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A Gyógyulj Velünk Egyesület Közgyűlése az alakuló közgyűlése által az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény és a civil szervezetek nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény alapján 2012. június 29-én elfogadott a 2013.
augusztus 14-i 0 által módosított Alapszabályát az alábbiak szerint módosítja.
(A módosítások dőlt, félkövér, illetve – a törölt szövegrészek –- áthúzott betűkkel vannak
feltüntetve.)
I. Általános rendelkezések
1. Az Egyesület neve: Gyógyulj Velünk Egyesület – Összefogás az Emésztő-szervrendszeri
Daganatos Betegekért
2. Az Egyesület rövidített neve: Gyógyulj Velünk Egyesület
3. Az Egyesület székhelye: 1114 Budapest, Ulászló utca 42. 2/3.
4. Az Egyesület pecsétje: körpecsét az Egyesület rövidített nevével, székhelyével,
adószámával, valamint bankszámla számával
II. Az Egyesület célja és feladatai
Az Egyesület céljai
(1) Segíteni az emésztőrendszeri daganatos betegségekben szenvedőket és családtagjaikat a
betegség megismerésében, elfogadásában és a kezelések elviselésében.
(2) Felhívni a társadalom és a döntéshozók figyelmét az emésztőrendszeri daganatos
betegségekkel kapcsolatos teendőkre, a szűrés fontosságára, valamint a megelőzés
jelentőségére.
(3) Lehetőségeihez és a rendelkezésére álló eszközeihez mérten felvilágosító és
ismeretterjesztő tevékenységet folytatni a társadalom valamennyi szegmensében.
Az Egyesület feladatai
(1) képviseli az emésztőrendszeri daganatos betegek érdekeit Magyarországon és külföldön,
különösen az Európai Unió többi tagállamában;
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(2) tagjaival folyamatosan megismerteti a betegségükre vonatkozó új terápiás
lehetőségeket, a kiegészítő gyógymódokat és a gyógyításukkal kapcsolatos kutatások
eredményeit;
(3) tagjainak tanácsot ad a betegségek kezelését érintő kérdésekben;
(4) tagjai sorából támaszadó, önsegítő csoportokat hoz létre;
(5) megfelelő foglalkoztatási lehetőségeket derít fel a megváltozott munkaképességű tagok
számára;
(6) törekszik az emésztőrendszeri daganatos betegek társadalmi megítélésének,
elfogadottságának és gyógyításának javítására;
(7) a jogalkotó szerveknél, döntéshozóknál képviseli a tagok érdekeit jogszabály-alkotási és
etikai kérdésekben, illetőleg azokat az Egyesület állásfoglalásairól tájékoztatja;
(8) kapcsolatot létesít és tart fenn kormányzati és önkormányzati szervekkel, szakmai
testületekkel és társadalmi szervezetekkel, amelyek közvetlenül vagy közvetve részesei
az emésztőrendszeri daganatos betegekre vonatkozó jogalkalmazási tevékenységnek;
(9) kapcsolatot létesít és tart fenn, továbbá együttműködik nemzetközi szervezetekkel és
szakmai testületekkel;
(10)

képviseli tagjait hazai és nemzetközi fórumokon;

(11)

kezdeményezi és elősegíti szakmai oktatási programok létrehozását és végrehajtását;

(12)

kiadványokon, útmutatókon, továbbképzési anyagokon, kutatási jelentéseken és

tudományos kiadványokon keresztül népszerűsíti az Egyesület – és rajta keresztül a tagok
– tevékenységét;
(13)

információs lehetőséget teremt és tart fenn a tagok számára.

III. Az Egyesület tevékenységei
(1) Az Egyesület az alábbi tevékenységeket folytatja:
i. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitációs
tevékenység,
ii. szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
iii. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
iv. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
v. rehabilitációs foglalkoztatás,
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(2) Az Egyesület szolgáltatásaiból bárki részesülhet.
(3) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban
meghatározott tevékenységekre fordítja.
(4) Az Egyesület politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.
IV. A tagsági viszony
(1) Az Egyesület tagja lehet az a természetes személy, aki a jelen Alapszabályban foglalt
egyesületi célokat elfogadja és tagfelvételi kérelmét az Elnökség jóváhagyja.
(2) A tag felvételével kapcsolatos döntés meghozatala az Elnökség hatáskörébe tartozik. A
tag felvételének kérdésében az Elnökség a tag kérelme alapján, egyszerű szótöbbségi
határozattal dönt. A tagsági jogviszony a tagfelvételi kérelem Elnökség által történő
elfogadásával jön létre.
(3) A tagsági viszony megszűnik:
a. a kilépés írásbeli bejelentésével az Elnökséghez. A kilépés az Elnökség részére
történt bejelentéssel egyező időpontban hatályos.
b. a tag halálával,
c. kizárással*,
d. az Egyesület megszűnésével.
*A Közgyűlés minősített többségi határozattal, a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező
tagok legalább háromnegyedes szavazattöbbségével az Egyesületből kizárhatja azt a
tagot, aki valamely, az egyesületi tagságból eredő vállalásait ismételten vagy súlyosan
megszegi, így különösen: ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy az Alapszabállyal
össze nem egyeztethető magatartást tanúsít.
(4) Az Egyesület tagjai:
i.
ii.
iii.
iv.

alapító tagok
rendes tagok
tiszteletbeli tagok
pártoló tagok

(5) Az alapító tagok az Egyesület alapítói, akik a jelenléti ívet aláírták.
(6) A rendes tagok az Egyesület alapító tagjaihoz időközben csatlakozott és a belépési
feltételeknek megfelelő természetes személyek.
(7) Az alapító tagok és a rendes tagok jogai és kötelezettségei megegyeznek.
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(8) A tiszteletbeli tagok az Egyesület közgyűlése által felkért személyek. A tiszteletbeli tag
felvételét az Egyesület Elnöksége terjeszti a közgyűlés elé. A tiszteletbeli tag felvételéhez
a közgyűlés 2/3-os szavazata szükséges. A tiszteletbeli tag felvételéhez ezen túl
semmilyen más, előzetes feltételnek nem kell teljesülnie.
(9) A pártoló tagok jogosultak részt venni az Egyesület Közgyűlésén, egyéb rendezvényein,
de szavazati joggal nem rendelkeznek, vezető tisztségek betöltésére nem választhatók. A
pártoló tagok jogosultak javaslatokat tenni, észrevételeiket ismertetni.
V. A tagok
(1) Rendes tag
Az Egyesület rendes tagja jogosult
i.

az Egyesület céljai és feladatkörébe tartozó kérdések megvitatását kezdeményezni,

ii.

az Egyesület bármely tevékenységében, szakmai és egyéb rendezvényein, bármely
más taggal egyenlő jogokat élvezve részt venni,

iii.

részt venni a határozathozatalban,

iv.

választani és választható az Egyesület szerveibe,

v.

az Egyesület bármely szervének törvénysértő határozatát a bíróságon az Etv-ben
foglaltak szerint megtámadni.

Az egyesületi tag jogait csak személyesen gyakorolhatja, meghatalmazotti képviseletnek
nincs helye.
Az Egyesület rendes tagja
i.

részt vesz a szervezeti életben, a rábízott, illetve elvállalt feladatokat legjobb tudása
szerint igyekszik végrehajtani, tisztségbe való megválasztása esetén azt a legjobb
tudása szerint hivatott ellátni,

ii.

az Egyesület alapszabálya és belső szabályzatai, valamint az Egyesület szervei által
hozott határozatok megtartására törekszik, az Egyesület célját és szellemiségét,
értékrendjét tiszteletben tartja,
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iii.

a Közgyűlés által évente meghatározott mértékű tagdíjat lehetőség szerint
határidőben megfizeti,

iv.

az Egyesület céljainak elérését segíti.

(2) Tiszteletbeli és pártoló tag

Az Egyesület tiszteletbeli és pártoló tagja

i.

jogosul az Egyesület tevékenységében részt venni, azt támogatni, azonban szavazati
joggal nem rendelkezik, nem választható az Egyesület elnökségébe.

ii.

az Egyesület alapszabálya és belső szabályzatai, valamint az Egyesület szervei által
hozott határozatok megtartására törekszik, az Egyesület célját és szellemiségét,
értékrendjét tiszteletben tartja,

iii.

nem köteles tagdíjat fizetni, tagsági viszonya kizárólag a tagsági viszony
megszüntetésének bejelentésével, kizárással vagy a tag halálával szűnik meg.

VI. Az Egyesület szervezete
Az Egyesület vezető szervei: a Közgyűlés és az Elnökség.
Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összessége.
Az Egyesület ügyintéző és képviseleti teendőit, illetve a napi ügyviteli feladatokat az Elnökség
irányítja és látja el.
Az Egyesület azonos betegségcsoportba tartozó tagjai tagozatot hozhatnak létre.
Az Egyesület adminisztratív feladatait, továbbá a szükséges szervezési és koordinációs
tevékenységet az Egyesület Titkára, illetve Titkársága végzi. Feladatait és hatáskörét a
Szervezeti és működési szabályzat határozza meg.
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VII. A Közgyűlés
(1) Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amelyet évente legalább egy alkalommal össze
kell hívni. Az Elnök az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozott határozata alapján a
Közgyűlést egyéb alkalmakkor is jogosult összehívni, továbbá köteles azt összehívni, ha
i.

a tagok legalább 1/3-a az ok és cél megjelölésével írásban kéri,

ii.

az Elnökség indokoltnak tartja,

iii.

a bíróság elrendeli, vagy

iv.

a felügyeletet gyakorló ügyészség indítványozza.

(2) A Közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes írásbeli értesítésével.
A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot megelőzően legalább 10 munkanappal meg kell
küldeni a napirendi pontok, valamint – határozatképtelenség esetére – a megtartandó
esetleges megismételt közgyűlés helyének és dátumának pontos megjelölésével.
A meghívókat az egyesületi tagnyilvántartásban feltüntetett lakcímre kell postázni vagy
amennyiben lehetőség van rá, e-mailben közölni.
(3) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 százaléka + 1 fő jelen
van. A határozatképtelenség miatt megismételt közgyűlés az eredeti meghívóban rögzített
napirendi pontok tekintetében a jelenlévők számától függetlenül határozatképes abban az
esetben, ha a távolmaradás jogkövetkezményeire a tagok figyelmét a meghívóban
kifejezetten felhívták.
(4) A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, szavazati joggal
rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve a (12) a), e), f), g) és h) pontban
felsorolt eseteket, ahol a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok minősített
többségének (legalább három-negyedének) igenlő szavazata szükséges. Tagkizárásra
vonatkozó döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem
gyakorolhatja.
(5) A közgyűlés az éves beszámolóról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza.
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(6) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés megkezdésekor a
jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével határoz.
(7) A közgyűlés a személyi döntések [(12) e), f) és g) pontok) kivételével határozatait nyílt
szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig titkos szavazással hozza.
(8) Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető elnökének szavazata
dönt.
(9) A közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon közölni kell. Az elnök köteles
a közgyűlés által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe bevezetni. A Határozatok
Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a Közgyűlés döntésének
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha
lehetséges személye) megállapítható.
A bevezetést a közgyűlési jegyzőkönyvben foglaltak alapján az Egyesület elnöke végzi, és
hitelesíti a bejegyzést.
A közgyűlés tanácskozásáról jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet a jegyzőkönyvvezető,
valamint a Közgyűlésen részt vett két tag hitelesít.
(10) A közgyűlés ülései nyilvánosak.
(11) Személyi kérdésekben a döntést hozó szerv jelölőbizottság felállítását igényelheti.
(12) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:
a) az Alapszabály megállapítása, módosítása,
b) az éves költségvetés meghatározása,
c) az elnök éves beszámolójának az elfogadása,
d) az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása,
e) a tiszteletbeli tagok felvétele,
f) az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a tiszteletbeli tagi cím
visszavonása,
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g) az Elnökség tagjai, és az Elnök, valamint a Felügyelőbizottság tagjainak és
elnökének megválasztása,
h) az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása,
i) az éves tagdíj mértékének meghatározása.
VIII. Az Egyesület Elnöksége
(1) Az Elnökség az Egyesület 7 tagú vezető - ügyvivő és képviseleti - szerve, melyet a
Közgyűlés 3 év időtartamra választ.
(2) Az Elnökség tagjai: az elnök, az ügyvezető alelnök, a gazdasági alelnök, valamint a további
elnökségi tagok.
(3) Az Elnökség megválasztásakor az Egyesület tagjai az elnökségi tagokra vonatkozó
jelölésüket írásban vagy szóban tehetik meg a szavazás megkezdéséig.
Az Elnökség feladatai
Az Elnökség szervezi, irányítja az Egyesület munkáját. Tevékenységéről a Közgyűlést
rendszeresen tájékoztatja és a jelentősebb kérdésekben köteles az állásfoglalását kikérni. Az
Elnök a Közgyűlést évente legalább egy alkalommal összehívja.
(1) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:
a) az Elnökség tagjai közötti munkamegosztás meghatározása, a hatáskörök
Szervezeti és működési szabályzatban való szabályozása,
b) a Szervezeti és működési, valamint a Pénzkezelési szabályzat elfogadása,
c) tagfelvétel jóváhagyása rendes és pártoló tagok esetén,
d) az Elnök utasítása a Közgyűlés összehívására,
e) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett iratokba, az éves elnöki
beszámolókba, jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba való
betekintés biztosítása az érdeklődők részére,
f) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik a Közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe.
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(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal tart ülést. Az
Elnökségi tagoknak szóló írásbeli meghívókat, valamint a napirendet részükre legalább 10
munkanappal az ülés előtt kézbesíteni kell.
(3) Kivételesen halasztást nem tűrő napirendi pont esetében az Elnökség ülését ettől eltérő
módon (pl. elektronikus úton) és a szükséges legrövidebb határidőn belül is össze lehet
hívni. Az Elnökség tagjai az ülésekre tanácskozási joggal bárkit meghívhatnak.
(4) Az Elnökség ülései nyilvánosak.
(5) Az Elnökség a határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az Elnökség
ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok több mint fele jelen van. Az ülések
nyilvánosak.
(6) Az Elnökségi ülés helyszíne az elnök által megjelölt hely.
(7) Az Elnökség üléséről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyet az elnök és egy elnökségi tag
aláírásával lát el.
(8) Az Elnök hatásköre és feladatai:
a) az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
b) a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói felett,
c) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak végrehajtása,
d) az elnökségi ülések előkészítése és levezetése, az Elnökség munkarendjének és
munkamegosztásának megszervezése
e) az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és hatóságok, illetőleg
bíróság előtt,
f)

éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé
terjesztése,

(9) Az ügyvezető alelnök feladatai:
a) az Elnök akadályoztatása esetén önállóan képviseli az Egyesületet,
b) a testületi szervek ülései között szervezi az Egyesület életét, gondoskodik a szervezet
működéséről,
c) szervezi a Közgyűlés és az Elnökség üléseivel összefüggő adminisztrációs
tevékenységet.
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d) az Egyesület Közgyűlésének és az Elnökség határozatairól olyan nyilvántartás
vezetése, amelyből a vezető szerv döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve
a döntést támogatók és ellenzők számaránya és személye megállapítható,
e) a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az Alapszabályban megjelölt módon az
érintettekkel történő közlése,
f) amennyiben ez mások vagy az Egyesület jogát vagy jogos érdekét nem sérti vagy
veszélyezteti, a Közgyűlés és az Elnökség által meghozott határozatokat valamint az
Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza.
(10)

Az Egyesület gazdasági alelnöke vezeti az Egyesület pénzügyeit tartalmazó

kimutatásokat, folyamatosan tájékoztatja az Egyesület elnökét a társadalmi szervezet
anyagi helyzetéről. A gazdasági alelnök kötelessége az Egyesület bevételeiről és
kiadásairól a számviteli törvénynek megfelelő nyilvántartás vezetése és az iratok átadása
a külsős könyvelőnek. A gazdasági alelnök részt vesz az Egyesület pályázatainak
előkészítésében. Akadályoztatása esetén helyettesíti az ügyvezető alelnököt.
IX. A Tagozat
(1) Az Egyesület legalább tíz, azonos betegségcsoportba tartozó tagja Tagozatot hozhat
létre a betegségtípus sajátosságainak megfelelő tevékenység végzésének biztosítása
céljából.
(2) A Tagozat szakmai munkáját a Tagozat Vezetősége (Tagozatvezető és 2 vezetőségi tag)
irányítja.
(3) A Tagozat Vezetőségét tagozati ülésen a Tagozat tagjai választják nyílt szavazással,
egyszerű szavazattöbbséggel. A Vezetőséget választó ülést az Egyesület Elnöke hívja össze
a tagozat tagjainak előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót a tervezett időpontot
megelőzően legalább 10 munkanappal meg kell küldeni postán vagy e-mailben. Az ülés
akkor határozatképes, ha a tagozat tagjainak 50 százaléka + 1 fő jelen van. A
határozatképtelenség miatt az eredeti meghívóban szereplő második időpontban
megismételt ülés a jelenlévők számától függetlenül határozatképes.
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(4) A Tagozatvezető – amennyiben nem tagja az Egyesület Elnökségének – állandó
meghívottként vesz részt az Egyesület Elnökségének ülésein.
IX. Az Egyesület Felügyelő Szerve
Az Egyesület várható éves bevétele a kezdeti időszakban nem éri el az 5 millió Forintot, ezért
egyelőre nem hoz létre felügyeleti szervet.
X. A Felügyelőbizottság
(1) Az Egyesület 3 tagú felügyelő szerve a Felügyelőbizottság, melyet a Közgyűlés 3 év
időtartamra választ.
(2) A Felügyelőbizottság feladata az egyesületi szervek, valamint a jogszabályok, az
alapszabály és az egyesületi határozatok végrehajtásának, betartásának, továbbá az
Egyesület gazdálkodásának ellenőrzése.
XI. Az Egyesület működése és gazdálkodása
(1) Az Egyesület mint társadalmi szervezet tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló
határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
(2) Az Egyesület tagdíjaiból, részére juttatott támogató befizetésekből és esetleges egyéb
jövedelmekből gazdálkodik.
(3) A tagok tagdíj-befizetéseiről az Elnökség a tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást
vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
(4) Az Egyesület a vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel.
(5) Az Egyesület gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapszabályban
meghatározott tevékenységére fordítja.
(6) Az Egyesület befektetési tevékenységet nem végez, így befektetési szabályzat-készítési
kötelezettsége nincsen.
(7) Az Egyesület az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak
írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni
a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az igénybe vehető támogatási
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lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. Az
Egyesület által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.
(8) Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet
által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő
juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
(9) Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki.
(10)

Az Egyesület vállalkozásának fejlesztéséhez a tevékenységét veszélyeztető mértékű

hitelt nem vehet fel; az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
(11)

Az Egyesületre irányadó beszámolási és nyilvántartási szabályokra az 1997. évi CLVI.

törvény 18-20. §-ai az irányadók.
XII. Az Egyesület képviselete
(1) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli.
(2) Az Egyesület bankszámlája felett a képviselő rendelkezhet önállóan, akadályoztatása
esetén pedig két aláírásra jogosult személy együttesen.
XIII. Az Egyesület megszűnése
Az Egyesület megszűnik, ha
(1) egy másik szervezettel egyesül,
(2) a legfőbb szerve (a Közgyűlés) feloszlásáról határoz,
(3) a bíróság feloszlatja,
(4) törvényességi eljárás eredményeképpen a bíróság megszünteti vagy megállapítja
megszűnését,
(5) a fizetésképtelensége miatt indult eljárásban a bíróság megszünteti, és az egyesületet
a nyilvántartásból törlik.
XIV. Záró rendelkezések

14

(1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, illetőleg a további vonatkozó hatályos
jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
(2) A 2012. június 29. napján tartott alakuló Közgyűlésen egyhangú határozattal elfogadott,
majd a 2013. augusztus 14-i Közgyűlés által módosított Alapszabály második módosítását
az Egyesület 2013. június 25-én 2014. február 27-én tartott Közgyűlése hagyta jóvá.

Záradék:
Az Egyesület képviselője kijelenti, hogy a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdése
alapján, az Egyesület Alapszabályának egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az
Alapszabály módosítások alapján hatályos tartalmának.

Kelt: Budapest, 2014. február 28.

.......................................
Dr. Lakos István elnök

.......................................
Farkas Lajos okirati tanú

.......................................
Dr. Udvari László okirati tanú
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