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1. Számviteli beszámoló 

 
A Demeter Dél-Mezıföld Természetbarát Egyesület a 2008. évi gazdálkodásáról a számviteli 
törvénynek és a kapcsolódó elıírásoknak megfelelve egyszerősített éves beszámolót állított 
össze.  
A mérleg fıösszege 1.795 ezer forint, a saját tıke összege 1.621 ezer forint Ft. A részletes 
kimutatás jelentésünk 1. számú melléklete, mely az egyszerősített éves beszámoló mérlegébıl, 
közhasznú eredménykimutatásból, valamint a kiegészítı mellékletbıl áll. 
 

2. Kapott költségvetési támogatás és felhasználása 
 

Támogatásnyújtó   
neve  

Támogatás 2008. évi  Felhasználás 
célja 

Felhasználás 
összege Átvitel 

összege 
idıpontja összege jóváírás 

elızı 
évek tárgyévi 

1 

Paks Város 
Képviselı-
testülete 
Ifjúsági, Sport- és 
Esélyegyenlıségi 
Bizottság 2008.09.23. 45 000 36 000 Dömötör-tábor 0 45 000 0 

2 

Paks Város 
Képviselı-
testülete 
Ifjúsági, Sport- és 
Esélyegyenlıségi 
Bizottság 2008.09.23. 30 000 24 000 Mikulás-túra 0 30 000 0 

3 

Paks Város 
Képviselı-
testülete 
Ifjúsági, Sport- és 
Esélyegyenlıségi 
Bizottság 2008.09.23. 20 000 16 000 

İszi Gyalogló 
Nap 0 20 000 0 

4 

Paks Város 
Képviselı-
testülete 
Ifjúsági, Sport- és 
Esélyegyenlıségi 
Bizottság 2008.09.23. 60 000 0 

XII. Bakancsos 
Atom Kupa 
2009. 0 0 60 000 

5 

Paks Város 
Önkormányzata 
nagyadózói keret 2008.11.30 620 000 0 

egyesület 
céljainak 
megfelelı 
költségek 0 0 620 000 

 
 Összesen: 775 000 76 000    0 95 000 680 000 

 
A kapott támogatások felhasználásával a szerzıdés szerint határidıben elszámoltunk. 
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3. Vagyon felhasználása 
Az egyesület saját tıkéje 2008. december 31-én 1.621 ezer forint. Egy közhasznú szervezetnek 
nem célja a felhalmozás, azonban a pályázati lehetıségek keletkezésének és a tevékenység 
folytatásának idıbeli elválása megkívánja, hogy év végén megfelelı tartalékkal rendelkezzünk.  
A saját tıke tıkeváltozásból (814 ezer forint) és alaptevékenységbıl származó tárgyévi 
eredménybıl (807 ezer forint) állt.  
 

4. Cél szerinti juttatások 
 
Egyesületünk nem segélyezı szervezet, így e címen nem történtek kifizetések.  
  

5. Kapott támogatások bemutatása 
 
Egyesületünk 2008-ban összesen 1.467 ezer forint támogatást nyert különbözı címen. A 
ténylegesen befolyt összeg 1.475 ezer forint, amely magában foglalja a 2007-ról áthúzódott 
támogatásokat is. A számviteli beszámolóban 2.173 ezer forint szerepel, az NCA mőködési 
támogatás 2008-ban fel nem használt részének (102 ezer forint) elhatárolása miatt, valamint a 
2007-ben évben elhatárolt szakmai NCA támogatás (800 ezer forint) visszavezetése miatt. 
 
2008. évben nyert és jóváírt támogatások:  
támogatások 2008-ban (ezer forintban) szerzıdéskötés jóváírás 
Önkormányzattól kapott mőködési támogatás:     
Vállalkozások iparőzési adó-rendelkezésébıl 620 0 
Önkormányzati programtámogatások:      
2007. évi támogatások elszámolást követıen kiutalt 
része: 

 
56 

Önkormányzati programtámogatások 2008. évi:  
  Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlıségi Bizottság 

támogatásai 
  Dömötör-tábor  45 36 

Mikulás-túra 30 24 
İszi Gyalogló Nap  20 16 
Bakancsos Atomkupa 2009 60 0 
Egyéb támogatások:     
NCA mőködési támogatás 2007 

 
250 

Dömötör tábor 2007 évi ifjúsági támogatása 
 

131 
NCA szakmai támogatás (honlap) 

 
200 

Wesselényi Miklós Közalapítvány 2007 évi támogatása 
 

70 
NCA mőködési támogatás 2008 220 220 
SZJA 1 % rendelkezések 472 472 
Támogatások összesen:  1 467 1 475 
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6. Vezetı tisztségviselıknek nyújtott támogatások 

 
Az Egyesület vezetı tisztségviselıi 2008-ban az alábbi juttatásban részesültek:  
név juttatás megnevezése  összeg 
Péter Imre 
ellenırzı bizottsági tag 

saját személygépkocsi költségtérítés a VOTT terepi 
pálya bejárásához kapcsolódóan 

35.116 Ft 

 
7. Szöveges beszámoló 

 
Az Egyesület negyedik évi tevékenységében továbbra is alapszabályban rögzített célok és 
feladatok jelentek meg.  
Küldetésünk: a Dél-Mezıföld és hazánk természeti és kulturális értékeinek megismertetése, a 
Dél-Mezıföldön a természetjárás fejlesztése, az aktív szabadidısportok népszerősítése mind a 
felnıtt, mind a fiatal korosztályok körében. 
 
2008. évi tevékenységünket témákba csoportosítva mutatjuk be:  
 
1) A természetjárás népszerősítése 
A Demeter Egyesület legfontosabb közhasznú célkitőzései folyamatos teljesítése, fenntartása 
érdekében olyan éves programot kínál a székhelytelepülésen és a környéken élık részére, 
mely lehetıséget nyújt – a korosztályok indokolatlan elkülönítése nélkül - a fiatalok, a dolgozó 
felnıttek és a nyugdíjasok számára is a szabadidı hasznos eltöltésére. Programjaink 
sokrétőek: gyalogos, kerékpáros, választékbıvítésként sí- és vízi túrák, országjáró és kulturális 
programok. Az egyesület „egyéniségének” tartjuk, hogy felnıtt tagjaink nyugdíjassá válva is 
aktívak maradnak egyesületünkben, sıt a felszabadult szabad idejükben tenni tudnak és 
akarnak a hobbijukért, többek között az általunk fenntartott jelzett turistaút-hálózat folyamatos 
karbantartásával, új utak kialakításával. A fiatalok nálunk a szervezeten belül, a felnıttekkel 
közös programokon ismerkednek a természettel, tanulják a tájékozódást. A nyári sátras 
Dömötör-tábor kiskorú résztvevıi kis csapatot alkotnak az egyesület tagjai, programjain 
résztvevıi között. Egyesületünk szervezésében szinte minden hétvégén történik valami. A 
programjaink nagyon népszerőek, és minden évben új résztvevıket is vonzanak, éves szinten 
mintegy 1.500 turista fordul meg a rendezvényeinken, ez annak is köszönhetı, hogy minden 
programunk nyílt, és azok meghirdetésével igyekszünk új turistákat is bevonni. Mint minden 
évben, a szokásos szombati túrákon kívül 2008-ban is voltak többnapos, a hosszúhétvégékhez 
igazodó túráink, megemlíthetı, hogy az országos kéktúra útvonalát befejezvén a dél-dunántúli 
szakasz bejárását folytattuk, nyáron egy szlovákiai Fátra-túra volt a csemege. Fontosnak tartjuk 
megjegyezni, hogy a programjaink bárki számára elérhetıek pénzügyi szempontból is. Mára 
kevés szabadidıs tevékenységrıl lehet ugyanezt elmondani, és a népszerőségnek vélhetıen 
ez is az egyik magyarázata.  
 
2) A Dél-Mezıföld megismertetése 
A Dél-Mezıföld népszerősítését – a térkép és az úthálózat karbantartásán kívül - a nagy nyílt 
rendezvényeink szolgálják leghatékonyabban. Az egyesületi 4 éves mőködés egyik sikerének 
tekintjük, hogy már sokkal többen ismerik közvetlen környezetünket a helyi lakosok közül, de a 
gyalogos- és kerékpáros teljesítménytúrák az ország más részeirıl is csábítanak hozzánk 
természetjárókat. 
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A Dél-Mezıföld megismertetése szempontjából a legfontosabb három nyílt programunk:  
-  A Demeter gyalogos és kerékpáros teljesítménytúrák  
-  Kettıs célt szolgál a Demeter İszi Gyalogló Nap. Mindig más közeli, közepes nehézségő 

útvonalon haladva szolgálja a Dél-Mezıföld megismerését, és a természetjárás 
népszerősítését.  

-  A Mikulás-túra hagyományosan a legkisebbeknek mutatja meg a gyaloglás örömét, 
természetesen csak a város közvetlen közelében található mezıket, erdıket megcélozva.  
E pontban a 2008. évi programok közül kiemelhetı az áprilisi kerékpáros teljesítménytúra 
(immár 3 távon, melynek létszáma lassú növekedést mutat), a májusi gyalogos 
teljesítménytúra 15 és 30 km-en, az ıszi gyalogló nap (mely második célként a maga 
könnyő 10 km-ével sikerrel gyaloglásra hív olyanokat, akik a hagyományos egész napos 
kirándulásoknak még nem vágnának neki). Az országból hozzánk látogatók helyi 
túravezetésre szokták felkérni egyesületünk túravezetıit. Az egyesület 2008-ban elkészült 
honlapja jól szolgálja a programok kihirdetését, reklámozását, és bevált a hírleveles forma 
is. 

 
3) Tájékozódási túraversenyzés, képzés 
A Demeter Egyesület elkötelezett a tájékozódási túraversenyzés népszerősítése terén. Az 
alakulástól kezdve részt veszünk a túraversenyzés országos szakmai irányításában, 
versenyeket rendezünk.  
Az egyesület tagjai közül többen képzett túravezetık, néhányan versenybírói vizsgával 
rendelkeznek, és közülünk kerül ki Tolna megye vizsgabiztosainak harmada.  
 
A tagjaink, önkénteseink képzettsége miatt egyesületünk felelısséget érez és szerepet vállal a 
szabadidıs tevékenységeket szervezık és ifjúsági vezetık felkészítésében, 
továbbképzésében. Túravezetı-képzı tanfolyamunk 2008. ıszén indult, a vizsga 2009. nyarán 
történik. Ehhez a témakörhöz közvetlenül kapcsolódik a tájékozódási túraversenyzés. Tagjaink 
nem csak sikeresen szerepelnek az országos csapat- és egyéni bajnokságban, hanem 
nagyobb volumenő feladatokat is felvállalunk. 2007. januárban Pakson rendeztünk egy 
tájékozódási túraversenyes konferenciát. Az ország minden részérıl érkezı rendezık és 
versenyzık részvételével zajló rendezvény fı célja a szakmai elvárások egyeztetése, 
vélemény-ütköztetése volt. A rendezvény felhívta a figyelmünket egy ilyen típusú 
együttmőködés fontosságára és hasznára, ennek eredményeként 8 szervezet 
együttmőködésében 2007. második felében pedig megalakítottuk a Dél-Dunántúli Tájékozódási 
Túraversenyek Rendezıinek Fórumát, melynek tevékenysége, a benne résztvevı 8 egyesület 
közötti együttmőködés folytatódott 2008-ban is.  
 
Az NCA pályázati forrása segítségével elkészült a Demeter Egyesület honlapjának speciális, 
túraversenyes modulja. A tájékozódási túraversenyzés bemutatásán túl ez az elektronikus 
felület felvállalja a hivatalos szerv, a Verseny Albizottság híreinek közvetítését, naprakészek 
lettek a bajnokságok információi (versenykiírások, eredmények), hiánypótló, hogy fotókat lehet 
a versenyekrıl folyamatosan megtekinteni. Ezen kívül történetek olvashatók. 
 
2500 példányban kiadásra került egy tájékozódási túraversenyzést fiatalok körében 
népszerősítı kiadvány. Ez a 12 oldalas kiadvány figyelemfelkeltı céllal készült, felsorolja a 
fórumban résztvevı szervezetek elérhetıségeit, de ugyanakkor tartalmaz olyan elemeket is, 
ami miatt érdemes megırizni: tájékozódási térképjelkulcs, tájolási módszerek, illetve 2 kis 
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térkép hívogat a versenyzés kipróbálására. Aki felkeresi az állandóra telepített ellenırzı 
pontokat és a képeslap visszaküldésével igazolja a teljesítést, meglepetést kap. 
 
2008-ban 11. alkalommal rendeztük meg a Bakancsos Atom Kupát, a Mecsekben, mely a 400 
fıs résztvevıjével az ország egyik legnépesebb versenye. Az országos bajnokságban 
résztvevıként-sportolóként is sikeresek voltunk csapatban egy elsı (A36 kategória), egy 
harmadik, negyedik és hatodik hely (A50 kategória), egyéniben pedig egy második (férfi) és egy 
hatodik hely (nıi) volt a leltár. 
 
4) Közösségteremtés, önkéntes munka 
Mintegy 50 önkéntes munkája teszi lehetıvé sok-résztvevıs nyílt rendezvények 
megszervezését.  2008-ban egy különös kihívást vállaltunk, a Villamosenergia-ipari Országos 
Természetbarát Találkozó megszervezésével. A háromnapos rendezvényen, melyen 500-an 
vettek részt, 3 verseny és két kulturális program volt a legfontosabb esemény. A rendezvény 
elıkészítı szervezési feladatai már januárban elkezdıdtek, többek között tájfutó térképet, 
Szekszárdról útikönyvet kellett kiadnunk. Mindkét kiadványra büszkék vagyunk. Természetjáró 
szervezetként inkább a közösségteremtéshez tartozónak tartjuk hagyományırzı, kulturális és 
országjáró programjainkat, melyre úgy tőnik, szintén van igény. Taglétszámunk 2008-ban 70 fı 
volt, de a programok megvalósításába önkéntesként bekapcsolódtak külsısök is. Önkénteseink 
a munkájukért semmilyen juttatásban nem részesülnek.  
 
5) Együttmőködés más civil szervezetekkel 
A helyi szervezetekkel, az önkormányzattal, a sajtóval jó a kapcsolatunk. Más civil 
szervezetekkel az együttmőködésünk a túraversenyzés szabályozása, közös érdekérvényesítés 
terén igen aktív, egyesületünk vezetésével és az NCA támogatásával jött létre a Tájékozódási 
Versenyek Rendezıinek Fóruma, melyben 8 szervezet együttmőködését 2007. nyár óta 
folyamatosan koordináljuk. A természetjárásban a megyei szervezettekkel folyamatos a 
kapcsolat, a városi szervezetek ifjúsági programok szervezésében, illetve a sportegyesületek 
túrák vezetésében kérik rendszeres segítségünket. Egyesületünk egyik tagja részt vesz a 
megyei, a regionális és az országos természetbarát szövetség vezetıségi munkájában. 
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Statisztikai számjel: 1 8 8 6 4 9 3 7 9 4 9 9 5 2 1 1 7 

 
Cégjegyzék száma: P k -- 6 0 -- 1 1 3 / 2 0      

 
Az üzleti év mérleg-fordulónapja:    2008.12.31    (év/hó/nap) 

 
Egyszerősített éves beszámoló  

MÉRLEG "A" változat 
 

adatok ezer Ft-ban    
 
 

Sorsz. Tétel megnevezése 
Elızı 

évi 

Elızı 
év(ek) 

módosítása 
Tárgyév 

a b c d e 
A. Befektetett eszközök 0 0 678 

I. Immateriális javak     277 
II. Tárgyi eszközök     401 
III. Befektetett pénzügyi eszközök       
IV. Befektetett eszközök értékhelyesbítése       

B. Forgóeszközök 1 614 0 1 117 
I. Készletek       
II. Követelések       
III. Értékpapírok       
IV. Pénzeszközök 1 614 0 1 117 

C. Aktív idıbeli elhatárolások       
Eszközök összesen   1 614 0 1 795 

     D. Saját tıke 814 0 1 621 
I. Induló tıke 0 0 0 
II. Tıkeváltozás 360   814 
III. Lekötött tartalék       
IV. Értékelési tartalék       
V. Tárgyévi eredmény alaptevékenységbıl 454 0 807 

VI. 
Tárgyévi eredmény vállalkozási 
tevékenységbıl       

E. Céltartalékok       
F. Kötelezettségek   0 72 

I. Hátrasorolt kötelezettségek       
II. Hosszú lejáratú kötelezettségek       
III. Rövid lejáratú kötelezettségek   0 72 

G. Passzív idıbeli elhatárolások 800   102 
Források összesen   1 614 0 1 795 
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Statisztikai számjel: 1 8 8 6 4 9 3 7 9 4 9 9 5 2 1 1 7 

 
Cégjegyzék száma: P k -- 6 0 -- 1 1 3 / 2 0      

 
Az üzleti év mérleg-fordulónapja:    2008.12.31    (év/hó/nap) 

 
 

Egyszerősített éves beszámoló  
Közhasznú éves eredménykimutatás 

 
adatok ezer Ft-ban    

 
 

Ssz. A tétel megnevezése Elızı év 
Elızı év(ek) 
helyesbítései 

Tárgyév 

a b c d e 
A. Összes köszhasznú tevékenység bevétele 1 437 0 6 169 

1. Közhasznú célú mőködésre kapott támogatás 2 0 840 
a. alapítótól       
b. központi költségvetéstıl     368 
c. helyi önkormányzattól 

  
0 

d. egyéb 2 0 472 
2. Pályázati úton elnyert támogatás 335 0 1 333 
3. Közhasznú tevékenységbıl származó bevétel 1 006 0 3 860 
4. Tagdíjból származó bevételek 92 0 129 
5. Egyéb bevételek 0 0 0 
6. Pénzügyi mőveletek bevételei 2 0 6 
7. Rendkívüli bevételek       
8. Aktivált saját teljesítmény értéke       

B. Vállalkozási tevékenység bevétele 0 0 0 
1. Árbevételek       
2. Egyéb bevételek       
3. Pénzügyi mőveletek bevételei       
4. Rendkívüli bevételek       

C. Összes bevétel 1 437 0 6 169 
D. Közhasznú tevékenység költségei 1 509 0 5 361 

1. Anyagjellegő ráfordítások 1 383 0 4 682 
2. Személyi jellegő ráfordítások 126 0 486 
3. Értékcsökkenési leírás     192 
4. Egyéb ráfordítások       
5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai       
6. Rendkívüli ráfordítások       
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Statisztikai számjel: 1 8 8 6 4 9 3 7 9 4 9 9 5 2 1 1 7 

 
Cégjegyzék száma: P k -- 6 0 -- 1 1 3 / 2 0      

 
Az üzleti év mérleg-fordulónapja:    2008.12.31    (év/hó/nap) 

 
 

Egyszerősített éves beszámoló  
Közhasznú éves eredménykimutatás 

 
adatok ezer Ft-ban    

 
 
 

E. Vállalkozási tevékenység költségei 0 0 0 
1. Anyagjellegő ráfordítások       
2. Személyi jellegő ráfordítások       
3. Értékcsökkenési leírás       
4. Egyéb ráfordítások       
5. Pénzügyi mőveletek ráfordításai       
6. Rendkívüli ráfordítások       
7. Aktivált saját teljesítmény értéke       
F. Összes tevékenység költségei (D+E) 1 509 0 5 361 
G. Adózás elıtti vállalkozási eredmény (B-E) 0 0 0 
H. Adófizetési kötelezettség       
I. Tárgyévi vállalkozási eredmény (G-H) 0 0 0 
J. Tárgyévi közhasznú eredmény (A-D) -72 0 807 
          

Tájékoztató adatok 

A. Személyi jellegő ráfordítások       
1. Bérköltségek       

a. megbízási díjak       
b. tiszteletdíjak       

2. Személyi jellegő egyéb költségek 253 0 486 
3. Személyi jellegő költségek közterhei       

B. Nyújtott támogatások       
1. Továbbutalt, illetve átadott támogatás 0   0 
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Statisztikai számjel: 1 8 8 6 4 9 3 7 9 4 9 9 5 2 1 1 7 

 
Cégjegyzék száma: P k -- 6 0 -- 1 1 3 / 2 0      

 
Az üzleti év mérleg-fordulónapja:    2008.12.31    (év/hó/nap) 

 
Egyszerősített éves beszámoló  

Kiegészítı melléklet 
 
 
 
1. Az egyesület bemutatása 
 

     Az egyesület neve:  Demeter Dél-Mezıföld Természetbarát Egyesület 
Székhelye:  7030 Paks, Újtemplom u. 20. II/8. 
Az alapítás idıpontja:  2004. november 10.  
Mőködési forma:  közhasznő egyesület 
Bírósági bejegyzés száma és kelte:  Pk.60.113/2004/4 
Az egyesület adószáma:  18864937-1-17 
Az egyesület képviselıje:  Jakab Éva elnök 20/31-44-650 
Az elnökség további tagjai:  Jakab Albert alelnök 

dr. Török Erzsébet titkár 
Az Ellenırzı Bizottság tagjai:  

Gergely László 
Nagy István 
Péter Imre 

Az egyesület induló vagyona:  
 alapító neve:  induló vagyon (e Ft) megoszlása (%) 

összesen:  0 100% 
Az egyesület fıbb tevékenységei:  szabadidısport: természetjárás 

 
a természetjárás népszerősítése 

 
oktatás, képzés 

  2. A számviteli politika fıbb vonásai:  
 A könyvvezetés módja: 

A könyvvezetés belsı szabályait, a fıkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét a számlarend 
tartalmazza. 
Beszámoló készítés rendje:  
A közhasznú egyszerősített éves beszámoló készítésének fordulónapja: december 31. A beszámoló 
a mérleget, az eredménykimutatást és a kiegészítı mellékletet tartalmazza. 
Könyvelés:  
Az egyesület könyvelését saját magunk végezzük, a számviteli beszámolót Jakab Éva mérlegképes 
könyvelı állította össze.  
Az egyesület harmadik teljes pénzügyi évében befektetett eszközök beszerzésére került sor, 
jellemzıen készpénzes értékesítés történt, követeléseink nincsenek. 
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3. A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése 
 
A vagyoni helyzet alakulása: 
Az egyesület 2008. december 31-én 678 ezer forint nettó értékő befektetett eszközállománnyal  és  
1.117 ezer forint (pénzeszközökbıl álló) forgóeszközökkel rendelkezett. A források között 72 ezer 
forint kötelezettség szerepel, a források jelentıs része a saját tıke, mely a 2005-2008. években 
keletkezett, az alaptevékenységbıl.   
 
A pénzügyi helyzet értékelése: 
A vagyoni helyzetnél leírtak értelmében az egyesület likviditása december 31-én kedvezı volt. 
 
Jövedelmi helyzet:  
A non-profit egyesületünk szempontjából elsısorban annak van jelentısége, hogy év végén 
megfelelı tartalékokkal rendelkezzünk a következı év eleji programok megvalósításához. 2008-ban 
is ez a tartalékolás jól alakult. 
 
2008. évben nyert és jóváírt támogatások:  

támogatások 2008-ban (ezer forintban) szerzıdéskötés jóváírás 

Önkormányzattól kapott mőködési támogatás:     

Vállalkozások iparőzési adó-rendelkezésébıl 620 0 

Önkormányzati programtámogatások:      
2007. évi támogatások elszámolást követıen kiutalt 
része: 

 
56 

Önkormányzati programtámogatások 2008. évi:  
 Ifjúsági, Sport és Esélyegyenlıségi Bizottság 

támogatásai 
 Dömötör-tábor  45 36 

Mikulás-túra 30 24 

İszi Gyalogló Nap  20 16 

Bakancsos Atomkupa 2009 60 0 

Egyéb támogatások:     

NCA mőködési támogatás 2007 
 

250 

Dömötör tábor 2007 évi ifjúsági támogatása 
 

131 

NCA szakmai támogatás (honlap) 
 

200 

Wesselényi Miklós Közalapítvány 2007 évi támogatása 
 

70 

NCA mőködési támogatás 2008 220 220 
SZJA 1 % rendelkezések 472 472 
Támogatások összesen:  1 467 1 475 

 
A 2008-ban jóváírt NCA mőködési támogatás fel nem használt része (102 ezer forint) került 
elhatárolásra, ez szerepel a passzív idıbeli elhatárolások között, a támogatás megmaradt összege 
2009. május 31-ig kerül felhasználásra. Illetve bevételként kimutatásra került a 2007-ben elhatárolt 
NCA szakmai támogatás (800 ezer forint) része, mely 2008. április 03-ig felhasználásra került.  
A 2008-ban nyert, jóváírásra még nem került támogatásrészek 2009-ben érkeznek meg az egyesület 
számlájára. 

 
 


