Dél-Dunántúli Távközlési
Sportegyesület Pécs
7632 Pécs Aidinger János u.45.
Adó szám: 18308705-1-02
Szla. szám: 12072507-00167089-00100002

Telefon: (36) 72/519-700
internet: http://dtse-pecs.hu
mail: kiss.dezso@telekom.hu

Beszámoló a Sportegyesület 2020 évben végzett tevékenységéről.
A sportegyesületet 5 fős elnökség és az elnök irányítja. Az elnökség és elnök munkáját a titkár segíti,
aki koordinálja a szervezők munkáját. Az elnökség a programokról dönt és meghatározza a program
felelős szervezőjét. A tagok bevonásával szervezzük a programokat. Az elnökség szükség szerint
ülésezik, ahol áttekinti a programokat, valamint meghatározza a programokhoz kapcsolódó
költségkeret lehetőségeit.
Az egyesületnek alkalmazottja nincs, a tevékenységét mindenki díjmentesen társadalmi munkában
végzi. Egyedül a könyvelési tevékenységet végzi könyvelőiroda, melyért havi díjat fizetünk. Egyéb
adminisztrációs költségünk nincs.
A NAV felé a közhasznú tevékenységünk megmaradt, az SZJA adó 1%-ra változatlanul jogosultak
vagyunk. Első alkalommal 2007 évben volt lehetőségünk erre a támogatási formára.
A fő támogatónk a Magyar Telekom Nyrt. Más támogatót eddig nem tudtunk bevonni.
Működési területünk Baranya, Somogy és Tolna megyékre korlátozódik. Vidéki tagságunk a
Telekom szervezeti változásaival jelentősen csökkent, a fő bázisunk Pécs városában van. A
taglétszámunk minden átszervezésnél, leépítésnél kismértékben változik, az aktív dolgozók
csökkennek, a nyugdíjasok és családtagjaik aránya növekszik. 2018 évben 121 fő, 2109 évben 113
fő és 2020 évben 106 fő volt a létszám. Taglétszámunk huzamos idő óta kismértékű változással
állandónak mondható.
A 2020 évben a taglétszámunk 106 fő volt. A 6 féle ismétlődő programokon összesen 100 fő vett
részt.
2018 évben az Aidinger úton sikerült kialakítani az új konditermet. A helyszínváltozás az érdeklődők
körében csökkenést eredményezett.
Az elmúlt 3 évben a taglétszámot és az egyes programokat igénybevevők létszámát az alábbi táblázat
tartalmazza.
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DTSE tagsági aktivitás:
DTSE tagság
részvétele

Természe
t járás

Kerékpár

48
43
34

66
42
35

2018
2019
2020

MT
dolgozó

35

Kondi

21
25
15

Síelés

Úszás
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8
0

11
12
5

Teke

Mohács

Szauna

11
8
4

Taglétszám 2020
volt MT dolgozó MT dolgozó MT
Külsős
és családtagja
családtag
nyugdíja
tag
és
családtagja
19
35
14
3

0
0
7

2
0
0

Rafting

Összesen

0
12
0

összesen

106

A tagság nagy része rendszeresen sportol, többször részt vesznek az SE különböző sportolási
lehetőségei közt.
100 fő részvétel volt az összes rendezvényen. A rendezvények igénybevételénél körülbelül kialakult,
hogy ki mely programokat szokta látogatni. Lényeges változás nem tapasztalható.
A sportegyesület elnöksége január hónapban megtárgyalja az éves programlehetőségeket és
meghirdeti a tagság, valamint a területen dolgozó kollégák között. A program alapján kérjük a
kollégákat, hogy az adott évi tagságukat hosszabbítsák meg, vagy lépjenek be az egyesületbe. A
tagságot február 28-ig kellett rendezni. Évközben, programokhoz kapcsolódó belépést nem
támogatunk.
A kialakult vírushelyzet miatt az előzetesen meghirdetett programokat módosítottuk és 2020-ban
csak magyarországi programokat valósítottunk meg.
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A 2020 évi tagdíjak az alábbiak voltak: (nem változtattunk tagdíjat)
Megnevezés
1 Telekom csoport aktív dolgozói és családtagjaik

Éves díj
(Ft)
4000.-

2 az 1. pontbeli dolgozók nappali tagozaton tanuló családtagjai

2000.-

3 Telekom nyugdíjasok és családtagjaik
Telekomtól leépített és kiszervezett SE tagok és családtagjaik, akik tagságukat a
4
kiválás után is folyamatosan fenntartják
Új belépő külsősök, akik az SE alapszabály szerinti működési területén önálló
5 gazdasági tevékenységet folytató Telekom csoport vállalkozások dolgozói, és
családtagjaik

3000.8000.15000.-

A nagyobb költségvetésű programokon való részvételeknél kérünk tagi hozzájárulást is. Általános
elv, hogy a támogatás mértéke az 50%-ot nem haladhatja meg. A támogatások összegéről az
elnökség egyedi döntéseket hoz. Az átlagos támogatás mértéke kb. 39 %.
A sportegyesület elnökségét 2018. április 24.-én választotta a közgyűlés 5 éves időtartamra.
A sportegyesület elnöke :
elnökhelyettes:
elnökségi tagok:

Kiss Dezső
Babocsán Jácint
Hügl Erika
Jerger Klára
Balázs Ildikó
Tatai Péter

A sportegyesület tevékenységét 3 fős felügyelő bizottság is ellenőrzi. Tevékenységüket társadalmi
munkában látják el. A FEB elnöke Tóthné Pfaff Éva. A 2020 évi FEB beszámolót és mérleget a
közgyűlés fogadta el.
A felügyelő bizottság (FEB) tagjai:
Tóthné Pfaff Éva elnök
Somfai Jánosné
Jakab Sándorné
A sportegyesület legfőbb döntéshozó szervezete a küldött közgyűlés. A küldött választást is 2018
évben tartottuk. A küldött közgyűlés a 6 fős elnökségből és a 11 fő küldöttből áll. Összesen 17 fő.
A küldött közgyűlés tagjai 2020 évben:
1.
2.
3.
4.

Babocsán Jácint
Balogh Gyula
Balázs Ildikó
Bernáth László
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5. Bukicsné Nagy Zsuzsanna
6. Cvenits Gábor
7. Diósi István
8. Gaál Judit
9. Hügl Erika
10. Jáger Teréz
11. Jerger Klára
12. Jakab Sándorné
13. Kiss Dezső
14. Kiss Róbert
15. Tatai Péter
16. Tálos László
17. Somfai János
A küldött közgyűlés létszáma 17 fő. A fenti küldöttgyűlés tagok tartalmazzák az 5 fős elnökséget és
elnök személyét is. A küldöttek mandátuma a tagságuk fennállásának időtartamára határozatlan
ideig, az új választásig szól.
2020-ban megvalósult programjaink:
Állandó sportolási, program lehetőségek:
1. Kondi (Babocsán Jácint)
A kondi termet az Aidinger János u 45 épület földszintjén működtetjük. A kondi teremben egy
időpontban maximum 4-5 fő edzésére van lehetőség. A vírushelyzet miatt a konditerem az év
folyamán döntően nem működött. A tető beázása miatt szerencsére a gépek nem sérültek. Az év
végével a beázást sikerült elhárítani.
2. Úszás / Szauna (Hügl Erika)
2020-ban is vásároltunk kedvezményesen elővételben jegyeket a Hullám Fürdőbe, de a
vírushelyzet miatt kb. az 50% -t nem használtuk ki. Ígéretet kaptunk, hogy az idei évben a
megmaradt jegyeket felhasználhatjuk.
Szaunabérletet 1 alkalommal vásároltunk.
3.
A program lehetőségek bővítésére megpróbálkoztunk tekézési lehetőséget hirdetni. A
résztvevő 7 fő egy nagyon jó hangulatú délutánt töltött el, folytatását tervezzük.
4. Kisbusz (Kiss Dezső)
A 9 fős Ford kisbusz, melyben légkondicionálás is van, lehetőséget teremtett hosszabb túrák
szervezésére is. minden túránkhoz igénybe vettük a kisbuszt. A túráinkon a nagybuszt
kisbuszokkal váltottuk ki, így rövidebb idő alatt hosszabb utakat is tudunk szervezni. A kollégák
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vállalják a vezetést. Így az utazási költségeket és időt optimalizálni tudjuk. Mivel vállalkozási
tevékenységből nincs bevételünk, a kisbusz után helyi adót nem kell fizetnünk. A meghirdetett
kisebb csoport túráinkhoz, rendezvényeinkhez a tagság a kisbuszt folyamatosan igénybe veszi.
Nagyobb létszám esetén a bérlünk kisbuszokat.
5. Az információk biztosítása érdekében működtetünk egy külső szerveren internetes
honlapot. A lapot Kiss Dezső szerkeszti. Ezen keresztül is igyekszünk minden tagot a lehető
legrészletesebb információval ellátni. http://www.dtse-pecs.hu/
A programok és beszámolók részletesen az SE honlapján megtekinthetők. Programjaink és a
programokról beszámolók az internetes oldalunkon rendszeresen megjelennek.
Az alábbiakban, időben visszafelé haladva olvasható az egyesület 2019 évi rendezvényei:
2020. 10. 11.
Programok
A járványhelyzet miatt az előzetesen tervezett 2020 év végi, novemberi, decemberi
programok elmaradnak.

2020. 11. 25.
Zemplén túra meghirdetése
Hosszas töprengés után úgy döntöttünk, hogy a sok bizonytalanság ellenére, belevágunk az őszi
túránk megszervezéséhez.
Helyszín az előzetesen meghirdetett Zemplén hegység.
Időpont: október 22-25.
Utazás: létszámtól függően SE kisbusszal és saját gépkocsival.
Szállás: Sárospatak vagy Sátoraljaújhely környékén a létszámtól függően.
Néhány ízelítő a tervezett programból:
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A program még kialakulóban van, a járvány helyzet miatt addig is változhat. Amennyiben a
várak, múzeumok nem lesznek látogathatóak, a túrázásé lesz a fő szerep. Kérjük, hogy azok
jelentkezzenek, akik ezt a kockázatot, bizonytalanságot vállalni tudják. A szállás foglalás előtt a
jelentkezőknek adunk visszajelzést, de a foglalás után már nem tudunk módosítani. (a levélben
megküldött hivatkozáson is látja mindenki az aktuális létszámot) A határidő után a táblázat
zárolva lesz.
Ha külön kívánság van a megjegyzésbe írjátok. Nagyon kevés szabad hely van már az hosszú
hétvége miatt a szálláshelyeken.
Mivel az időpont és helyszín is ismert volt, kérjük a jelentkezést szeptember 30.-ig.
Klári

2020. 05. 22.
2020 évi rendes közgyűlés
Az egyesület megtartotta a meghírdetett napirendi pontok szerint a 2020 évi rendes közgyűlését. A
közgyűlés határozatképes volt. 10 fő személyesen, és 5 fő teams internetes kapacsolaton keresztül
vett rész a közgyűlésen. A jelenléti ívet itt látod.
A küldöttek elfogadták
- a beszámolót,
- a pénzügyi mérleget, és a közhasznúsági mellékletet
- a FEB beszámolóját.
A közgyűlés jegyzőkönyvét rövidesen olvashatod.
A közgyűlés döntött a 2021 évi tagdíjról is. A Telekomtól leépített és kiszervezett SE tagok és
családtagjaik, akik tagságukat a kiválás után is folyamatosan fenntartják katagóriában 8000 Ft-ról
5000 Ft-ra mérsékelte a tagdíjat.
Az okmányokat a törvényszékez PK542 nyomtatványon megküldtük, letétben helyeztük.
A közgyűlés javaslatott tett a 2020 évi nyári - őszi programokra, mellyeket felvettük a tervezett
programok közé.
2020. 07. 08.
Dunántúli középhegység túra meghirdetése
A Dunántúli középhegységbe szervezünk egy négy napos túrát, ahol a Bakony és a Vértes
néhány helyszínét keressük fel.
A pontos program még szervezés, egyeztetés alatt van.
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Időpont: július 30 - augusztus 2 (négy nap, három éjszaka)
Szállás: Székesfehérváron vagy Tatabányán, két ágyas szobákban, a létszámtól függően.
Utazás: SE és bérelt kisbusszal, a létszámtól függően.
Jelentkezés: július 13. (hétfő) A levélben megküldött Google hivatkozáson.
A kiránduláson a résztvevők száma korlátozott, a jelentkezési sorrendet, SE tagságot vesszük
figyelembe.
Üdvözlettel : Klári
2020. 05. 20.
Balaton bringa meghírdetése
A 20. alkalommal megtartandó Balaton körüli kerékpáros túránkat idén a vírus miatti
csúszással 2020. június 05. (péntek) - június 7. (vas) 3 nap időtartamban tartjuk.

A program:
Június 04 (csütörtök) 14 óra után gyülekezés Balatonszemesen a Vadvirág kempingben.
1. nap: június 05. (péntek)
Balatonszemesen Vadvirág kemping- Balatonfüred Füred
kemping, 80 km
2. nap: június 06. (szombat)
Balatonfüred Füred kemping - Vonyarcvashegy Park kemping ,
60 km
3. nap: június 07. (vasárnap)
Vonyarcvashegy Park kemping - Balatonszemesen Vadvirág
kemping,60 km
A szállás árak sajnos magasabbak a korábbi éveknél, mivel most közép szezonba csúsztunk át.
Költségek 3 éjszakára egy főre:
SE tagoknak:
15.000,-Ft
Nem SE tagoknak: 20.000,-Ft
további részletek...

2020. 05. 13.
2020 évi rendes közgyűlés
A 2020 évi rendes közgyűlésünket a terveinek megfelelően 2010. május 22.-én 15 órakor
tartjuk a Pécs, Aidinger János u. 45. emeleti nagy tárgyalóban.
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Napirendi pontok:
1. Az elnökség beszámolója a 2019 évi munkáról.
Előadó: Kiss Dezső elnök
2. A 2019 évi mérleg és közhasznúsági jelentés, közhasznúsági mellékletek elfogadása
Előadó: Hügl Erika
3. A FEB beszámolója a 2019 évi tevékenységről, a beszámoló elfogadása
Előadó: Tóthné Pfaff Éva
4. A 2021. év tagdíjának megállapítása
Előadó: Hügl Erika
5. Egyebek 2020 évi terveink, lehetőségeink
Előadó: Kiss Dezső elnök
Megjelenésedre a határozatképesség érdekében számítunk. Kérem akadályoztatásod esetén
jelezni szíveskedj a távolmaradásod.
A közgyűléshez elektronikus úton is lehet csatlakozni az alábbi hivatkozáson:
Join Microsoft Teams Meeting
Üdvözlettel:
Kiss Dezső
elnök

2020. 03. 15.
Koronavírus járvány
A koronavírus járvány miatt a programtervben áthúzással szereplő rendezvények biztosan
elmaradnak. A járványhelyzet megszünése után újabb tervet készít az elnökség.
2020. 03. 04.
Dunakanyar, Pilis túra meghírdetése
Kedves Túratársak!
A Toscana tavaszi túra helyett, egy négy napos kirándulást ajánlunk Magyarország egyik legszebb
területére, a Dunakanyarba, kiegészítve rövidebb Pilisi túrákkal.
Időpont: március 12-15 (négy nap, három éjszaka)
Szállás: Esztergom vagy Budapest, két ágyas szobákban, a létszámtól függően.
Utazás: SE és bérelt kisbusszal, a létszámtól függően.
8

Dél-Dunántúli Távközlési
Sportegyesület Pécs
7632 Pécs Aidinger János u.45.
Adó szám: 18308705-1-02
Szla. szám: 12072507-00167089-00100002

Telefon: (36) 72/519-700
internet: http://dtse-pecs.hu
mail: kiss.dezso@telekom.hu

A pontos program még szervezés, egyeztetés alatt van. Néhány ízelítő a tervezett programból:
Az oda v. vissza úton megállunk Somogyváron, megnézzük a Szent László emlékhelyet, amit
"közelsége" miatt nehéz beilleszteni a programba.
Budapesten megnézzük a meghosszabbított Tuthankamen kiállítást. Ellátogatunk a Roth Miksa
emlékházba, akinek üvegfestő és mozaikkészítő alkotásaival már több helyen, többek között a
Szabadkai kirándulásunkon találkoztunk.
Sétálunk Esztergomban, megnézhetjük a Bazilikát, ahol a kupolakilátóból gyönyörködhetünk a
városban. Ellátogatunk az elmúlt évben megnyílt Vízeumba. Az Aquasziget fedett
élményfürdőben kipihenhetjük az aznapi fáradalmakat.
Rövidebb túrákat teszünk a Pilisben, sétálunk a Dera patak völgyében (5km), túrázhatunk a
Holdvilág árokban (6km), felmegyünk a Dobogókőre, ahonnan csodálatos a kilátás a Duna
kanyarra.
Jelentkezés: március 5. 16 óra (holnap, csütörtök) a levélben megküldött Google hivatkozáson.
A kiránduláson a résztvevők száma korlátozott, a jelentkezési sorrendet, SE tagságot vesszük
figyelembe.
Üdvözlettel : Klári
2020. 03. 04.
Toscana túra lemondása
Az Olaszországban kialakult Covid 19 vírus miatt, és a várható magyarországi munkahelyi
korlátozás miatt a csoport úgy döntött, hogy a Toscana túrát nem tartjuk meg. A szállásokat és
belépőket lemondtuk. Helyette egy Dunakanyar túrát szervezünk.
2020. 02. 13.
Melegmány túra meghírdetése
A program tervünk szerint a hét végén a melegmányi völgyben tartunk túrát. A túravezető Somfai
Éva.úravezető Somfai Éva.
Éva kiválasztottam egy útvonalat a hétvégi programban szereplő túrára. A Dömörkaputól 10 órától
indulunk. Aki nem kocsival jön az a 35-ös busszal tud jönni. Ez a busz 9 óra 35 perckor indul az
állomásról. A Misinára megy a Dömörkaput nem érinti ezért le kell szállni az állatkertnél, és onnan
gyalog kell jönni a Dömörkapuhoz. Mindenki nézze meg a menetrendbe mikor ér oda ez a busz a
felszállási helyéhez. A napokban történt heves esőzések miatt célszerű túrabotot hozni, a felázott
talaj csúszhat.
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A túra hossza: 13,2 km
A túra időtartama: 5 óra
Szintkülönbség: 420 m fel, ugyanannyi le.
Találkozás 10 órakor a Dömörkapu nagy parkolóban.
Jelentkezés a levélben megküldött Google hivatkozáson.
Üdvözlettel: Évi
A részletes túra leírás itt érhető el
2020. 01. 15.
Sportegyesületi tagdíj befizetése
Kedves jelenlegi és leendő SE tagok!
A 2020.évi SE tagdíj befizetésének határideje: 2020.02.29.
1. Befizetni átutalással lehet az SE számlájára (12072507-00167089-00100002 Raiffeisen
bank).
Átutaláskor kérem a megjegyzés rovatban feltüntetni a tag nevét és a "Tagdíj " megnevezést.
Tagdíjak nem változtak:
1. Telekom csoport aktív dolgozói és családtagjaik 4000 Ft, nappali tagozaton tanuló
családtagjai 2000 Ft.
2. Telekom nyugdíjasok és családtagjaik 3000 Ft
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3. Telekomtól leépített és kiszervezett SE tagok és családtagjaik, akik tagságukat a kiválás
után is folyamatosan fenntartják 8000 Ft
4. Új belépő külsősök, akik az SE alapszabály szerinti működési területén önálló gazdasági
tevékenységet folytató Telekom csoport vállalkozások dolgozói, és az Ő családtagjaik
15000 Ft.
Aki új belépő vagy tavaly nem nyilatkozott, a tagi nyilvántartáshoz kérem az alábbi adatokat a
hugl.erika406@gmail.com címre megküldeni:
Név

email

Telefon

Lakcím

Születési hely

Születési idő

2020. 01. 13.
Tavaszi túra program, Toscana
Tavasszal egy régen beígért programot szeretnénk megvalósítani.
Olaszország Toscanai részének néhány gyönyörű városát fogjuk meglátogatni a kirándulás során.
Többek között Firenze, Pisa, Cinque Terre a fő úti célunk. Az alábbi részletes program még kis
mértékben még változhat, egyeztetés alatt van.
Időpont: 2020. 03. 11-15. (öt nap, négy éjszaka)
A kirándulás várható költsége 55-65000 Ft/fő belépők és étkezés nélkül. (Az SE hozzájárulás 1620000Ft.)
Az utazás SE és bérelt kisbusszal, a létszámtól függően lesz megszervezve. (kb.2200km) A létszám
korlátozott, az utazás optimalizálásánál a jelentkezési sorrendet ill. az SE tagságot vesszük
figyelembe.
Szállást a jelentkezés után tudunk foglalni. Ekkor a költség, a fizetés ütemezése pontosítva lesz.
Aki a "Ferdetoronyba" fel szeretne menni, kérem jelezze, megpróbálunk jegyet intézni, bár a
létszám korlátozott. (Ferdetorony belépőjegy + foglalási költség: 8.000,- Ft)
Jelentkezési határidő: január 20
Jelentkezés a levélben küldött Google hivatkozáson.
Üdvözlettel: Klári
A program tervet itt találod
2020. 01. 12.
Az elnökségi ülésen elfogadott program terv
Az elnökség az alábbi programokat fogadta el.

11

Dél-Dunántúli Távközlési
Sportegyesület Pécs
7632 Pécs Aidinger János u.45.
Adó szám: 18308705-1-02
Szla. szám: 12072507-00167089-00100002

Telefon: (36) 72/519-700
internet: http://dtse-pecs.hu
mail: kiss.dezso@telekom.hu

A kitűzött programokon kívül várjuk a tagságunk további ötleteit, javaslatait. A programokhoz
szervezők jelentkezését is várjuk.
2020 évi programok
Dátum

program megnevezés

szervező

2020. február 08.

Barcs borókás túra

Somfai Éva

2020. február 15.

Melegmány völgyben gyalogtúra

Somfai Éva

2020. február 28.

Teke délután a PTE Sport u. pályán

Somfai Éva

2020. március 11.
- 15.

Tavaszi túra Toscanaba Helyette Dunakanyar
túra 03.12.- 03.15

Jerger Klára

2020. április 4.

Szaporca kerékpár kör túra

Somfai Éva

2020. április
(időjárás függő)

Babócsa nárcisz virágzás

Jakab
Sándorné

2020. április 30. május 3.

Balaton körüli kerékpár, teljes kör (3 nap
kerekezés)

Kiss Dezső

2020. május 23.

Gemenc gyalog túra kisvonattal

Hügl Erika

2020. június 13. 21.

Montenegró - Albánia nyári túra

Jerger Klára

2020. július 4.

Püspökszentlászló gyalog túra

Somfai Éva

2020. augusztus
18. - 23.

Szász Svájc (Csehország) Drezdai
kirándulással

Jerger Klára

2020. szeptember
08. - 13.

Ybbs - Duna kerékpár túra (Lunz Am See Ybbs An Der Donau- Melk - Krems - Tulln
An Der Donau 210 km)

Jerger Klára

2020. október 10.

Bortúra

Kiss Dezső

2020. október 22.
- 25.

Őszi túra a Zemplénben

Jerger Klára

2020. november
14. - 15.

Tatai vadlúd vonulás

Jakab
Sándorné
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Advent Budapesten

Jerger Klára

Kondi terem 2018.07.02-től az Aidinger úton

Babocsán
Jácint

2020. 01. 09.
Wellness lehetőség
A Hotel Makár Wellness és Sport központban minden szolgáltatásra érvényes, hétfő-péntek 12-18
óra közt igénybevehető, de ünnepnapokon nem használható bérletet váltottunk 10 alkalomra. A
bérletet "DTSE Pécs" néven regisztráltuk.
A felhasználást kérjük Hügl erikának jegyelezni, és az egyéni hozzájárulást 700 Ft/fő/alkalom az
SE számlára befizetni.
A wellness részlegről infórmáció a szálloda lapján itt érhető el.
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A sportoláson kívül a különböző területeken dolgozó kollégák „csapat építésének” is hasznos
kereteket tudtunk biztosítani.
Az egyesület programjairól a fentiek szerint adunk folyamatos színes tájékoztatást.
www.dtse-pecs.hu
Pénzügyi helyzetünk stabil, programjainkat úgy szervezzük, hogy likviditási gondot ne jelentsen a
rendezvények finanszírozása. A 2020 évben a pénzügyi eredményünk pozitív lett.
Hitelünk, és tartozásunk nincs. 2020 évben a meglévő pénzeszközeinkből a tervünknek
megfelelően felhasználás történt a rendezvényekhez. Így a tartalékunk csökkent.
Az egyszerűsített mérleg beszámolót, és a működésünkről a Felügyelő Bizottság jelentését a
beszámolóhoz csatoljuk.
A forrásainkat igyekszünk a tagság igényeinek megfelelően a lehető leghatékonyabban felhasználni.
Pécs, 2021. május 22.

Kiss Dezső
elnök sk.
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