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1 . A Vasutas Természetjárók Szövetsége bemutatása 
 
A Vasutas Természetjárók Szövetsége az 1952-ben megalakult, a vasutas természetjárókat 
tömörítő Vasutas Természetjáró Társadalmi Bizottság jogutódjaként 1990-ben vált önálló 
társadalmi szervezetté.  A beszámoló évében a Szövetségnek 18 tagszervezete volt. Fő feladata a 
vasutas természetjárás hagyományainak ápolása mellett az összetartozásban és az 
együttműködésben rejlő erők mozgósítása. A szövetség 9 fős vezetősége és 3 tagú felügyelő 
bizottsága társadalmi munkában látták el vállalt feladataikat. 
 
2014. évben a Vasutas Természetjárók Szövetsége a Polgári Törvénykönyv 2014.03.15-i hatályba 
lépését követően módosította alapszabályát, így a jelenlegi alapszabály teljes mértékben megfelel a 
2011. évi CLXXV. törvény (Civil törvény) és a 2013. évi V. törvény a Polgári törvénykönyvről 
hatályos rendelkezéseinek. 
 
A módosított Alapszabályt a 2014. július. 27-én tartott rendkívüli közgyűlés elfogadta. 
 
A Fővárosi Törvényszék 2014. szeptember 10-i 16.Pk./62.286/1990/20 végzésével az Alapszabály 
módosítást tudomásul vette és a Szövetség közhasznú besorolását megerősítette.  
 
2. Éves beszámoló  
 
A Vasutas Természetjárók Szövetsége (továbbiakban VTSZ) a Civil törvény közhasznú 
szervezetekre vonatkozó előírásai alapján 2012-ben áttért a kettős könyvvezetésre. A VTSZ 
gazdasági vezetője társadalmi munkában látja el a könyvelési feladatokat. A szoftverhasználatért 



jelképes díjat fizet a Szövetség. A könyvvezetés és beszámoló számviteli szakmai irányítását 
regisztrált mérlegképes könyvelő végzi.   
 
Az Éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a törvényben előírt kötelező közzététel mellett 
Szövetségünk a www.vtsz.hu internetes honlapján „Közhasznúsági beszámolók” menüpont alatt is 
közzé teszi. 
 
3.  Számviteli politika 
 
a) Általános információk 
 
A VTSZ egyszerűsített éves beszámolót készít, ennek megfelelően a kettős könyvvitel szabályai szerint 
vezeti könyveit. A gazdasági év (üzleti év) megegyezik a naptári évvel. 
  
A beszámoló készítésének időpontja a tárgyévet követő év február 28. napja. Az éves beszámoló a magyar 
számviteli törvénnyel összhangban a bekerülési költség elvének alkalmazásával készült.   
 
A VTSZ a kötelezően előírt tartalmú, a közhasznú szervezetek számára elírt egyszerűsített éves beszámolót 
készíti el figyelembe véve a 2000. évi C. törvény a számvitelről valamint a 224/2000. (XII.19.) korm. 
Rendelet a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és könyvvezetési 
kötelezettségének sajátosságairól – előírásait. 
 
Az éves beszámoló adatai – a megjegyzett kivételektől eltekintve – ezer forintban értendők. 
 

 
b) A számviteli politika főbb elemei 
 
A VTSZ a Számviteli Törvény előírásai szerint vezeti könyveit, és a számviteli törvénnyel összhangban 
kialakította a pénzkezelési, és leltározási szabályzatát. 
 
Az éves beszámoló aláírására az elnök vagy az általános alelnök jogosult. 
 
c) Immateriális javak 
 
Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az immateriális javak várható 
hasznos élettartama alatt történő leírásához szükséges 20-33 %-os értékcsökkenési kulcsok alapján.  
 
d) Tárgyi eszközök 
 
A tárgyi eszközök a mérlegben beszerzési, illetve előállítási költségen halmozott értékcsökkenéssel csökkentve 
kerülnek kimutatásra. Az értékcsökkenés kiszámítása a lineáris módszer alkalmazásával történik, az eszközök 
értékének a várható hasznos élettartam alatt történő leírásához szükséges értékcsökkenési kulcsok alapján. A 
VTSZ a 100 ezer forint egyedi értéket el nem érő eszközöknél a kisértékű eszközökre vonatkozó amortizációs 
szabályokat, az egy összegben történő leírást alkalmazza. 
 

Irodai berendezések 14,5% 
Gépek, berendezések     33 % 
Irodai gépek, számítástechnikai 
eszközök, szellemi termékek 

        33%  

 
 
 



 
e) Külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek elszámolása 

 
A külföldi pénzeszközben felmerülő ügyletek az MNB által az adott napon meghirdetett árfolyamán kerülnek 
elszámolásra. A pénzügyi teljesítés és az ügylet felmerülésének időpontjában érvényes árfolyam 
különbözetéből adódó árfolyamnyereség vagy veszteség az eredmény-kimutatásban a pénzügyi műveletek 
eredményében jelenik meg. A devizában nyilvántartott követeléseket és kötelezettségeket a VTSZ a 
számlavezető bank eladási árfolyamán értékeli. 
 
f) Bevételek 
 
A bevételeket a civil törvényben rögzített elveket figyelembe véve az alábbiak szerint különítjük el: 
 
Közhasznú bevételek: - a tagok tagdíjbefizetései, 

- rendezvénybevételek (a résztvevők befizetései), 
- a SZJA 1 %-os felajánlásából származó támogatás, 
- pályázatokon elnyert támogatások, juttatások; 
- más szervezettől illetve magánszemélytől kapott adomány;  
- befektetési tevékenységből származó bevétel; 
- a felsoroltak közé nem tartozó egyéb bevétel 

 
 

Vállalkozási bevételek 
 
A VTSZ vállalkozási tevékenységet nem folytat, amennyiben mégis olyan bevétele keletkezne, amely a 
vállalkozási kritériumot kimeríti, abban az esetben a bevétel jellegétől függően elkülöníti a közhasznú 
tevékenységének bevételeitől és további egyedi vagy csoportos kimutatására törekszik. 
 
g) Ráfordítások  

 
Közhasznú tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások 
 
A VTSZ a Civil törvény előírásai alapján könyvvezetése során elkülöníti a közhasznú és a 
vállalkozási tevékenységre fordított kiadásokat, ezzel biztosítva a beszámolási kötelezettségek 
pontos teljesítését. A kiadások részletezése a következők szerint történik: 
 

- az alapcél szerinti tevékenységhez közvetlen kapcsolódó költségek   
 - a Szövetség szerveinek, szervezetének működési költségei 

- a tagszervezetek céltámogatása 
- a gazdálkodási tevékenységgel összefüggő kiadások, 
- a Szövetség tevékenységéhez szükséges eszközök beszerzése. 
- a fentiekben nem nevesített egyéb költségek. 

 
Vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos ráfordítások 
 
Jelen beszámolási időszakban vállalkozási tevékenységgel kapcsolatos ráfordítása a szövetségnek 
nem volt 
 
 
 
 



4. Pénzügyi helyzet, jövedelmezőség, likviditás 
 
 
Sor-
szám Mutató Hányados 

2013.12.31 2014.12.31 
%  % 

1. Eszközök összetétele Befektetett eszközök / 
Eszközök (összesen) 0,00 0,00 

2. Változások a saját 
tőkében 

Saját tőke / Források 
(összesen) 99,44 98,86 

3. Likviditási helyzet Pénzeszközök / Eszközök 
(összesen) 0,88 2,06 

4. Tőke jövedelmezősége Adózás előtti eredmény / 
Saját tőke 4,49 -0,89 

 
 
5. A mérleghez kapcsolódó kiegészítések 
 
5.1. ÉRTÉKPAPÍROK (FORINTBAN) 
 

Befektetés típusa 2013.12.31 részarány 2014.12.31 részarány 
Diszkont kincstárjegy  14 700 000 91% 0 0% 
Kamatozó kincstárjegy 0 0% 13 800 000 89% 
OTP pénzpiaci alap  1 408 745 9% 1 708 369 11% 

Összesen 16 108 745 100% 15 508 369 100% 
 
 
5.2. PÉNZESZKÖZÖK (FORINTBAN) 
 

Megnevezés 2013.12.31 2014.12.31 Változás 
Pénztár 10 300 34 599 24 299 
Elszámolási betétszámla 133 496 299 840 166 344 
Összesen 143 796 334 439 190 643 

 
 
5.3. AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK 

 
5.3.1. Bevételek aktív időbeli elhatárolása 
 

Megnevezés 2013.12.31 2014.12.31 
ÉP kamat 0 69 335 
Összesen 0 69 335 

 
 
 
 



5.3.2. Költségek aktív elhatárolása (forintban) 
 

 
Megnevezés 2013.12.31 2014.12.31 

Vírusvédelem 9 690 0 
Szaklap 25 200 26 280 
Egyéb szolgáltatás 10 032 12 700 
Összesen 44 922 38 980 

 
 
5.4. A VAGYON VÁLTOZÁSA  

                    
              eFt 

Megnevezés Előző év Átsoro-
lások 

Egyéb 
műveletek Tárgyév Változás 

Induló tőke 714     714 0 
Tőkeváltozás 14 797 729   15 526 729 
Közhasznú tev. tárgyévi eredménye 729 -729   -144 -873 
Vállalk. tev. tárgyévi eredménye  0  0  0  0  0 
Saját tőke 16 240 0 0 16 096 -144 

 
             
5.5. RÖVID LEJÁRATÚ KÖTELEZETTSÉGEK 

2014. évben 26 e Ft szállítói kötelezettség szerepel a rövid lejáratú kötelezettségek között. 

5.6.  PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁS 
 
5.6.1. Költségek passzív elhatárolása 
 
2014. évben nem volt költségek passzív időbeli elhatárolásaként könyvelendő tétel. 
 
5.6.2. Bevételek passzív időbeli elhatárolása (forintban) 
 
 

Megnevezés 2013.12.31 2014.12.31 
SZJA 1%-os juttatás elhatárolása 92 276 158 873 
Összesen 92 276 158 873 
 
 
 
6. A vagyon felhasználása 
 
6.1. A Szövetség bevételei és kiadásai a beszámoló évében a következők szerint alakultak 
(forintban): 
 
 



Közhasznú bevétel Előző év Tárgyév Változás 
Tagdíjak/regisztrációs díj 711 100 721 800 10 700 
NCA pályázati támogatás 250 000 0 -250 000 
Kamat, hozam 1 118 440 720 033 -398 407 
Biztosítás továbbértékesítés rendezv. kapcs. 0 188 932 188 932 
Egyéb bevétel  11 200 139 900 128 700 
1% szja-ból 114 001 92 276 -21 725 
Tagok hozzájárulása a rendezvényeken 4 738 630 6 545 885 1 807 255 
Összesen: 6 943 371 8 408 826 1 465 455 

 
Közhasznú kiadás Előző év Tárgyév Változás 

Adminisztratív költségek 655 499 733 307 77 808 
Kiadványok 0 193 185 193 185 
Biztosítás- közvetített szolgáltatás 131 455 188 932 57 477 
Tavaszi csillagtúra 852 700 1 447 102 594 402 
Országos VT találkozó 3 121 183 3 785 741 664 558 
Külföldi túra 0 456 562 456 562 
Őszi csillagtúra 826 596 1 166 088 339 492 
Közgyűlések 453 476 476 310 22 834 
Hozzájárulás tagszervezetek rendezéseihez 173 875 105 750 -68 125 
Összesen: 6 214 784 8 552 977 2 338 193 

    Közhasznú eredmény 728 587 -144 151 -872 738 
 
Az SZJA 1 %- ból befolyt 92 276 Ft támogatást, mint minden évben, így 2014. évben is az 
Országos Vasutas Természetjáró Találkozó költségeinek részbeni fedezésére fordítottuk. 
 
6.2. A VTSZ vagyonából a következő cél szerinti támogatásokat, hozzájárulásokat fizette ki: 
                    e Ft 

Felhasznált vagyonelem megnevezése 
Vagyonelem 

értéke Felhasználás célja 
Egyéb bevételek és regisztrációs díj 1 915 működés/programok 
Rendezvényi hozzájárulások bevételei 6 546 rendezvények finanszírozása 
SZJA 1%-os támogatás 92 Országos Vasutas Természetj. Találkozó 
 
6.3. A VTSZ az alábbi működési támogatásokban részesült (forintban):   
                    e Ft 
  2013. év 2014. év 
NCA működési támogatások                                                            250 0  
Külső támogatók részéről           0 0 
SZJA 1 % közcélú felajánlásban  92  159  
Összesen                 342  159  



              
7. A Szövetség vezetői tisztségviselőinek nyújtott juttatások 
 
A vezető tisztségviselők a 2014. évben sem pénzbeli, sem természetbeni díjazásban nem 
részesültek. 
 
8. A közhasznú tevékenység leírása, beszámoló a rendezvényekről  
 
A VTSZ Alapszabályában rögzített célokat szolgáló irányító tevékenysége keretében – júliust és 
augusztust kivéve - havonta tart elnökségi ülést, amin a legfontosabb működést biztosító feltételek 
megbeszélése mellett az éves programtervben rögzített programok szervezési feladatait végzi el.  
Az elnökségi üléseken tárgyaljuk a Szövetség működésével kapcsolatos kérdéseket is és készítjük 
elő a Közgyűlés hatáskörébe tartozó döntéseket.  

 
 
A VTSZ alapszabályi céljait szolgáló programszervezési eredményei a 2014. évben az 
alábbiak voltak:  
 
  
TÉLI RÉGIÓS TÚRÁK – 2014. JANUÁR 19. 

Téli gerinctúra a Kőszegi hegységben 
 
1990 óta - amióta a határsávon lehetett túrázni - szervezi meg a túrát a Vasutas Természetjárók Szövetsége 
a Vasi Múzeumbarát Egylet természetjáróival. Hagyományaink szerint a vasfüggöny megszűnése óta 
minden év január közepén végigjárjuk a Kőszegi hegység magyar oldalán a hegygerincet. A 25. jubileumi 
téli gerinctúrát 119-en gyalogolták végig. A szokatlan nagyszámú, az ország több részéből is érkezett 
túrázókat a Volán kisegítő járatokkal juttatta el Velembe, a túra kiindulópontjáig. Ideális, egyáltalán nem 
télies időjárásban gyalogoltuk végig a hegygerincet, több mint 20 kilométert nagyon jó hangulatban.  
1990 óta - amióta a határsávon lehetett túrázni - szervezi meg a túrát a Vasutas Természetjárók Szövetsége 
a Vasi Múzeumbarát Egylet természetjáróival. 
 
VICINÁLIS TÚRA RÉGIÓNKÉNT – 2014. MÁRCIUS 22. 

Szövetségünk tematikus túrája a Vicinális Túra melyet régiónként ötödik alkalommal rendeztünk meg több 
mint 150 részvevővel. Régiónként a következő programok voltak meghirdetve:   
 
Központi Régió: Gödöllő Királyi váró – Gödöllői dombság – Máriabesnyő –VTSZ elnökség szerv. 
Nyugat-magyarországi régió: Káld és környéke – Szombathelyi Múzeumbarát Egylet szerv. 
Kelet-magyarországi régió: Debrecen-Zsuzsi vasút megszüntetett nyomvonala- Debreceni VSE.  
Észak Dunántúl: Gerecse hegység – Győri Vasutas Természetjáró Egyesület szervezésében. 
Észak-magyarországi régió: Zemplén hegység –Miskolci VSC szervezésében. 
 
VASUTAS TERMÉSZETJÁRÓ NAP – 2014. ÁPRILIS 12. 

A Vasutas Természetjáró Napot hagyományosan régiós túrákkal ünnepli Szövetségünk ezáltal is 
nyomatékot adva a vasutas összetartozás közösségépítő erejének és megemlékezve elődeinkről, akik a 
vasutas természetjárás összefogását, megszervezését több mint 60 évvel ezelőtt elindították.  
A központi programban szereplő, tagságunk számára igazi közösségi élményt jelentő eseményt ebben az 
évben két helyszínem tartottuk. Az Észak-magyarországi régióban a Debreceni VSC szervezésében 
vehettek részt a vasutas természetjárók a Bagamér-Álmosd közötti gyalogtúrán, a Nyugat-magyarországi 
régió a Győri VSE és a Soproni VSC közös szervezésében Sopron környékére szervezte a túrát. 



Ezeken a rendezvények megemlékezéssel kezdődtek, ahol a Vasutas Természetjárás kezdeteitől 
felelevenítettük azokat a fontosabb eseményeket, amelyek a vasutas természetjáráshoz kapcsolódnak, 
kiemeljük a vasutas összetartozás, összefogás fontosságát.  
Szövetségünk ugyancsak ezen a napon tartotta beszámoló valamint közhasznúsági jelentést elfogadó 
közgyűlését. Ez a közgyűlés egyben vezetőségválasztó közgyűlés is volt. A 2013. évi beszámoló elfogadása 
mellett megválasztásra került az új vezetőség.  
 
VTSZ Tavaszi Csillagtúra Szentes – 2014. május 1-4.  
 
A VTSZ Tavaszi Csillagtúráját idén a Szentesi Vasutas Sport Club Természetjáró Szakosztályának 
rendezésében szerveztük meg. A csillagtúrán résztvevők száma 151 fő volt. A Csillagtúra változatos 
programokat, naponta több túralehetőséget kínált a résztvevőknek, akik megismerkedhettek a környék 
nevezetességeivel, meglátogatták az Ópusztaszeri Nemzeti Emlékparkot, a Szarvasi Arborétumot és 
mellette naponta több gyalogtúrán vehettek részt. A helyi vasúti skanzen is kellemes meglepetéseket 
tartogatott az ide látogatóknak. 
   
A VTSZ 61. Országos Vasutas Természetjáró Találkozója Keszthely - 2014. június 25-29. 

A 61. országos találkozót rendhagyó módon nem kollégiumi elhelyezéssel, hanem a keszthelyi Via Hotel 
kedvező ajánlatával élve szállodai körülmények között rendeztük meg minden részvevő megelégedésére. 
A rendezett környezet, a karnyújtásnyira lévő Balaton part, Keszthely városának nevezetességei garancia 
volt a sikerre. A résztvevők számát a szálláshely adta lehetőségek miatt 150 főben korlátoznunk kellett.   
A Találkozó tartalmas programokkal zajlott. A résztvevők minden nap több túralehetőség közül 
válogathattak. A Kis-Balaton és környéke autóbuszos túrák és a természet szépségeit bemutató gyalogos 
vándorlások is népszerűek voltak. Akadtak vállalkozók a kerékpáros túrára is és a balatoni hajózás sem 
maradhatott ki a programkínálatból. Külön élményt jelentettek a város kínálta kulturális rendezvények és 
programok. A szokásos turista vetélkedő sem maradt el, ezt lelkes fiatal túratársaink szervezték. 
 
Külföldi túra – Magas-Tátra - 2014. július 21-26. 
 
Szövetségünk programjában hagyományosan szerepel külföldi túra, amelyet elsősorban a szomszédos 
országok természeti és történelmi értékeinek megismerése és megszerettetése céljából szervezünk Az idei 
külföldi túra helyszínéül a természetjárók örökzöld túracélpontját a Magas-Tátrát és környékét választottuk 
Tátra Lomnic központtal. A túrák mellett jutott idő egy kis ismerkedésre a környék nevezetességeivel is. 
 
Rendkívüli közgyűlés - 2014. július 27.  
 
Programjaink közé be kellett illesztenünk egy rendkívüli közgyűlést is, mivel a bíróság értelmezése szerint 
az új Polgári Törvénykönyv előírásait az Alapszabálynak tartalmaznia kell, ahhoz, hogy a közhasznú 
besorolást megtarthassuk.  Az Alapszabály módosítást előkészítettük és hol máshol tarthattuk volna meg ezt 
a rendkívüli közgyűlést, mint egy rendkívüli helyszínen, a Hűvösvölgyi Gyermekvasút tárgyaló kocsijában, 
és ha már itt voltunk ki is próbáltuk egy rövid vonatozás erejéig. Hűvösvölgy és Szépjuhászné megállók 
között igazi élmény volt a vasutazás még úgy is, hogy az utána tervezett gyalogtúrát elverte az eső. 
 
Vasutas Forrás Emléktalálkozó Szanda - 2014. augusztus 7-10. 
 
Az Északi Fény természetjáró szakosztály szervezésében került megrendezésre a hagyományos Vasutas 
Forrás Emléktalálkozó. A találkozó helyszíne Szanda, a Szandavári diáktábor volt. A 84 résztvevő bejárta 
többek között a Cserhát OKT útvonalait és ismerkedtek palócföld kulturális értékeivel, nevezetességeivel. 
 



Őszi Csillagtúra Kőszeg - 2014. szeptember 18 -21. 

Az Őszi Csillagtúra szervezését idén a Vasi Múzeumbarát Egylet Természetjáró Szakosztálya vállalta. A 
programon 110 fő vasutas természetjáró vett részt, ehhez csatlakozott még a szervezők közel 25 fős csapata.  
Gazdag program várt részvevőkre. Szeptember 18-án a vonattal és busszal érkezőknek a szálláshelyek 
elfoglalása után lehetőségük volt két turnusban kőszegi városnézésre, szakszerű vezetéssel. A következő 
napokban különböző nehézségű túrákon vehettek részt, a Kőszegi hegységben, érintve néhány esetben az 
osztrák oldal túraútvonalait is. A programot kerékpártúra is színesítette. 
  
Lokomotív 424-es teljesítménytúra 2014. október 4. 

A harmincadik Lokomotív 424 teljesítménytúrára jó időjárási körülmények között került sor, bár egész nap 
felhős idő kísérte a túrázókat, de elmaradt a nagy eső, a rendezők nagy ellensége. A jó idő a résztvevők 
számában is megmutatkozott, hiszen a három távra összesen 248 fő nevezett, és a résztvevők közül 50 fő 
volt vasutas turista, illetve a VTSZ tagja. 
Az 1985-ben meghirdetett Lokomotív 424 teljesítménytúra sikeres missziót teljesített az elmúlt három 
évtizedben. Az első években hozzájárult a hazai teljesítménytúrázás elterjesztéséhez, hiszen a Lokomotív 
424-et szinte az elsők között indította útjára a Lokomotív Turista Egyesület és a Vasutas Természetjárók 
Szövetsége. A kezdetben csak vasutas turisták számára kiírt túra nagyon hamar nyílt túrává vált, azaz 
mindenki számára elérhetővé vált. A túra népszerűségét jelzi, hogy a teljesítők között sok visszatérő 
résztvevőt találunk, sokan büszkélkedhetnek többszörös teljesítéssel. 

XVII. Köztársaság Kupa tájékozódási túraverseny és Vasutas Kupa  
 
A Köztársaság Kupa – Vasutas Kupa helyszínéül a Piliscsaba közelében található Kavics-hegy szolgált. 
A tájékozódási verseny híres-hírhedt nehézségű, ami komolyan megszűri a résztvevőket. Azért mindig akad 
vállalkozó kedvű természetjáró, aki hol hagyományos eszközökkel, hol GPS segítségével nekivág a 
feladatnak. Így volt ez idén is, amikor gyönyörű időben, hírhedten nehéz terepen számos résztvevő 
próbálkozott a pontok megtalálásával, ki hagyományos tájolóval, ki a modern GPS-es eszközökkel.  
 
Közgyűlés –Vác 2014. november 21 -23. 
 
A Vasutas Természetjárók Szövetsége november 21-23. között Vácon tartotta éves rendes közgyűlését.  
A közgyűlés kötelező napirendi pontjai mellett sor került egy együttműködési megállapodás aláírására az 
Erdélyi Kárpát Egyesülettel abban a reményben, hogy szorosabbra tudjuk fűzni ezáltal is a két szervezet 
közötti szálakat. 
Szó esett az oktatás, túravezető képzés kérdéséről, az információáramlás, kommunikáció kérdéseit is 
érintettük.  
Immár hagyomány, hogy kitüntetjük azon túratársainkat, akik évtizedes munkájukkal segítik a Szövetség 
szervező munkáját és a túrák szervezésében, vezetésében, egyéb közösségi feladatokban komoly részt 
vállalnak.    
Az értekezéseket szombaton délután egy múzeum látogatás színesítette, meglátogattuk a Váci 
Egyházmegyei Gyűjteményt, a múzeum igazgatójának szakszerű vezetésével.   

  
Budapest, 2015. március 21.       
        

       
     
    Szentgyörgyi Mária Magdolna 

                            VTSZ elnök     
Záradék: 
A 2014. évről készült Éves Beszámolót és Közhasznúsági Jelentést a 2015. március 21-i 
Közgyűlés elfogadta. 


