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I.

A szervezet alapadatai:

Elnevezés: Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány
Alapító: Alapítványunkat Rácz Lajos, Szeged 1. sz. megyei posta nyugállományú
vezetője alapította 2005-ben. 2011-ben bekövetkezett halála után az alapítói jogokat a Pk.
60.092/2005/5. számú végzés alapján a Csongrád Megyei Törvényszék gyakorolja.
Székhelye: 6600 Szentes
Brusznyai sétány 8.I.3.
Képviselő: Tóth László kuratórium elnöke
Levelezési cím: 6728 Szeged
Kiskert utca 16.
Adószám: 18475070 1 06
OTP folyószámla száma:
11735005 – 20521116
Közhasznúsági fokozat: közhasznú
Nyilvántartási adatok: Csongrád megyei Bíróság
pk. 60.092/2005/1. szám 2005. június 23.
1260-as folyószám alatt.
Az alapítvány célja:
1./ Tudományos tevékenység, kutatás keretében
•

a postatörténet tárgyi eszközeinek, emlékeinek felkutatása, összegyűjtése,
rendszerezése
• alapítványi eszközökkel hozzájárulás a postatörténeti kutatásokhoz
2./ Kulturális tevékenyég keretében
• a postatörténet tárgyi eszközeinek, emlékeinek, hagyományainak kiállításokon történő
bemutatása
• a tehetséges pályakezdő fiatalok posta iránt érdeklődésének támogatása
3./ Kulturális örökség megóvása keretében
• a postatörténet tárgyi eszközeinek megőrzése, felújítása, ápolása
Az Alapítvány, vállalkozási tevékenységet nem végez.
Közhasznú jogállás
Az Alapítvány a cél szerinti tevékenységével közfeladatot lát el 2005. óta, ezért besorolása 2014.
május 31-ig alanyi jogon közhasznú. Ezen időpontig viszont kérnie kell a közhasznúság 2011. évi
CLXXV. törvény alapján történő megállapítását, melynek feltételeit 2012-2013 években
teljesítettük.
A szükséges iratok beszerzése és alapszabály módosítása folyamatban van. 2014. május 31-ig a
Csongrád Megyei Törvényszéken a szükséges dokumentumokat leadjuk.
Az alapítvány tisztségviselői:
Kuratóriumtagjai: Tóth László elnök, dr. Lovászi József titkár, Nagy Istvánné, Szél Sándor
Verók István kurátorok.
Felügyelő Bizottság tagjai: Olajos Árpád elnök, Borsos Ibolya, Juhászné Pálnok Lenke
II.
A könyvvezetés módja, a beszámoló
Az alapítvány 2012-ben a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek éves beszámoló
készítésének és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII.19.) Korm.
rendelet alapján vezeti könyvelését a kettős könyvvitel szabályai szerint és készítette el 2013 évi
beszámolóját. Gazdálkodását a civil szervezetek gazdálkodásának szabályait meghatározó
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350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet figyelembevételével végzi. Az üzleti év azonos a naptári évvel,
a mérleg fordulónapja december 31. mérlegkészítés határideje: május 31.
III. A mérleg és az eredmény-kimutatás formája
A beszámoló formája: egyszerűsített beszámoló (Nyomtatvány verzió: 1.6)
Az alapítvány éves beszámolóját a hivatkozott (224/2000.) rendelet 4. számú melléklete szerinti
mérleg, továbbá a rendelet 5. számú melléklete szerinti eredmény-kimutatás előírt tagolásának
megfelelően készíti el. A beszámoló tartalmazza az előírt tájékoztató adatokat is.
IV. Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány kiegészítő jelentése 2013-ról
1. SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ
A Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány 2013. évben gazdálkodásáról a számviteli törvénynek, és a
kapcsolódó előírásoknak megfelelve végezte. A mérleg főösszege 2.165eFt, a saját tőke
1.689eFt.).
2.KÖLTSÉGVETÉSI TÁMOGATÁS FELHASZNÁLÁSA
2013-ban NCA működési támogatásra pályázatot nem adtunk. be. A 2012-es elfogadott, de
anyagi lehetőségek hiány miatt nem teljesített pályázatunk alapján határoztunk így.
2013. január 1-én 382.913 forint állt rendelkezésünkre a tartalékolt SZJA 1%-okból. Továbbá 2013
októberében a 2012-es keresetek után meghatározott fölajánlásokból 124.760 forintot utalt át a
NAV folyószámlánkra. 2013-ben 31.800 forintot használtunk fel, 4620 forintot működéssel
(14,5%), 27.180 forintot (85,5%) pedig a célszerinti tevékenységgel összefüggésben. A 2014-ben
május 31-ig esedékes 12 KOZ jelentésünket elkészítettük. Abban a 351.113 forint tartalékolt
összeg szerepel, valamint rendelkezésünkre áll még a múlt évben kapott 124.760 forint 1%-os
támogatás.
2013. évben a 11KOZ jelentést, valamint 1337 beszámolót a NAV felé határidőn belül elküldtük.
2013-ban is nagyon takarékosan gazdálkodtunk. 2013 januárjában ismét kampányt indítottunk az
SZJA 1% támogatások érdekében.
Az 1%-os kötelezettségből döntően alkalmi kiállítások megtartására, állandó kiállításunk
bővítésére és frissítésére tartalékoltunk, valamint 1-2 éven belül szeretnénk a Múltidéző 3.
könyvet kiadni.
3. VAGYONFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS KIMUTATÁS
2013-ban alapítványunk vagyona tovább nőtt. Sikerült az előző évekhez hasonlóan most is
nyereségesen működni. Folyamatosan megteremtettük az alapot a célszerinti tevékenységünk
minőségének javítására, és kiállítások színvonalának emelésére. Az hogy 2013-ban is a DélAlföld területén 8 kiállítást tudjunk tartani és méltó módón képviseljük a Magyar Postát és annak
múltját segítségre is szükségünk volt. A Magyar Posta Zrt. felső vezetése 600.000 forint
támogatással elismerte azt a munkát, amelyet rendszeresen folytatunk, és amelyet 2013-ban a
Dél-Alföldön végeztünk.
4. CÉL SZERINTI JUTTATÁSOK KIMUTATÁSA
Szervezetünk nem nyújtott, így e soron nem történt kifizetés
5. KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉSI SZERVTŐL, ELKÜLÖNÍTETT ÁLLAMI PÉNZALAPTÓL,
HELYI ÖNKORMÁNYZATTÓL, TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSÁTÓL ÉS
MINDEZEK SZERVEITŐL KAPOTT TÁMOGATÁS MÉRTÉKE
2013-ban önkormányzattól nem kapott támogatást. A Magyar Postától 600.000 forint
támogatásban részesültünk, magánszemélyek 280.000 forintot biztosítottak számunkra. Állami
szervtől 124.760 folyt be, amelyet teljes egészében az SZJA 1%-os felajánlásokból kaptunk.
6. A
KÖZHASZNÚ
SZERVEZET
VEZETŐ
TISZTSÉGVISELŐINEK
NYÚJTOTT
JUTTATÁSOK ÉRTÉKE, ILLETVE ÖSSZEGE
Alapítványunk kuratóriumának tagjai, a Felügyelő bizottsági tagok és a könyvelőnk is díjazás
nélkül látják el tisztségeiket, feladataikat. Rendezvényeink segítői is önzetlenül, minden anyagi
ellenszolgáltatás nélkül állnak rendelkezésünkre önkéntesként végzik munkájukat. A honlapunk
www.dapta.hu naprakész tartását szintén önkéntes munkában végzi két személy.
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Személyi jellegű ráfordításunk 80.270 forint volt. Ezt saját gépkocsik alapítványi célokra és
működés érdekében felmerült szállításra és utazásokra számoltunk el. Minden esetben
gazdaságosabb volt más megoldásnál. Napidíjat nem számolunk el.
7. A KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGRŐL SZÓLÓ RÖVID TARTALMI BESZÁMOLÓ
7.1. Dokumentumok és tárgyak gyűjtése, rendezése
Az elmúlt évek gyakorlatát folytatva Bács-Kiskun-, Békés és Csongrád megye postáit 2013
januárjában szórólappal kerestük meg, valamint a honlapunkon folyamatosan olvasható az a
felhívás, amelyben kérjük, hogy a számukra szükségtelen régi tárgyi eszközöket és okiratokat
bocsájtsák alapítványunk rendelkezésére. 2010-ben indult el 2011-ben, 2012-ben és 2013-ban
is folytatódott az a sorozat, amellyel az évfordulós és jubiláló posták településein ünnepséggel
és kiállítással emlékeznek a több mint száz évvel ezelőtti postanyitásra. 2013-ban hét ilyen
rendezvény volt. Az érintett posták vezetői, dolgozói és nyugdíjasai, alapítványunk
segítségével nagyon komoly helytörténeti anyagot tudtak begyűjteni, amely jelentős része így
menekült meg az enyészettől.
Gyűjteményünkben 2013. december 31-én 3743 fajta összesen 5787 darab leltári tárgyunk
volt, ez 233 darabbal több az előző évinél. A gyűjtésben jelentős segítséget kaptunk Battonya,
Gyula, Békésszentandrás és. Békéscsaba 1. postáktól. A felsoroltakon kívül még a Postások
Szakmai Egyesületének Dél-alföldi Szervezetétől, valamint a postás nyugdíjas csoportoktól
kaptunk segítséget.
Gyűjteményünk vezetőjének, valamint a szentesi és szegedi aktivistáinknak köszönhetően a
beérkezett anyag csoportosítása és rendezése folyamatosan megtörténik. A kódolva történő
csoportosítás nemcsak a leltárt segíti, hanem gyors információt is biztosít.
Munkánkról a www.dapta.hu honlapon folyamatos tájékoztatást adunk. Honlapunk jelentősen
hozzájárul ismertségünk növeléséhez. Az interneten 2013-ben 2665 személy 3949 alkalommal
látogatta meg honlapunkat. Összesen 14.075 oldalt tekintettek meg. Átlagosan 3 perc 12
másodpercet töltött egy látogató a honlapon leírtak megismerésével. Öröm számunkra, hogy a
látogatók 65,9%-a új látogató volt. Titkárunknak köszönhetően a honlapunk nagyon sok
postatörténeti anyagot tartalmaz, amely biztosítja a postamúlt egy-egy részletének virtuális
megismerését.
Népszerűsítésünkre a szentesi kiállítás vezetője az iwiw-en közösségi oldalt létesített, amelyen
aktualitásokat is közzétesz. Alapítványunk baráti köre 1580 fő. A facebookon is egyre többször
jelennek meg információk postatörténeti kutatóhelyünkről és kiállításainkról.
7.2. Kiállítások megtartása
Gyűjteményünk alapját 2003-ban a Szegedi Postaigazgatóság megszüntetésekor megmentett
okiratok és postatörténeti értékek, valamint akkor vásárolt és összegyűjtött tárgyak, eszközök,
iratok alkotják. Több személynek volt önálló magán gyűjteménye, amelyeket kiállításunk
létrejöttekor önzetlenül és térítésmentesen rendelkezésünkre bocsátott. Rendszeres
gyűjtőmunkával és néha vásárlással folyamatosan bővítjük tárgyainkat. megfelelő háttér anyag
áll rendelkezésünkre, amely lehetővé teszi a kiállítások frissítését és változtatását. Ezzel
biztosítani tudjuk, hogy Szentesen az állandó kiállításunk helyszínén a régebbi látogatóink
ismételt visszatéréskor új dolgokat láthassanak. Fontosnak tekintjük, hogy a hat termes állandó
kiállítás mellett Bács-Kiskun-, Békés-, és Csongrád megye több településére is elvigyük
kiállításunk egy részét. Ezzel elérjük, hogy nem az embereknek kell a kiállítás után menniük,
hanem mi megyünk helyükbe. Különösen jó alkalmak erre a jubileumi kiállítások. 2013-ban öt
Békés megyei posta ünnepelte megalakulásának 225. évfordulóját.
Április 20.-án Tótkomlóson volt ünnepély és kiállítás megnyitó. A Természet Házában nagyon
igényes körülmények között sok helyi postatörténeti értékkel bővített kiállítást tekinthettek meg
az érdeklődök. Az ünnepély szónoka Dr. Garay Rita a város polgármestere és Ötvös Tamás a
Magyar Posta Zrt. Kelet-magyarországi Területi Igazgatóság értékesítési vezetője volt. A
kulturális műsoron és a kiállítás megnyitón közel 100 fő vett részt, összesen 478-en tekintették
meg a kiállítást.
Május 17-én a Csengelei Falunapi rendezvénysorozatának nyitánya a Faluházban a 100 éves
posta megünneplése és a postatörténeti kiállítás megnyitása volt. Sánta Ferenc a település
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polgármestere és Harnos Csaba Szeged 1. Megyei Posta vezetője mondtak köszöntőt. Ekkor
jelent meg „Csengele posta 100 éve” című kiadvány. Az alkalmi kiállítást 267-en tekintették
meg.
Május 18-án a másik mobil kiállításunkat Battonyán mutattuk be. A Művelődési Házban közel
200 érdeklődő előtt dr. Karsai József a város polgármestere és Rácz Tamásné a Magyar Posta
Zrt. Kelet-magyarországi Területi igazgatója köszöntötte a jelenlévőket. A szervezők nagyon
igényes műsort állítottak össze. a városi könyvtárban két hétig még látogatható volt a
postatörténeti kiállítás. Összesen 518 látogatója volt kiállításunknak.
Június 22.-én Sarkadon ünnepélyes keretek között kezdődött a 225. évforduló tiszteletére
rendezett kiállítás. Azt Bende Róbert a város polgármestere és Kocsis István a Magyar Posta
Zrt. hálózati igazgatója nyitottak meg. A művelődési házban telt ház előtt zajlott a kulturális
rendezvény és kiállítás bemutatás. A kiállítást 454-en tekintették meg.
Augusztus 24-én Gyula volt a vándorkiállítás és ünnepség sorozat következő állomása. Dr.
Görgényi Ernő a város polgármestere és dr. Sümegi Péter a magyar Posta Zrt. Hálózati
kapcsolatok Igazgatóságának vezetője nyitotta meg a kiállítást. A posta előtti szabadtérre
szervezett megnyitónak több mint 200 résztvevője volt. A kulturális műsornak és a kiállítás
kulcsát meghozó korabeli egyenruhába öltöztetett lovas postásnak nagy sikere volt. Az alkalmi
kiállításnak összesen 1277 látogatója volt.
Október 11-én a Magyar Posta Zrt. felső-vezetése a Postai Világnap központi rendezvényére
kölcsönkérte kiállításunkat és a gyulai kiállítás egy részét. Két aktivisták gondoskodott arról,
hogy az anyag időben ott legyen és megtekinthessék az ország különböző részéről meghívott
kitüntetésben részesült dolgozók.
Október 22-én Békésszentandráson a Községi Könyvtárban nyílt meg a 2012-ben elmaradt
jubileumi rendezvény. A most 151. születésnapját ünneplő posta alakulására ünnepséggel és
kiállítással emlékeztünk. A rendezvényt Sinka Imre a település polgármestere és Tóth László a
Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány kuratóriumi elnöke nyitotta meg. A zsúfolásig megtelt
teremben nagy érdeklődés kísérte a rendezvényt. Külön részt kapott Bencsik Imre volt
postavezető, majd polgármester és felesége postatörténeti anyaga. Itt 417 látogatónk volt.
November 9-én Békéscsabán nagyszabású rendezvény zárta a 2013 évi vándorkiállítások
sorát. Fekete Péter békéscsabai Jókai Színház igazgatója rendezésében lóháton érkező
művésztársai különös postakocsi rablást játszottak el. A négy lovas delizsánsz kocsit
megtámadták és a csabai postahivatal alapító okiratát akarták megkaparintani. Ezt követően a
szereplők és az érdeklődők a Csabagyöngye Kulturális Központba vonultak át, ahol kezdetét
vette az ünnepség és folytatódott a kulturális műsor. Az ünnepség szónoka volt Vantara Gyula
Békéscsaba Megyei Jogú város polgármestere, országgyűlési képviselő, Kocsis István a
Magyar Posta Zrt. hálózati igazgatója, Illin József Békéscsaba 1. Posta vezetője, valamint a
szlovák konzul, a megyei közgyűlés elnök-helyettese, a Munkácsi Múzeum igazgatóhelyettese, és alapítványunk elnöke. Az eseményről a Kossuth rádió élőben számolt be. Az
ünnepségen, illetve az azt követő kiállításon összesen 1472 érdeklődő volt.
A szentesi állandó kiállításunk bejelentkezéssel hétköznap 8 és 16 óra között, csoportoknak
szombaton 8 és 12 óra között is látogatható. A látogatás díjmentes. Aktivistáink a teremőrség
mellett –ismeretűkhöz mérten- tárlatvezetést is végeznek. Csoportok esetében mindenkor jól
felkészült idegenvezető gondoskodik a kiállítás bemutatásáról. A szentesi és környékbeli
iskolák tanulói rendszeres látogatói kiállításunknak, de a nyáron Szentesen nyaralók is
előszeretettel keresik meg kiállító helyünket. Állandó kiállításunkat 509-en látták.
2013-ban már két egymástól függetlenül mozgatható kiállítási anyagot hoztunk létre, amely
lehetővé teszi, hogy egy időben két alkalmi kiállításunk is látogatható legyen a szentesi állandó
kiállításon kívül
2012-ben az Emberi Erőforrások Minisztériuma Esélyteremtési Főosztályánál kezdeményeztük
a közérdekű önkéntes tevékenység nyilvántartásba vételét. A nyilvántartásunkat a 4774
sorszám alatt előjegyezték. Az alapító okiratban meghatározott feladataink elvégzésére,
valamint a könyvelésre összesen 1411 óra önkéntes munkát végeztünk. Ebből több mint 400
óra a mobil kiállítások mozgatásával, az alkalmi kiállítások szervezésével és felügyeletével telt
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el. A szentesi állandó kiállítás folyamatos működtetése és a látogatók kalauzolása szintén
önkéntes munkával valósult meg.
Kiállításainkról a média rendszeresen tudósított. Különösen a jubileumhoz kötött
rendezvényekről készültek sajtó cikkek, televízió tudósítások és rádióriportok.
7.3. Tudományos kutatás segítése:
Alapítványunk a múlt évben is nagyon fontos feladatának tekintette a tudományos kutatást, a
helytörténeti írások segítését és támogatását. Szentesen a kiállítás háttér anyagaként
rendelkezésünkre áll a Postai Rendeletek Tára 1867-től, valamint több évfolyam Szaknévsora
és Évkönyve, valamint egyéb korabeli kiadványok és okiratok. Ezek jól felhasználhatók
helytörténeti kutatásokhoz, ahol a helyi monográfiák szerves részét képezi a település
postamúltjának közzététele is. Szakdolgozatok írásához is jelentős anyag áll az érdeklődők
rendelkezésére. Már 11 szakdolgozattal rendelkezünk, azoktól a szerzőktől, akiknek segítői
voltunk és hálából diplomamunkájuk egy példányát átadták alapítványunk részére. Megfelelő
felkészültségű aktivistáink fogadják azokat a kutatókat, illetve kutató csoportokat, akik
településük postamúltja után érdeklődnek. Az elmúlt év során csengelei, békéscsabai, gyulai,
békésszentandrási, gyulai és mezőhegyesi kutatók részére nyújtottunk segítséget. 2013-ban
megjelent „Száz éves a posta Csengelén”, „225 éves a gyulai posta”, valamint „A csabai posta
225 éve” című kiadvány. Utóbbit a békéscsabai Munkácsy Múzeum adta ki. Írói és
postatörténeti lektorai alapítványunk aktivistái voltak. Ezek a tevékenységek jelentős
időráfordítást igényeltek és a későbbiek során, mint forrásmunkák jól felhasználhatók lesznek.
Jelenleg előkészítés alatt áll „A békésszentandrási posta története” és „Mezőhegyes posta
története” című kiadványok írása.
Gondozásunkban az elmúlt években két Múltidéző könyv jelent meg. Ezek a kiadványok több
esetben nagyon részletes képet adnak egy-egy település postamúltjáról. jelenleg folyamatban
van a „Múltidéző 3.” kiadványhoz az anyaggyűjtés. Anyagiak függvényében az elkövetkező
évek feladatának tekintjük ennek kiadását. Alapítványunk elnöke, titkára rendszeres
sajtókapcsolata hozzájárul a megfelelő média jelenlététünkhöz akár saját sajtóanyag
megjelenéssel is, melyből www.dapta.hu honlapunk „Rólunk írták” rovatában több ilyen cikk is
olvasható.
7.4. Hagyományápolás:
Két szinten valósul meg. Egyrészt egy-egy jubileumi rendezvényen a korhű ruhában öltözött
személyeken keresztül. Ezt láthatták az érdeklődők, Gyulán és Békéscsabán is. Másrészt
Szentesen az állandó kiállításon, a képeken és dokumentumokon kívül nagy hangsúlyt
fektetünk a régmúlt idők tárgyi eszközeire. Különösen érdekesek és figyelemre méltóak a közel
100 éves működő technikai eszközeink. A régmúlt idők üzemképes berendezései
nagymértékben növelik a posta múltjának megismerését, a postások felelősségteljes
munkavégzését. Szentesen négy darab üzemképes távgépíró 2-2-es összekötéssel biztosítja
a távirat továbbítás megismerését. Kézi-kapcsolású telefonközpontunkhoz öt távbeszélő van
bekötve. Ezzel be lehet mutatni a kapcsolás módját. 2012-ben gépi-központtal bővült
kiállításunk. Az „életre keltés” most van folyamatban, amelyet 2013-ban működőképessé
tettünk. Az interaktív kiállítás hívei vagyunk, ezért látogatóinknak bemutatjuk a működő
technikai berendezéseket és engedélyezzük részükre azok kipróbálását. Az alkalmi
kiállításokhoz rendszeresen biztosítunk induktoros (kurblis) telefonokat pont-pont közötti
összeköttetéssel, hogy a látogatók gyakorlatban is lássák miként és mivel beszéltek szüleik,
nagyszüleik. 2013-ban folytattuk a régi egyenruhák gyűjtését. Még élnek olyan 80-90 éves
postás nyugdíjasok, akiknek megvan a régi egyenruhájuk. Ők általában megértik
törekvésünket és önzetlenül átengedik részünkre féltve őrzött ruháikat. A kiállítási bábuinkon
különböző korok egyenruháit tekinthetik meg látogatóink. 2012-ben egészült ki honlapunk az
„Érdekességek” menüponttal, amely a korszerű technikai eszközök segítségével biztosítani
tudja, hogy néhány meghatározó múltbéli esemény megmaradjon és az újabb korosztály
számára is megtekinthető legyen. Itt régi filmhíradók, kisfilmek, reklámok stb. nézhetők vissza.
Részben a tudományos munkához tartozik részben a hagyományápoláshoz az írott formában
megjelenő publikáció. 2013 termékeny évünk volt. Közreműködésünkkel több helytörténeti
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munka született, amely hosszútávon áll az érdeklődők rendelkezésére. Ezek egy része
honlapunkon is olvasható. www.dapta.hu
A hagyományok ápolása folyamatosan jelen van életünkben. Külön öröm számunkra, amikor
egy-egy látogató csoport a kiállítás megtekintésén kívül az idegenvezetést is kéri. Ilyenkor
szóban lehetőségünk van a postások életét, munkáját jobban megismertetni és a postás
hagyományokról bővebben beszélni.
Továbbra is ápoljuk Nátly Józsefnek az 1848-49-es szabadságharc utolsó postafőigazgatójának az emlékét. Ő temesvári postaigazgatóként került 1849-ben Szegedre és sírja
az újszentiváni temetőben található.
A Postamúzeummal jó kapcsolatban vagyunk. Elkötelezetten egymást tájékoztatva és segítve
azon vagyunk, hogy a Magyar Posta múltjának méltó ápolói, gondozói és hagyományőrzői
legyünk.
Továbbra is kapcsolatot tartunk a Pusztaföldvári Vajda Sára Ifjúsági Kulturális Egyesülettel,
akik névadója az egykor volt pusztaföldvári postamesternő.
Rendezvényeink a hagyományok megismerését és a múlt emlékeinek tiszteletét mélyítik.
Szeged, 2014. április 15.
Tóth László kuratórium elnöke
Záradék:
A Dél-alföldi Postatörténeti Alapítvány kuratóriuma 2014. április 26-i ülésén elfogadta a 2013. évi
beszámolóját, benne az alábbiakat:
o mérleget,
o eredmény-kimutatást,
o közhasznúsági mellékletét
o jelen szöveges kiegészítését.
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