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A 2018. évi gazdasági tevékenység rövid értékelése  
 (Kiegészítés a 2018. évi mérleg és eredmény kimutatáshoz, valamint a 

közhasznúsági melléklethez – Pk-242)  

    

1. Kiegészítő megjegyzések a 2018. évi gazdasági beszámolóhoz   

1.1 Jogszabályi háttér 

 

A TMTE 2018. évi gazdasági beszámolóját  

• az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, 

• a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, 

• a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámolókészítési és 

könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 479/2016. (XII.28.) Korm. 

rendelet, valamint  

• a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes 

kérdéseiről 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet  

figyelembevételével a következő formában készítette el.  

 

1. A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsített beszámolója 

(mérleg- és eredmény-kimutatás) és közhasznúsági melléklete  

PK-242 nyomtatvány   

 

2. A 2018. évi gazdasági tevékenység rövid értékelése (kiegészítés a 2018. évi 

mérleg és eredmény kimutatáshoz, valamint közhasznúsági melléklethez)  

 

A gazdasági beszámoló dokumentumait az Ellenőrző Bizottság és az Intéző Bizottság 2019. 

április 16-i ülésen megvitatta, és elfogadásra ajánlja a Küldöttközgyűlésnek.  

 

1.2 Számviteli beszámoló 

A 2018. évi mérlegbeszámolót a Szakma 96 Kft. könyvelő iroda vezetője Nagyné Lesti 

Katalin állította össze az 1.1 pontban szereplő formában.  

 

A mérleg főösszege: 6 664 EFT, az eredmény +66 EFT, amely a  

27 191 EFT bevétel és a 27 125 EFT kiadás egyenlege. 

 

Aktív időbeli elhatárolások: 2 634 EFT 

 

Kamat 7 EFT 

Tagdíj 6 EFT 

TEXAPP projekt támogatás 2 619 EFT 

Hirdetés 2 EFT 

  

 

Passzív elhatárolások: 86 EFT 

 

Jogi tagdíj 2019 60 EFT 

Telefon költség 22 EFT 

Bankköltség 4 EFT 

 

  

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100175.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100175.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1100175.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000100.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000100.TV
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000100.TV
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600479.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1600479.KOR&timeshift=fffffff4&txtreferer=00000001.TXT
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143578.583481
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143578.583481
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=143578.583481
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Követelések: 157 EFT 

 

Vevők 157 EFT 

 

Kötelezettségek: 508 EFT 

 

Személyi jövedelemadó 100 EFT 

Egészségügyi hozzájárulás -    7 EFT 

Szociális hozzájárulási adó 131 EFT 

ÁFA 165 EFT 

EBA 51 EFT 

NYBA 68 EFT 

 

Az eredmény kimutatás elemzése  

Az egyszerűsített beszámoló eredmény-kimutatásához a következő kiegészítő 

megjegyzéseket fűzzük:  

 

Bevételek  

 

A (91) Működéshez kapcsolódó bevételek (4 970 EFT)  
 

Ide tartoznak a magánszemélyektől és a jogi személyektől kapott tagdíjbevételek, a 

működési bevételek és az SZJA 1%-os felajánlások 

 

2018-ban csökkentek a magánszemélyek tagdíjbefizetései.  Míg 2017-ben az egyéni 

tagok még 332 EFT-ot fizettek be, 2018-ban már csak 153 EFT-ot utaltak. 

 

A magánszemélyektől érkező tagdíjak csökkenése a tagság elöregedésével van 

összefüggésben. Egyre kevesebb az aktív, egyéni tagunk és egyre nő a nyugdíjas, illetve 

a 70 év feletti korosztály (örökös tagok) létszáma. A TMTE Alapszabálya szerint az örökös 

tagoknak már nem kell tagdíjat fizetniük, így részükről ilyen módon befizetés már nem 

történik. Az örökös tagok egyesületünket lehetőségeikhez mérten adománnyal támogatják.    

 

A 2018. novemberi felhívásunkra érkezett eseti befizetések (465 EFT) eredményeképpen 

2017. évihez (4 590 EFT) képest, kis mértékben nőttek viszont a jogi tagdíj befizetések 

(4 625 EFT).  

 

Működési bevételek soron tartjuk nyilván a szakértői és a honlapunkon történő szakmai 

hirdetési tevékenységek bevételeit. 2018-ban működési bevétel összesen 60 EFT volt, 

melyből 40 EFT szakértésből, 20 EFT pedig szakmai hirdetés megjelentetéséből 

származott. 

 

A működéshez kapcsolódó bevételekhez soroljuk a közhasznú célú működésre kapott  

SZJA 1%-os felajánlásokat is, amely 2018. évben 132 EFT volt. Ez az előző évinél 6 EFT-

tal kevesebb felajánlást jelentett.  

 

 

A (92) Értékesítés nettó árbevétele (6 688 EFT) a továbbképzések-tréningek, a 

rendezvények-tanulmányutak, a szakmai kiadvány értékesítés, azaz a közhasznú szakmai 

tevékenység bevételeit tartalmazza.  

 

A szakmai munka bevételeinek és ráfordításainak részletezését az alábbi táblázatban 

mutatjuk be: 
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Megnevezés Közhasznú szakmai munka (EFT) 

 Bevétel Kiadás Egyenleg 

Szakmai képzések  4 336 

 
1 795 2 541 

ebből a TMTE államilag regisztrált képzések* 3 606 

 
1 410 2 196  

ebből egyéb tréningek, tanfolyamok stb. 730 385 345 

Szakmai rendezvények**  2 348 670 1 678 

Szakmai kiadvány (szakszótár) 4 0 4 

Összes közhasznú szakmai munka 6 688 2 465 4 223 

*Tartalmazza a 2017-2018-as, valamint a 2018-2019-es, államilag regisztrált OKJ-s 

Textiltisztító és textilszínező képzések 2018-ra eső részeit. 

**EU-s pályázati projekt (TEXAPP) nélkül 

 

A (96) Egyéb bevételek (15 452 EFT) közé tartoznak a közhasznú működési célra kapott 

támogatások (egyéni és jogi személyektől kapott adományok), a pályázati bevételek és 

különféle egyéb bevételek (pl. kerekítés).  

 

Az egyéni és jogi tagoktól érkezett adományok mértéke – novemberi felhívásunk 

eredményeként - jelentősen emelkedett. A 2017. évi 397 EFT-hoz képest 2018-ban  

642 EFT-ra nőtt. Az egyéni tagok támogatása 442 EFT, a jogi tagok támogatása 

200 EFT volt. Ebből novemberi felhívásunkra egyéni tagjainktól 306 EFT érkezett, jogi 

tagjainktól pedig 170 EFT.   

 

Ahogy azt a tagdíjaknál már említettük, egyre több örökös tagunk támogatja így 

Egyesületünket önkéntesen. 

 

Jelentős mértékű pályázati bevételünk volt 2018-ban is. A 2016 évben indult közvetlen 

EU-s pályázati támogatású ERASMUS+ -os TEXAPP projekt 2018. szeptember 30-án zárult. 

A szakmai és pénzügyi elszámolás 2018. novemberében megtörtént, a támogatás kezelő 

részéről 14 808 EFT összegben elfogadásra került.  

 

Mivel az elszámolt támogatási összeg utolsó, maradvány része (2 619 EFT) 2019-ben, de 

még mérlegzárás előtt megérkezett, a projekt 2018-ban könyvelésileg is teljes egészében 

lezárásra került, jelen összeget pedig az aktív időbeli elhatárolásokban szerepeltetjük.   

 

Megjegyezzük, hogy a 2017. június 27-ével hatályba lépett 2017. évi LXXVI. a külföldről 

támogatott szervezetek átláthatóságáról szóló törvény alá 2018-ban sem kellett 

bejelentkeznünk, mert a közvetlen EU-s projektre beérkezett támogatási előleg együttes 

összege nem érte el a 7 200 EFT-ot. 

2018-ban érkezett előleg értéke: 6 366 EFT volt. 

 

Az egyéb bevételek között tartjuk nyilván még az olyan különféle egyéb bevételeket, mint 

pl. a kerekítésből származó bevétel, mely 2018-ban 2 EFT volt 

 

A (97) Pénzügyi műveletek bevételei (81 EFT) soron szerepelő pénzintézettől kapott 

kamatbevételünk 2018-ban 79 EFT, az átváltási, értékeléskori 

árfolyamnyereségünk pedig 2 EFT volt. 
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Az összes bevételünk 2018-ban tehát 27 191 EFT, mely teljes egészében az 

alapszabályban rögzített közhasznú tevékenységhez kapcsolódó, közhasznú bevételnek 

minősül. Vállalkozási tevékenységünk 2018-ban nem volt.  

 

Ráfordítások  

 

2018. évi összes ráfordítás 27 125 EFT volt.  

 

A ráfordítások jellege szerint: 

 

Anyagjellegű ráfordítások (7 367 EFT)   

melyek teljes mértékben az alaptevékenységhez kapcsolódnak. Tartalmazza a TEXAPP 

projektre elszámolásra került, az előző évekről áthozott, támogatott anyagjellegű 

ráfordításokat is.   

 

Személyi jellegű ráfordítások (19 341 EFT) 

A személy jellegű ráfordítások nemcsak az apparátus bérköltségeinek 2018 évre elszámolt 

részét tartalmazza, hanem a tárgyévi, közhasznú szakmai munka során megbízásos 

jogviszonnyal foglalkoztatott szakértők, oktatók részére kifizetett díjakat és annak 

járulékait is. 

 

Értékcsökkenési leírás (72 EFT) a meglévő befektetett eszközökre vonatkozott. Ezzel 

meglévő eszközeink értékcsökkenési leírásai 2018-ban nullára kifutottak. 

 

Egyéb ráfordítások (342 EFT) között behajthatatlan követelések leírása 230 EFT, ÁFA 

arányosítás 110 EFT, közhasznú tevékenység üzleti évhez kapcsolódó ráfordítása 2 EFT 

volt. 

 

A 2018. évi gazdálkodás eredménye 66 EFT egyenleget mutat. A passzív időbeli 

elhatárolások összege 86 EFT-ot, az aktív időbeli elhatárolások összege 2 634 EFT-ot tesz 

ki a 2018. évi mérlegben. Az aktív időbeli elhatárolások jelentős részét a TEXAPP projekt 

támogatás maradványösszege (2 619 EFT) adja, mely még mérlegzárás előtt, de már 

2019-ben folyt be bankszámlánkra.  

 

A 2018. évi gazdasági tevékenység bemutatása és értékelése 

 

Egyesület számára, a 2018. évben is a TEXAPP nemzetközi projekt volt legmeghatározóbb 

és legösszetettebb szakmai feladat. 

2016. januárjában, az EURATEX konzorciumi partnereként a TEXAPP projekttel sikerrel 

pályáztunk a közvetlen Európai Uniós finanszírozású ERASMUS+ programban. A textil- és 

ruházati szektor mikró vállalkozásainak és KKV-inak tanulói / gyakornoki szerződéskötéseit 

felmérő, vizsgáló, illetve a nemzetközi jógyakorlatok cseréjét és átvételét elősegítő 

program 2016. októberében indult és 2018 szeptember 30-ával zárult. 

  

A már 2016-ban két hónapos késéssel indult projekt megvalósításában a terv szerint 2017-

re ütemezett munkáknál is további csúszások keletkeztek. Ahhoz viszont, hogy ennek 

ellenére a projekt időben és sikeresen lezárulhasson, 2018 év 9 hónapjára az eredetinél 

jóval több feladat elvégzésére volt szükség.  

 

A projekt 2018 évi szakaszában – többek között - az alábbi munkafeladatokat végeztük el 

 

• PILOT program előkészítése 

• Vállalati Értékelési Eszköz (CAT) magyar verzió elkészítése  

• 10 cég kiválasztása és megnyerése a programban való részvételre 

• Vállalati értékelők kiértékelése 

• Részvétel a 2. projekt találkozón, Portugáliában – március 28.  
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• Vállalati Képzést Támogató Rendszer (VKTR) oktatási anyagának kidolgozása, 

elkészítése 

• TEXAPP Nemzeti konferencia előkészítése 

• Szakmai utánpótlás és képzés - honnan és hogyan? – TEXAPP konferencia 

megrendezése május 17. 

• Pilot tréningek - június 19. Kecskemét, június 26. Mezőtúr, augusztus 12. Kazár 

• Összefoglaló készítése a Pilot tréningekről, a tapasztalatokról (angol nyelvű) 

• TEXAPP hírlevél 3. szám. (anyag + magyar verzió) elkészítése 

• TEXAPP HUB – oldal magyar anyagainak összeállítása, közös oldalak fordítása 

• TEXAPP Booklet – magyar verzió tartalmának összeállítása, közös sablon alapján 

elkészítése 

• Kapcsolattartás a külső értékelővel (projekt anyagok továbbítása, összesítések 

elkészítése stb.) 

• A brüsszeli Final Conference előkészítése (magyar közreműködő kiválasztása) 

• Részvétel a brüsszeli szakmai konferencián és a projektzáró találkozón – szeptember 

24-25. 

• TEAPP hírlevél 4. szám (anyag + magyar verzió) elkészítése 

• Folyamatos kapcsolattartás és információ adás a független külső értékelő számára 

• Visszacsatolások adása a konzorcium vezető és a többi projekt partner által készített 

anyagokhoz 

• Projekt szakmai és pénzügyi zárása, beszámolók elkészítése 

 

2018-ban az Egyesület szervezésében (ill. társszervezésében) az alábbi rendezvényekre 

került sor:  

 

 

ISO 9001:2015 minőségirányítási rendszer és belső auditori 

ismeretek január 15-17. 

SZÍNTRENDEK - TRENDSZINEK” előadás és konzultáció 

2018 TAVASZ-NYÁR, 2018-2019 ŐSZ-TÉL február 14. 

Ruhaipari Szakember Fórum - A magyar ruhaipari vállalkozások 

saját IT-fejlesztései avagy Hogyan tárjuk fel és gazdálkodjunk 

cégünk belső forrásaival – Nyír-Gestum Kft, Kállósemjén március 21. 

Adatvédelem / GDPR a textil- és ruhaiparban április 10. 

GINOP-5.3.4-16-2016-00010 „Munkahelyi egészség és biztonság 

erősítése a textília, ruházati termék, bőr, bőrtermék és lábbeli 

gyártása alágban” Ágazati, munkavédelmi konferenciával 

egybekötött üzemlátogatás – Unicon Zrt., Békéscsaba* április 25. 

GINOP-5.3.4.-16-2016-0009 „Munkahelyi egészség és biztonság 

a bányászat, kőfejtés ágazatban” - Tájékoztató rendezvény – 

Gyöngyös** április 26. 

GINOP-5.3.4.-16-2016-0009 „Munkahelyi egészség és biztonság 

a bányászat, kőfejtés ágazatban” - Tájékoztató rendezvény – 

Tatabánya** május 10. 

Szakmai utánpótlás és képzés - honnan és hogyan? május 17. 

GINOP-5.3.4.-16-2016-0009 „Munkahelyi egészség és biztonság 

a bányászat, kőfejtés ágazatban” - Tájékoztató rendezvény – 

Gyöngyös** május 24. 

"Vezetés integrált felfogásban" Ruhaipari Vezetők Klubja július 17. 
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Céges ismeretfelújító szakmai konzultáció (INNOVATEXT Zrt) augusztus 21., 23. 

3 napos, speciális "SZÍN"-tan workshop szeptember 26-28 

Könnyűipari Szakmai Nap  

KÁPB-MKSZ-BDSZ-TMTE társszervezésében október 08. 

GINOP-5.3.4-16-2016-00010 „Munkahelyi egészség és biztonság 

erősítése a textília, ruházati termék, bőr, bőrtermék és lábbeli 

gyártása alágban” Ágazati, munkavédelmi konferenciával 

egybekötött üzemlátogatás – Eagle Ottawa, Szolnok* október 25. 

A HORECA szektor textíliái és az élettartamot befolyásoló 

tényezők – előadás és konzultáció november 20. 

„Fenntarthatóság a textil-, ruha-, bőr- és cipőiparban” Szakmai 

Fórum 

KÁPB-MKSZ-TMTE társszervezésében december 03. 

 

* Az MKSZ-BDSZ-MGYOSZ szervezetei által megnyert munkavédelmi pályázat keretében 

a TMTE által szervezett rendezvények 

 

** A BDSZ-MBSZ szervezetei által megnyert munkavédelmi pályázat keretében, a TMTE 

által szervezett rendezvények. 

 

A fentieken túl, 2018-ban is előadást tartottunk a textiltisztító képzésről és egy kicsit 

besegítettünk a szervezésbe a november 6-8 között megrendezett XI. Országos 

Textiltisztító Konferencián, Visegrádon.  

 

Az Egyesület tevékenységéhez olyan programok, események is kapcsolódnak, amelyek, 

vagy jogszabályban előírtak (közgyűlés) vagy elsősorban a tagság számára szólnak, illetve 

a szakosztályok önálló szervezésében folynak. Ezekből az Egyesületnek bevétele ugyan 

nem származik, de nagyon fontosak, hiszen a szakmakultúra ápolását, a nemzetközi 

együttműködést segítik elő. 2018-ban ilyen események voltak: 

 

70 éves a TMTE - jubileumi ünnepség május 17. 

TMTE XLIX. Tisztújító Küldöttközgyűlés május 17. 

Textilvegyész és Kolorista Szakosztály félévzáró szakosztályi ülés július 05. 

Textilvegyész és Kolorista Szakosztály – részvétel az IFATCC 

közgyűlésén Bergamóban október 26. 

Textilvegyész és Kolorista Szakosztály félévzáró szakosztályi ülés december 14. 

 

 

A felnőttképzés területén is mozgalmas évünk volt 2018-ban. 

A GINOP-5.3.4-16-2016 „Munkahelyi egészség és biztonság…”, valamint a GINOP-6.1.6-17-
2018 “Munkahelyi képzések támogatása MKKV-k munkavállalói számára pályázatok 
előkészítéseként, az előzetes igények felmérése alapján, 3 új és 1 megújított “D” típusú 
képzési programot írtunk meg és engedélyeztettünk. Ezek a következők: 
 
• E-000813/2014/D003 - Hatékonyság növelő, rugalmas termékváltást elősegítő 

módszerek (40 órás) 

• E-000813/2014/D004 - Hatékonyság növelő, rugalmas termékváltást elősegítő 

módszerek (60 órás) 

• E-000813/2014/D005 - Munkavédelmi képviselők továbbképzése (8 órás) 
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• E-000813/2014/D006 - Szalagvezetők tréningje (40 órás) 

A jogszabály változások miatt ismét módosításra került OKJ 3254202 Textiltisztító 

és textilszínező képzésünk is. A 2018 őszi képzés, már a módosított képzési programnak 

megfelelően indulhatott el. 

2018. július 3-án a Pest Megyei Kormányhivatal hivatalból elindult intézményi 

ellenőrzést tartott Egyesületünknél. Ez a felnőttképzési törvényben előírt 4 évenkénti 

hatósági ellenőrzés volt, melynek során az elmúlt 4 év képzéseit vizsgálták a szakértők és 

mindent rendben találtak. 

Szintén 2018 év második félévére esett a jogszabály által előírt kötelező külső szakértői 

értékelés is, melyre 2018. november 19-én került sor.   

2018-ban 6 regisztrált képzést folytattunk Az OKJ-s textiltisztító és textilszínező 

tanfolyam 2017-2018-as 10 fős csoportja májusban sikeresen levizsgázott, októberben 

pedig elindult a 2018-2019 évfolyam is 12 fővel. Négy helyen tartottunk pályázati 

támogatással a munkavédelmi képviselők számára ágazatspecifikus képzéseket is, melyen 

összesen 64 fő vett részt. 2018-ban is voltak rendszeren kívüli, állami támogatásból nem 

finanszírozott szakmai továbbképzéseink. 

 

 

Regisztrált képzések 

OKJ 3254202 Textiltisztító és textilszínező, Budapest 

Munkavédelmi képviselők továbbképzése - E-000813/2014/D005, Tarcal 

Munkavédelmi képviselők továbbképzése - E-000813/2014/D005, Gyöngyös 

Munkavédelmi képviselők továbbképzése - E-000813/2014/D005, Békéscsaba 

Munkavédelmi képviselők továbbképzése - E-000813/2014/D005, Szolnok 

OKJ 3254202 Textiltisztító és textilszínező, Budapest 

Nem regisztrált képzések 

Szerkesztő és számítógépes szériázó, modellező tréning, Budapest 

Textilipari ismeretek - Korszerű textilanyagok és technológiák - Blended learning képzés 

 

Összességében felnőttképzési tevékenységünk 2018. évre elszámolt 

árbevételének nagyobb részét regisztrált képzések bevételei adták, kisebb része 

pedig a rendszeren kívüli, egyéb tanfolyamok bevételéből származott.  

 

A rendezvények és a képzések mellett közhasznú tevékenységeink között szerepel még a 

szaklap kiadás és a szakértői tevékenység. A Magyar Textiltechnika online szakmai 

folyóiratunk 2018-ban 4 alkalommal jelent meg. Az Egyesület Intéző Bizottsága 2018. 
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február 28-i ülésén hozott határozat értelmében a lapszámok mindenki által ingyenesen 

letölthetők. 

A lap szerkesztésével kapcsolatos kiadásokat a működési bevételekből fedezzük. 

 

Egyre nagyobb igény mutatkozik a projekteken kívüli szakértői munkánkra is. Bár 

alapinformációkkal kapcsolatos megkereséseket és a tagjaink számára történő 

tájékoztatásnyújtást ingyenesen végezzük, kisebb bevételünk 2018-ban ebből a 

tevékenységből is volt. 

 

Összegzés 

A 2017 évhez hasonlóan, 2018-ban is a TEXAPP projektben való részvétel volt a fő 

feladatunk, melyet végül eredményesen fejeztünk be. E mellett sok előkészítést, 

szervezést igényelt a munkavédelmi pályázati programok (rendezvények és képzések) 

megvalósítása, valamint az OKJ-s képzések szakszerű lebonyolítása, az új képzési 

programok engedélyeztetése is.  

 

Végeredményben sok munkával a 2018-as évet is sikerült, pozitív eredménnyel 

(66 EFT) zárnunk. 

 

 

4. Közhasznúsági melléklet 

A 2018. évi gazdasági beszámolót a mérleg és eredmény kimutatás mellett a hatályos 

jogszabály szerint elkészített Közhasznúsági melléklet teszi teljessé, amely részletes 

beszámolót tartalmaz az alapcél szerinti és a közhasznú tevékenységekről, beleértve a 

közhasznú jogállás megállapításához szükséges alap adatokat és támogatási mutatókat is.  

 

Budapest, 2019. május 09. 

 

Határozati javaslat:  

 

Az Intéző Bizottság az Ellenőrző Bizottság előzetes jóváhagyásával javasolja, hogy a 

Küldöttközgyűlés a következő határozatot fogadja el:  

 

A TMTE 2019. május 09-i Küldöttközgyűlése a 2018. évi mérleget, eredmény 

kimutatást és közhasznúsági beszámolót fogadja el.  

A mérleg főösszege: 6 664 EFT, az eredmény +66 EFT, amely a 27 191 EFT bevétel 

és a 27 125 EFT kiadás egyenlege. 

 

TMTE Intéző Bizottsága nevében  

 

 

 

 

 

 Dr. Pataki Pál s.k.    Ecker Gabriella s.k.  

 elnök      ügyvezető főtitkár 

 

 


