja, stílusa, érthetősége – 10 pont.

A BÍRÁLATI FOLYAMATTAL  
ÉS ZSŰRIZÉSSEL KAPCSOLATOS TUDNIVALÓK
Minden tanulmányt két független, eltérő szakterületű bíráló értékel. Az írás-
beli bírálat végső pontszáma két bíráló esetén: a két pontszám számtani átlaga. 
Amennyiben a két bíráló értékelése között 25% (25 pont) vagy annál nagyobb az 
eltérés, akkor kötelező jelleggel – az adott tanulmányt még nem bírált – harma-
dik bíráló felkérésére kerül sor. Az írásbeli bírálat végső pontszáma a 3. bírálat 
és azon másik bírálat átlaga, amelynek pontszámához előbbi közelebb van. 
Amennyiben a bírálatok átlagpontszáma nem éri el a megszerezhető pontok 
60%-át (60 pont), a pályamunka nem kerülhet élőszavas bemutatásra.

A kiírás feltételeinek megfelelő pályamunkák közül a szakértői zsűri választja ki 
a prezentáción szereplő 15 legnívósabb pályamunkát és a díjazottakat. A posz-
teren összefoglalt pályamunka bírálatát és az előadás értékelését a szakma 
elismert képviselőiből álló zsűri végzi a prezentációs napon. A zsűri fenntartja 
magának a jogot, hogy egyes díjakat megosztva jelöljön ki.
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DÍJAZÁS (CSAPATONKÉNT)
 I. díj: 800 000 Ft   II. díj: 600 000 Ft   III. díj:400 000 Ft
 IV. díj: 200 000 Ft   V. díj: 150 000 Ft   VI. díj: 100 000 Ft

és további különdíjak a támogatók és a szponzorok felajánlásával.

EGYÉB TUDNIVALÓK
A késve, illetve a kiírásnak nem megfelelően leadott jelentkezési lapot és 
pályamunkát nem áll módunkban elfogadni. A hallgatói jogviszony igazolások – 
kétszeri alkalommal történő – bemutatása nélkül a jelentkezési lapot és a pálya-
munkát szintén nem áll módunkban elfogadni.

Az elkészített pályamunkák a díjazás után a készítők tulajdonában maradnak. 
Fenntartjuk azonban a jogot arra, hogy a munkákat a pályázat hivatalos honlap-
ján pdf formátumban nyilvánossá tegyük, illetve a Soproni Egyetem területén, 
illetve annak képviseletében kiállítsuk, kiállíttassuk. A pályázó csapat tehát 
hozzájárul ahhoz, hogy alkotásáról a pályázat hivatalos honlapján reprodukció 
jelenjen meg.

Amennyiben a készítők igényt tartanak a beadott alkotásokra, akkor az élősza-
vas prezentációt követően három nap áll rendelkezésükre, hogy személyesen 
elszállítsák azokat. Amennyiben a pályázó nem tart igényt alkotására, a pálya-
munkákat a Soproni Egyetem, Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar 
épületének dekorálására használhatja fel.

A pályázó csapat a pályamunkák beadásával elismeri, hogy kizárólag a szakértői 
zsűri illetékes a díjazott, illetve a kiállításon részt vevő munkák kiválasztására. 
A zsűri döntésével szemben jogi keresettel nem élhet.

SZERVEZŐK
Soproni Egyetem LKK Nemzetközi és Regionális Gazdaságtani Intézet
Soproni Egyetem SKK Alkalmazott Művészeti Intézet
Soproni Egyetem SKK Építéstani Intézet
Magyar Regionális Tudományi Társaság

Kapcsolattartó: Dr. Tóth Balázs István PhD., adjunktus,  
Soproni Egyetem, LKK, +3630 331 2766, epitokockak2018@uni-sopron.hu
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Kérjük a jelentkezési adatlapot e-mailben legkésőbb 2017. november 10.  
12.00 óráig, postai úton – a hallgatói jogviszony igazolásokkal együtt –  
november végéig eljuttatni:

Csapatnév: 

Csapattagok (Név, szak, évfolyam, intézmény és kar neve rövidítve):

1.

2.

3.

4.

5.

Konzulens (Név, beosztás, intézmény és kar neve rövidítve):

Mentor (Név, beosztás, szervezet) (nem kötelező):

A választott téma sorszáma:   1   2   3

A választott terület betűjele:  A   B   C   D   E   F

A csapat kapcsolattartójának neve:

Postacíme:

Telefonszáma:

E-mail címe:

Kelt: 

A csapattagok aláírása:

A konzulens aláírása:

A mentor cégszerű aláírása:
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