A MÓRICZ JÁNOS KULTURÁLIS EGYESÜLET
ALAPSZABÁLYA

A Móricz János Kulturális Egyesület alapító tagjai a 2011. október 22. napján megtartott
alakuló közgyűlésen az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, a Magyar Köztársaság
Polgári Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény 61-64. §-ai, valamint a Közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire figyelemmel a mai napon az
egyesület Alapszabályát egyhangúan az alábbi tartalommal fogadták el:
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK:
I.1.

Az Egyesület neve: Móricz János Kulturális Egyesület

I.2.

Az Egyesület székhelye: 2541 Lábatlan, Ságvári Endre út 39.

I.3.

Az Egyesület működési területe kiterjed a Magyar Köztársaság egész területére

I.4.

Az Egyesület alapításának éve: 2011.

I.5.

Az Egyesület jogi személy, jogállása: közhasznú társadalmi szervezet.

A Móricz János Kulturális Egyesület önkéntesen létrehozott, önkormányzattal rendelkező
szervezet, mely az alapszabályban meghatározott célra alakul, nyilvántartott tagsággal
rendelkezik és céljának elérésére szervezi tagjai tevékenységét.
II. AZ EGYESÜLET CÉLJAI, FELADATAI:
II.1.

Az Egyesület céljai:

A Móricz János Kulturális Egyesület olyan társadalmi szervezet, mely elsődleges céljának és
feladatának tekinti Móricz János őstörténeti kutatásainak népszerűsítését. A természetes
személyek, társadalmi szervezetek, a közélet szereplőinek összefogásával elérni a hiteles
őstörténeti és ősi kulturális emlékek értékeinek terjesztését.
Az Egyesület tagjai hatókörükön belül, a mindennapi kapcsolataikat és tapasztalataikat
felhasználva, a fő cél érdekében, az alább felsorolt további célokban meghatározott módon
kívánnak a fő cél elérése érdekében tevékenykedni.
II.2.

Az Egyesület feladatai:

- Előadások, konferenciák, táborok, műhelymunkák szervezése, lebonyolítása
- Ismeretterjesztő kiadványok készítése és terjesztése
- Hazai és nemzetközi kutatások támogatása, eredményeinek publikálása
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III. AZ EGYESÜLET KÖZHASZNÚ TEVÉKENYSÉGE:
III.1. Az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c.)
pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az alábbi cél szerinti közhasznú
tevékenységeket végzi:
• a Ksztv. 26. § c) pont 3. alpontja szerinti tudományos tevékenység, kutatás
• a Ksztv. 26. § c) pont 4. alpontja szerinti nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
ismeretterjesztés,
• a Ksztv. 26. § c) pont 5. alpontja szerinti kulturális tevékenység,
• a Ksztv. 26. § c) pont 6. alpontja szerinti kulturális örökség megóvása
III.2. Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak nyilvánosságát a
szórólapokon, szakfolyóiratokban, egyéb sajtótermékekben, az egyesület székhelyén
elhelyezett hirdetőtáblán, illetve a www.juanmoricz.tricon.hu honlapján való közzététel útján
biztosítja.
III.3. Az Egyesület a www.juanmoricz.tricon.hu weboldalán rendszeresen beszámol a
működéséről, tevékenységéről, eredményeiről. A közhasznúsági jelentését legkésőbb a
tárgyévet követő év június 30. napjáig a helyi sajtóban, illetve a www.juanmoricz.tricon.hu
weboldalon megjelenteti.
III.4. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is
részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet
működése nyilvános, szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti.
III.5. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során
elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységére fordítja.
III.6. Az Egyesület valamely szervének törvénysértő határozatát bármely tag – a tudomásra
jutástól számított 30 napon belül – a bíróság előtt keresettel megtámadhatja.
IV. AZ EGYESÜLET ÉS A POLITIKA VISZONYA:
Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység: a pártpolitikai
tevékenység, továbbá országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson
jelölt állítása.
V. AZ EGYESÜLETI TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGSZŰNÉSE:
V.1. A tagsági viszony keletkezése:
Az Egyesületbe való belépés és az abból való kilépés önkéntes.
Az Egyesület tagjainak felvétele az elnökség hatáskörébe tartozik. Az egyesületnek csak a 18.
életévét betöltött természetes személy lehet a tagja. A felvételt kérőnek kérelmében
nyilatkozatot kell tennie arra vonatkozóan, hogy az Egyesület létesítő okiratát ismeri és az
Egyesület alapszabályát, céljait, szellemiségét, értékrendjét és kialakult szokásait magára
nézve kötelezőnek fogadja el. A tag felvételének kérdésében az elnökség a tag kérelme
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alapján, egyszerű szótöbbségi határozattal határoz. Az elnökség tagfelvételt megtagadó
határozata ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni a tagfelvételt megtagadó határozat
kézhezvételtől számított 30 napon belül.
V.2. Az Egyesület elnöksége köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást
vezetni.
V.4.
-

-

-

Tagsági viszony megszűnik:
ha az Egyesület jogutód nélkül megszűnik,
egyoldalú írásbeli nyilatkozat alapján történő kilépéssel, mely nyilatkozatot a kilépő
tagnak az elnökség felé be kell jelenteni. A kilépés az elnökség részére történt
bejelentéssel egyező időpontban hatályos,
törléssel, ha a tag a lejárt esedékességű tagdíját írásbeli felszólítás ellenére sem fizette
be a felszólítás kézhezvételétől számított 15 napon belül,
Az elnökség törlést kimondó indokolt írásbeli határozatával szemben a kézhezvételtől
számított 30 napon belül a Közgyűléshez lehet fellebbezni.
A Közgyűlés törlést kimondó indokolt írásbeli határozatot helybenhagyó határozatát a
kézhezvételtől számított 30 napon belül keresettel lehet megtámadni a (Komárom Esztergom Megyei) bíróságnál.
a Közgyűlés által való kizárással, ha a tag az egyesületi tagságból eredő
kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi, így különösen: ha az Egyesület
céljával, szellemiségével, az alapszabállyal, illetve az Egyesület érdekeivel össze nem
egyeztethető magatartást tanúsít, amellyel veszélyezteti az Egyesület jó hírét, vagy
akit bíróság jogerősen végrehajtandó szabadságvesztés büntetésre ítélt és a közügyek
gyakorlásától eltiltott.
Az érintett tag a kizárás kérdésében nem szavazhat. A tagkizárás a közgyűlés
kizárólagos hatáskörébe tartozik. A közgyűlés tagkizárásról szóló indokolt írásbeli
határozatát az érintett - a határozat kézhezvételétől számított 30 napon belül - a
(Komárom-Esztergom Megyei) bíróság előtt megtámadhatja. A határozat
megtámadása a határozat végrehajtását nem gátolja, a bíróság azonban indokolt
esetben a határozat végrehajtását felfüggesztheti. A kizárásról szóló határozat csak azt
követően hozható meg, ha a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére
lehetőséget biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő
körülmények ismertetésére.
a természetes személy tag halálával.

A tagsági viszony megszűnése nem mentesíti a tagot a tagsága idején keletkezett és tagsága
időtartamára vonatkozó kötelezettségek teljesítése alól.
V.5.

Különleges tagsági viszonyok:

V.5.1. Az egyesület pártoló tagja lehet az a 18. életévét betöltött természetes személy, jogi
személy vagy ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetei aki/amely az egyesület
célkitűzéseit erkölcsileg és anyagilag támogatja. A pártoló tagság az elnökség egyszerű
szótöbbséggel meghozott határozata alapján annak pártoló tag általi írásbeli elfogadásával jön
létre. A pártoló tagokról az Elnökség külön nyilvántartást vezet. Ha a pártoló tag
magánszemély, jogait csak személyesen gyakorolhatja, kötelezettségeit csak személyesen
teljesítheti. Ha a pártoló tag jogi személy, vagy jogi személyiség nélküli szervezet, jogait csak
igazolt képviselője útján gyakorolhatja, és kötelességeit is így teljesítheti. A pártoló tagság
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megszűnik a természetes személy pártoló tag halálával, illetve a jogi személy vagy jogi
személyiség nélküli szervezet pártoló tag jogutód nélküli megszűnésével, valamint a pártoló
tagi cím Elnökség általi megvonásával. A pártoló tagi címet az elnökség egyszerű
szótöbbséggel meghozott határozattal jogosult megvonni abban az esetben, ha a pártoló tag a
vállalt támogatást nem nyújtja határidőben.
V.5.2. Az elnökség az egyesület tiszteletbeli tagjaivá választhatja minősített egyszerű
szótöbbséggel azt a 18. életévét betöltött természetes személyt, aki kimagasló
tevékenységével az egyesület célkitűzéseinek, feladatainak megvalósítását hosszú időn
keresztül eredményesen segítette elő és erkölcsi támogatásával, szakmai hozzáértésével
továbbra is az egyesület rendelkezésére áll. A tiszteletbeli tagság annak a jelölt általi írásbeli
elfogadásával jön létre. A tiszteletbeli tag jogait csak személyesen gyakorolhatja,
kötelezettségeit csak személyesen teljesítheti. A tiszteletbeli tagokról az Egyesület Elnöksége
külön nyilvántartást vezet. A tiszteletbeli tagi címet az elnökség egyszerű szótöbbséggel
hozott határozattal jogosult megvonni abban az esetben, ha a tiszteletbeli tag az Egyesület
céljával, szellemiségével, értékrendjével vagy az Alapszabállyal össze nem egyeztethető
magatartást tanúsít.
V.5.3. Csak azt követően hozható meg a tiszteletbeli- és a pártoló tagi cím megvonásáról
szóló határozat, hogy a határozattal érintett személyt meghallgatták, részére lehetőséget
biztosítottak védekezésének előterjesztésére és az enyhítő vagy mentő körülmények
ismertetésére.
V.5.4. A jelen alapszabályban a továbbiakban mindazon rendelkezéseknél, ahol a „tag”
kifejezés szerepel, csupán az Egyesület rendes tagjait kell érteni, a tiszteletbeli tagokra
vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a „tiszteletbeli tag”, a pártoló
tagokra vonatkozó eltérő rendelkezések mindig pontosan tartalmazzák a „pártoló tag”
kifejezést.
VI. A TAGOK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI:
VI.1. A rendes tag jogai:
- részt vehet az Egyesület tevékenységében és rendezvényein,
- jogosult igénybe venni az Egyesület szolgáltatásait, kedvezményeit,
- az Egyesületet érintő minden kérdésben véleményt nyilváníthat, javaslatot tehet,
- a Közgyűlés határozatainak megvitatásában részt vehet, azok elfogadását szavazatával
támogathatja, vagy ellenezheti,
- választhat és választható a társadalmi szervezet szerveibe.
VI.2. A rendes tag kötelezettségei:
- köteles az Egyesület alapszabályának, szabályzatainak valamint a Közgyűlés és az elnökség
által hozott határozatok betartására,
- köteles az Egyesület által meghatározott célkitűzések megvalósításának elősegítésére,
- köteles az Egyesület célját és szellemiségét, értékrendjét tiszteletben tartani,
- köteles az Egyesület elnökségének, illetve Közgyűlésének a tagokra nézve kötelező
határozatai szerint eljárni,
- köteles a tagdíjat rendszeresen fizetni,
- köteles eleget tenni az alapszabályban meghatározott kötelességeinek.
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VI.3. A pártoló tag jogai:
- javaslatokat és észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban,
- tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület rendezvényein, a Közgyűlés ülésein,
- igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait,
- nem köteles tagdíjat fizetni.
VI.4. A pártoló tag kötelezettsége:
- a pártoló tag vagyoni felajánlások teljesítésére köteles, vagy köteles az Egyesületet más
módon támogatni.
VI.5. A tiszteletbeli tag jogai:
- jogosult a Közgyűlésen részt venni, felszólalni, véleményét az adott kérdéssel
összefüggésben kinyilvánítani és javaslatot tenni,
- javaslatokat és észrevételeket tehet az Egyesület működésével kapcsolatban,
- tanácskozási joggal részt vehet az Egyesület rendezvényein, a Közgyűlés ülésein,
- igénybe veheti az Egyesület szolgáltatásait,
- nem köteles tagdíjat fizetni.
VI.6. A tiszteletbeli tag kötelezettségei:
- köteles az alapszabály rendelkezéseit betartani, az Egyesület érdekeivel összhangban
tevékenykedni.
VI.7. Amennyiben a jelen alapszabály eltérően nem rendelkezik, az Egyesület valamennyi
tagja egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik.
VII. AZ EGYESÜLET SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE:
Az Egyesület szervezete:
1. Közgyűlés
2. Elnökség
- elnök,
- 2 alelnök,
VII.1. A KÖZGYŰLÉS:
VII.1.1. A Közgyűlés ülésezése:
Az Egyesület legfőbb szerve a Közgyűlés, amely a tagok összességéből áll. A Közgyűlés
ülései nyilvánosak, melyet az elnök vezet le. A Közgyűlést szükség szerint, de évente
legalább egy alkalommal össze kell hívni. Össze kell hívni akkor is, ha:
- a bíróság elrendeli,
- a tagok legalább egyharmada az ok és a cél megjelölésével az elnökségtől írásban kéri.
VII.1.2. A Közgyűlés összehívásának rendje:
Az Egyesület Közgyűlésének összehívásáról az elnök gondoskodik. A meghívókat a napirendi
pontok felsorolásával az ülés tervezett időpontja előtt legalább 8 naptári nappal kézbesíteni
kell az érintettek részére postai vagy elektronikus levél útján. A közgyűlési meghívóban
közölni kell azt az időpontot is, amelyen az ismételt Közgyűlést meg kell tartani, ha az eredeti
időpontban megtartott Közgyűlés nem határozatképes. A megismételt Közgyűlés a
meghívóban közölt napirendi pontok körében a jelenlevők számára tekintet nélkül
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határozatképes. A meghívónak tartalmaznia kell azt a figyelmeztetést is, hogy a
határozatképtelenség miatt összehívott megismételt közgyűlés a megjelentek számától
függetlenül határozatképes.

VII.1.3. A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
- az alapszabály megállapítása, módosítása,
- az egyesület éves költségvetésének meghatározása,
- az egyesületi tagdíj megállapítása,
- az elnökség éves beszámolójának elfogadása,
- a közhasznúsági jelentés elfogadása,
- az egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, feloszlásának kimondása,
- az egyesület tagjainak sorából történő kizárás,
- az elnökség tagjai és egyéb tisztségviselők megválasztása,
- az elnökség tagjai és egyéb tisztségviselők visszahívása,
- az elnökség tagfelvételt megtagadó határozata elleni, valamint az elnökség törlést kimondó
határozatával szembeni fellebbezés elbírálása,
- döntés azokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal.
VII.1.4. Határozatképesség, határozathozatal:
A Közgyűlés határozatképes, ha azon a rendes tagok több mint a fele (legalább 50%-a + egy
fő) jelen van, ellenkező esetben a Közgyűlést 30 napon belüli időpontra változatlan napirendi
pontokkal újból össze kell hívni. 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
az eredeti meghívóban kifejezetten felhívták.
A Közgyűlés határozatait nyílt szavazással, a jelenlévő szavazati joggal rendelkező tagok
egyszerű szótöbbségével hozza. Az alapszabály módosításához, illetve más Egyesülettel való
egyesüléshez, az Egyesület feloszlásához, a tagkizáráshoz, valamint a tiszteletbeli elnök
választásához kétharmados, minősített szavazattöbbség szükséges. Tagkizárásra vonatkozó
döntés meghozatalakor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.
Szavazategyenlőség esetén a szavazást egyszer meg kell ismételni, hátha kialakul a támogató
többség. Amennyiben a megismételt szavazás esetén is szavazategyenlőség alakul ki, akkor a
határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek a közeli hozzátartozója
(Ptk. 685. § b) pont), élettársa – továbbiakban együtt hozzátartozó - a határozat alapján:
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
VII.1.5. Nyilvántartás:
A Közgyűlés üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyből a határozatok tartalma,
időpontja, hatálya, valamint a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges
személye is) megállapítható. A jegyzőkönyvet a jegyzőkönyvvezető, két jegyzőkönyvhitelesítő és az elnök írja alá. A jegyzőkönyv nyilvános, azt az Egyesület székhelyén
nyitvatartási időben előzetes időpont egyeztetés után bárki megtekintheti, és arról saját
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költségére másolatot készíthet. Az elnök köteles a Közgyűlés által meghozott határozatokat a
Határozatok Könyvébe behelyezni.
A Közgyűlési határozatot az érintettekkel igazolható módon kell közölni. A határozatokat,
azok meghozatalától számított 8 naptári napon belül az érintettekkel az elnök írásban közli,
valamint a határozatot az Egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára kifüggeszti, ahol az
bárki számára megtekinthető.
Az egyesület működése során keletkező iratokat az Egyesület székhelyén (2541 Lábatlan,
Ságvári Endre út 39.) kell tartani. Az iratokba való betekintési lehetőséget biztosítani kell úgy,
hogy nyitvatartási időben (minden hétfőn 09 órától 12 óráig) az elnök előzetes időpont
egyeztetés után az érdeklődők rendelkezésére bocsátja azokat. Ezen túl a rendezvényeket
szórólapokon, egyéb kiadványokban ismerteti meg. Igénybe veheti a helyi rádió és a
kábeltelevízió kínálta lehetőségeket is programjai megismertetésére.
VII.1.6. Beszámolás:
Az Egyesület - mint közhasznú szervezet - köteles az éves beszámoló jóváhagyásával
egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.
A közhasznúsági jelentés elfogadása a legfőbb szerv (Közgyűlés) kizárólagos hatáskörébe
tartozik.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
- a számviteli beszámolót,
- a költségvetési támogatás felhasználását,
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
- a cél szerinti juttatások kimutatását,
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértékét,
- a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve
összegét;
- a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját
költségére másolatot készíthet.
A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
VII.1.7. Összeférhetetlenség:
A Közgyűlés tagjai valamennyien magyar állampolgárok és egyikük sincs eltiltva a közügyek
gyakorlásától, így az 1989. évi II. törvény /Etv./ 8. § (1) bekezdés a./b./c./ pontjában előírt
feltételeknek – az Európai Unió jogának megfelelés érdekében – a 29. § a./b. pontjában
foglaltak alapján megfelelnek. Nyilatkoztak, hogy velük szemben a közhasznú szervezetekről
szóló 1997. évi CLVI. törvény 8. § (1) bekezdésben foglalt összeférhetetlenségi okok nem
állnak fenn, továbbá, hogy a hivatkozott törvény 9. §-ában foglalt kötelezést tudomásul vették
és magukra nézve kötelezőnek ismerték el.
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Az Egyesület legfőbb szervének határozathozatalban nem vehet részt az a személy aki, vagy,
akinek a közeli hozzátartozója vagy élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség
alól mentesül, vagy bármely más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely úgy szűnt meg, hogy az
adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
VII.2. AZ ELNÖKSÉG:
VII.2.1. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szerve: az Elnökség.
VII.2.2. Az elnökség valamennyi tagja magyar állampolgár, és egyikük sincs eltiltva a
közügyek gyakorlásától, ennélfogva az 1989. évi II. törvény /Etv./ 8. § (1) bekezdés a./b./c./
pontjában előírt feltételeknek – az Európai Unió jogának megfelelés érdekében – a 29. § a./b.
pontjában foglaltak alapján megfelelnek.
Az Egyesület elnöksége 3 tagból áll. Az elnökség mindhárom tagját, így az Egyesület elnökét,
a 2 alelnököt a Közgyűlés választja meg határozatlan időtartamra, egyszerű szótöbbséggel,
titkos szavazással a tagjai közül. Az Elnökség mindhárom tagja vezető tisztségviselő.
VII.2.3. Az Elnökség tagjai nyilatkoztak arról, hogy velük szemben nem áll fenn a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 8. §-ának (1) bekezdésében részletezett
összeférhetetlenség, illetve arról, hogy a hivatkozott törvény 9. §-ában foglalt kötelezést
tudomásul vették, azt magukra nézve kötelezőnek fogadták el. Nyilatkoztak, hogy vezető
tisztséget más közhasznú, kiemelkedően közhasznú szervezetnél nem töltenek be, illetve
amennyiben a jövőben ilyen tisztséget töltenének be, erről az érintett szervezeteket
tájékoztatni fogják. Nyilatkoztak arról, hogy magyar állampolgárok és egyikük sincs eltiltva a
közügyek gyakorlásától.
VII.2.4. Elnökségi tagok:
Elnök:
Név: Varga Zoltán
Lakcím: 2541 Lábatlan, Ságvári Endre út 39.
Alelnök:
Név: Golenya Ágnes
Lakcím: 2096 Üröm, Rákóczi út 15/a
Alelnök:
Név: Pálinkás Péter
Lakcím: 2890 Tata, Bezerédi út 15/a
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Az Elnökség tagjai tisztségükben újraválaszthatók.
Az elnök, a 2 alelnök munkájukat díjazás nélkül társadalmi tevékenységként végzik, azonban
indokolt esetben költségtérítés illetheti meg őket.
VII.2.5. Az elnökség tagjainak, tisztviselőinek megbízatása megszűnik:
- lemondással, melyet írásban a közgyűlésnek címezve kell benyújtani,
- tagsági jogviszony megszűnésével,
- visszahívással, a Közgyűlés elnökségi tagot, tisztségviselőt visszahívó írásbeli indokolt
határozatával szemben a tudomásra jutástól számított 30 napon belül keresetet lehet
benyújtani a (Komárom - Esztergom Megyei) bírósághoz,
- a tisztségviselő halálával.
A Közgyűlés visszahívja azt az elnökségi tagot, tisztségviselőt:
- aki megbízatásának nem tesz eleget,
- akivel szemben összeférhetetlenség áll fenn,
- akit jogerős bírói ítélettel a közügyek gyakorlásától eltiltották.
VII.2.6. Az elnökség ülésezése:
Az elnökség ülései nyilvánosak, melyeket az elnök vezet le.
Az elnökség évente minimum egy alkalommal, illetve szükség szerint ülésezik.
Az elnökséget össze kell hívni:
- a Közgyűlés,
- az elnök,
- illetve a 2 alelnök együttes kezdeményezésére.
VII.2.7. Az elnökség összehívásának rendje:
Az elnökség üléseit az ülés helyének, időpontjának, napirendjének feltüntetésével írásos
meghívó útján az elnök hívja össze. A meghívót az ülés időpontja előtt legalább 8 naptári
nappal kézbesíteni kell postai vagy elektronikus levél útján.
VII.2.8. Határozatképesség, határozathozatal:
A 3 tagú elnökség akkor határozatképes, ha legalább 2 tagja jelen van, határozatait egyszerű
szótöbbséggel hozza. Határozatképtelenség esetén az ülést 30 naptári napon belüli időpontra
változatlan napirenddel újra össze kell hívni. Másodszori összehívás esetén is ugyanazok a
határozatképesség és a határozathozatal feltételei.
Amennyiben az elnökség a másodszori összehívás esetén is határozatképtelen, akkor a
határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az elnökség határozatait a személyi kérdések
kivételével nyílt szavazással hozza.
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy aki, vagy akinek a közeli hozzátartozója,
vagy élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármely
más előnyben részesül, továbbá a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül
előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
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VII.2.9. Az elnökség hatásköre, feladata:
Az elnökség a hatályos jogszabályok, a Közgyűlés határozatainak keretein belül és a jelen
alapszabályban foglaltaknak megfelelően végzi a feladatát a közhasznú célok megvalósítása
érdekében:
- a két közgyűlés közötti időszakban dönt minden olyan ügyben, amely nem tartozik a
közgyűlés kizárólagos hatáskörébe,
- szervezi és irányítja az Egyesület tevékenységét,
- az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala,
- előkészíti a Közgyűlés elé kerülő ügyeket,
- előzetesen megtárgyalja a Közgyűlés elé kerülő közhasznúsági jelentést, éves beszámolót,
illetve azokat a megtárgyalás után a Közgyűlés elé terjeszti elfogadásra,
- a Közgyűlés és az Elnökség határozatai végrehajtásának szervezése, a végrehajtás
ellenőrzése,
- a tagfelvételről való döntés,
- pártoló tagi cím adományozása, illetve visszavonása,
- a tiszteletbeli tag kinevezése, illetőleg tagságának visszavonása,
- az Egyesületi tagokról – rendes, pártoló, tiszteletbeli tagokról – naprakész nyilvántartás
vezetése,
- a tagok tagdíj befizetéseiről nyilvántartás vezetése,
- egyesület tagjainak sorából történő törlés.
VII.2.10. Nyilvántartás:
Az elnökségi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza az ülés helyét, idejét, a
jelenlévők nevét és a napirendet. A jegyzőkönyvet az elnökség tagjai írják alá. Rögzíteni kell
a határozatképességre vonatkozó megállapításokat, az elhangzott hozzászólások, kérdések és
az arra adott válaszok lényegét, a hozzászólások eredményét és a meghozott határozatokat. A
meghozott határozatoknál a döntést támogatók és ellenzők számarányát és személyét fel kell
tűntetni.
Az elnökség határozatait az érintettekkel igazolható módon kell közölni. A határozatokat,
azok meghozatalától számított 8 naptári napon belül az érintettekkel az elnök írásban, postai
úton vagy elektronikus levél útján közli, valamint az Egyesület székhelyén elhelyezett
hirdetőtáblán megtekinthető. Az elnökség üléséről készült jegyzőkönyvet és határozatokat az
Egyesület székhelyén kell tartani.
VII.2.11. Az Elnök:
A közgyűlés nyílt szavazással határozatlan időtartamra az Egyesület elnökét megválasztotta.
Az Egyesület elnöke választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület szervezetének
képviseletére önállóan jogosult.
Az Egyesületet az elnök képviseli, aki az Egyesület nevében jogokat szerezhet és
kötelezettségeket vállalhat.
A bankszámla feletti rendelkezési jog Varga Zoltán egyesületi elnököt önállóan illeti meg. Az
elnök akadályoztatása esetén Golenya Ágnes alelnök és Pálinkás Péter alelnök együttesen
jogosult a bankszámla felett rendelkezni.
Az elnök feladata, hatásköre:
- az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és vezetése,
- dönt az elnökség üléseinek időpontjáról, összehívja és vezeti az elnökség üléseit,
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dönt a közgyűlés üléseinek időpontjáról összehívja és vezeti a Közgyűlés üléseit,
képviseli az egyesületet a hatóságok, a bíróság és harmadik személyek előtt,
utalványozási jogot gyakorol,
a bankszámla feletti rendelkezési jogot önállóan gyakorolja,
elkészíti az Egyesület működéséről szóló éves beszámolót és az elnökség elé terjeszti
előzetes megvitatásra,
elkészíti a közhasznúsági jelentést és az elnökség elé terjeszti előzetes megvitatásra,
gyakorolja a munkáltatói jogkört az Egyesület alkalmazásában álló személyek felett,
két elnökségi ülés között az elnökség nevében eljár, és a következő ülésen az elnökégnek
beszámol,
biztosítja az iratbetekintést az érdeklődők részére,
a határozatokat az érintetteknek megküldi,
biztosítja a nyilvánosságot, az éves beszámolót, a közhasznúsági jelentést, a közgyűlés és az
elnökség határozatait a www.juanmoricz.tricon.hu weboldalon közzéteszi,
köteles a közgyűlés és az elnökség által hozott határozatokat a Határozatok Könyvébe
behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon tartalmazza a határozatokat, hogy abból a
közgyűlés és az elnökség döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya, ha lehetséges személye is megállapítható.

VII.2.12. Az alelnökök feladata:
- az elnök akadályoztatása esetén helyettesítheti az elnököt, (sorrend: Golenya Ágnes alelnök,
akadályoztatása esetén Pálinkás Péter alelnök)
- az elnök akadályoztatása esetén a másik alelnökkel együtt jogosult a bankszámla felett
rendelkezni,
- segíti az elnök munkáját.
VII.2.13. Az elnökség jogosult akár a tagok közül, akár kívülálló harmadik személyt a
pénztárosi és könyvelői teendők ellátásával megbízni. A pénztáros, illetve könyvelő részére
díjazás állapítható meg.
VII.3. A FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG:
Az egyesület éves bevétele az 5 millió forintot nem haladja meg, ezért felügyelő bizottságot
nem hoz létre. Amennyiben az egyesület éves bevétele az 5 millió forintot meghaladja, az
esetben felügyelő bizottságot fog létrehozni.
VIII. HATÁROZATOK NYILVÁNTARTÁSA, NYILVÁNOSSÁGI SZABÁLYOK:
A Közgyűlés és az Elnökség (vezető szerv) határozatairól nyilvántartást kell vezetni. A
nyilvántartás vezetése az elnök feladata. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a határozatok
tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, ha
lehetséges személyét is. A közgyűlés és az elnökség határozatait az érintettekkel az elnök
írásban közli a határozat meghozatalától számított 8 napon belül postai úton.
A közgyűlés és az elnökség döntéseit az egyesület székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán,
valamint az egyesület www.juanmoricz.tricon.hu elnevezésű honlapján kell
nyilvánosságra hozni. Az Egyesületi támogatásokról szóló legfontosabb döntéseket és
ezen támogatások igénybevételének feltételeit (pályázatok, felhívások stb.) minden
esetben a helyi sajtó útján és az egyesület honlapján kell nyilvánosságra hozni.
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A közgyűlés és az elnökség döntéseit tartalmazó nyilvántartásba, illetve az egyesület
működésével kapcsolatos iratokba, éves beszámolóba, közhasznúsági jelentésbe bárki
betekinthet – az Egyesület székhelyén, nyitvatartási időben az elnökkel történt előzetes
időpont egyeztetés alapján – és arról a költségek megtérítése mellett másolatot kérhet.
IX. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK:
IX.1. Az Egyesület ügyintéző és képviseleti szervének tagja az lehet, aki a közügyek
gyakorlásától nincs eltiltva és
- magyar állampolgár,
- a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és
tartózkodásáról szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás
jogával rendelkezik, vagy
- a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya
alá tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel
rendelkezik.
IX.2. Az Egyesület vezető szervének (közgyűlésének, elnökségének) határozathozatalában
nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban
együtt: hozzátartozó)
- a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Egyesület cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az Egyesület által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratának, megfelelő cél szerinti juttatás.
IX.3. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely úgy szűnt meg,
hogy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
IX.4. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Egyesületet előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
IX.5. Vezető tisztségviselőnek minősülnek az Elnökség tagjai, így az elnök és az alelnökök.
X. A KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS:
X.1. A Móricz János Kulturális Egyesület, mint közhasznú szervezet köteles az éves
beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.
X.2. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik.
X.3. A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
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önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott
támogatás mértékét;
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve
összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
X.4. A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból
saját költségére másolatot készíthet.
X.5. Az Egyesület köteles a közhasznúsági jelentését a tárgyévet követő évben, legkésőbb
június 30. napjáig saját www.juanmoricz.tricon.hu honlapján és a székhelyén elhelyezett
hirdetőtáblán, vagy a helyi sajtóban a nyilvánosság számára elérhető módon közzétenni.
X.6. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
XI. AZ EGYESÜLET ANYAGI FORRÁSAI ÉS GAZDÁLKODÁSA:
XI.1. Az Egyesület, mint közhasznú jogállású társadalmi szervezet tevékenységét a
nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.
XI.2. Az Egyesület a vagyonával éves költségvetés alapján önállóan gazdálkodik. Az
Egyesület – célja megvalósítása, gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében – gazdasági,
vállalkozási tevékenységet is folytathat. Az Egyesületnek, mint közhasznú szervezetnek a cél
szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és
ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani.
XI.3. Az Egyesület bevételei:
- az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy
működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány,
- a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel,
- az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó
bevétel,
- a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel,
- a tagdíj,
- egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel,
- a vállalkozási tevékenységből származó bevétel.
XI.4. Az Egyesület költségei:
- a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások);
- az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások);
- a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások);
- a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek
(ráfordítások, kiadások).
XI.5. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó
könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.
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XI.6. Az éves tagdíj összegét, befizetésének módját a Közgyűlés határozza meg. A Közgyűlés
által az alakulás évében megállapított éves tagdíj mértéke 1000,- forint, melyet a tagok az
egyesület bírósági nyilvántartásba vételéről szóló végzés jogerőre emelkedésétől számított 30
napon belül kötelesek befizetni. A tagok tagdíj befizetéseiről az elnökség a
tagnyilvántartáshoz kapcsolódó nyilvántartást vezet. A tagok a tagdíj megfizetésén túl az
Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
A Közgyűlés által megállapított tagdíj összegét az alakulás évét követő években február 28-ig
egy összegben kell megfizetni azon tagoknak, akik folyó év január 01. napján tagsági
jogviszonnyal rendelkeznek.
Amennyiben a tag felvételére az év során kerül sor, akkor a tag az éves tagdíj tagfelvétel
napjától számított időarányos részét köteles megfizetni a tagfelvételről szóló értesítés
kézhezvételétől számított 30 napon belül.
XI.7. Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok a tagdíj fizetésén túl, az
Egyesület tartozásaiért saját vagyonukkal nem felelnek.
XI.8. Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja
fel, azt az alapszabályban meghatározott tevékenységekre fordítja.
XI.9. A közcélú adománygyűjtés:
XI.9.1. A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az
adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi
méltóság sérelmével.
XI.9.2. A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a
közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.
XI.9.3. A közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek
hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.
XI.10. A gazdálkodás általános szabályai:
XI.10.1. A közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt
létesítő okiratában meghatározott tevékenységére kell fordítania.
XI.10.2. 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.
XI.10.3. Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján
nyilvánosságra kell hozni. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti
juttatások bárki által megismerhetők.
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.
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XI.10.4. Az Egyesület, mint közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását pályázathoz
kötheti. Ebben az esetben a pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset
összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre
meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).
Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
XI.10.5. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat
ki.
Az Egyesület a vállalkozásának fejlesztéséhez a közhasznú tevékenységét veszélyeztető
mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
XI.10.6. Az Egyesület befektetési tevékenységet nem folytat.
XI.10.7. Az Egyesületet a tagok elsődlegesen nem gazdasági tevékenység céljára alapították,
és az Egyesület gazdasági vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagos jelleggel, a
céljainak elérését elősegítendő és közhasznú tevékenységét nem veszélyeztető módon
folytathat.
XII. AZ EGYESÜLET KÉPVISELETE:
XII.1. Az Egyesületet az Elnök – Varga Zoltán – önállóan képviseli, akadályoztatása esetén
Golenya Ágnes alelnök helyettesíti. Golenya Ágnes alelnök akadályoztatása esetén Pálinkás
Péter alelnök helyettesíti az Elnököt.
XII.2. Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot Varga Zoltán, az Egyesület
Elnöke egy személyben önállóan gyakorolja. Akadályoztatása esetén a bankszámla feletti
rendelkezési jogot Golenya Ágnes alelnök és Pálinkás Péter alelnök együttesen gyakorolja.
XIII. AZ EGYESÜLET FELETTI FELÜGYELET:
XIII.1. Az Egyesület, mint közhasznú jogállású társadalmi szervezet feletti adóellenőrzést az
állami adóhatóság, az állami vagy önkormányzati költségvetésből illetve a nemzetközi
forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály szerinti
belső ellenőrzési szervezet, a törvényességi felügyeletet pedig - a közhasznú működés
tekintetében - a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el.
XIII.2. Az Egyesület működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint
törvényességi felügyeletet gyakorol. Ha a működés törvényessége másképpen nem
biztosítható, az ügyész a bírósághoz fordulhat.
XIV. AZ EGYESÜLET MEGSZŰNÉSE:
XIV.1. Az Egyesület megszűnik, ha:
feloszlását a Közgyűlés kétharmados szavazattöbbséggel kimondja,
más Egyesülettel való egyesülését a Közgyűlés kétharmados szavazattöbbséggel
kimondja,
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a bíróság az alapszabálytól eltérő vagy egyéb jogellenes működésért az Egyesületet
feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja.

XIV.2. Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők kielégítésére kell
fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.
XIV.3. A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő
kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
XV. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:
XV.1. A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény, a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény és a további vonatkozó
hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók.
XV.2. Az Egyesület alapszabályát, valamint az abban vállalt közhasznú tevékenységeket 2011
október 22. napján, a Tata, Fazekas út 4. szám alatt tartott alakuló közgyűlés egyhangú
határozattal elfogadta.
XV.3. Az Egyesület a bírósági nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi személyiségét.
XV.4. Az alakuló közgyűlés felhatalmazta az elnököt, hogy az egyesület bírósági
nyilvántartásba vétele és közhasznú szervezeti jogállásának megállapítása tárgyában a
Komárom – Esztergom Megyei Bíróságnál eljárjon.
Kelt: Tata, 2011 október 22.
…………………………
Varga Zoltán
elnök
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