
A

Magyar Vasúti Magánko csl Sztivetség

AlapszabáIya

AzoL2. március 21. napján taÉott közgyűlésen elfogadott

módosításokkal egységes szerkezetben

A módosításokat kiemelt dőlt betíitípus jelzi



A Nilagyar VasÚtj lvlagánkocsi SzÖVetség közgyűlésén alapszabályát a köVetkezÓkben állapítja
meg:

t.

ÁlrnlÁHos ReruoetxezÉsex

1) ASzöVetség neve: Magyar VasÚti Magánkocsi szövetség

2) A szÖVetség székhelye: 1037 Budapest' Zay u' 3'

3) A szÖVetség műkÖdése kiterjed az ország égész terÜletére.

4) A szÖVetség a kiadásait tagdíjakbÓl' természetes- és jogi személyek adományaibÓl
Valamint a szÖVetség céljajt nem sértó Vállalkozási tevékenység eredményéből fedezi'

5) A SzÖVetség non profit szervezet' A szövetség rendelkezésére állo eszkÖzÖk csak az
Alapszabályban rÖgzített célokat és a szÖVetség javát szolgálhatják.

il.
n szÖversÉo cÉt-u

'1) A szÖVetség onkormányzati elven működŐ szakmai érdekvédelm! és érdekképviseleti
társadalmi szervezet. A SzÖVetség jogi személy.

2) A szovetség télja:

a) a VasÚti magánkocsik uzeme|tetésének speciális helyzetéből adÓdÓ ügyekben a

tagok érdekvédelme és érdekejk képviselete erre irányulÓ igény esetén;

b) egyÜttműkÓdés a magyaÍ VasÚttársaságokkal az Üzemvite| kÖrében kialakÍtandÓ
szabályozásban, a szÖVetség céljainak érVényre juttatása,'

c) a Vasúti magánkocsi Üzeme|tetŐk szakmai támogatása a kocsik beszerzéséVel'
fenntartásáVal és értékesítéséVel osszefüggŐ ügyekben

d) részvétel a szÓVetsé9 céljaihoz kapcsolÓdó nemzetkÖzi szÖVetségben;

e) nemzetkÖzi kaPcsolatokkialakÍtása;

f) jogaIkotási és szabályozási feladatok ellátásához szakmai seg ítségnyújtáS'
tárgyalÓpartnerként részvétel ezen folyamatokban és kÖzremŰkÓdés annak
érdekében' hogy a szabályozások végrehajtása során egységes országos illetve
nemzetkozi gyakorlat alakuljon ki;

g) a kornyezetvédelemi és az EU csatlakozásból adódÓ feladatok tel'iesítésének
elősegítése,

h) segítség nyújtás a magánkocsik üzemeltetéséVel i||etve a VasÚti áruszállÍtással
kapcsolatban megjelent szabályozási kérdések megismerésében'
értelmezésében;



fenti célokkal kapcsolatos ügyekben tanácsadás, felVilágosítás' koordinatív
feladatok éllátása'

A szÓVetség az á|lala szervezett szakmai fÓrumokon biztosítja az érdekelt

szervezetek és a tagok kÖzvetlen párbeszéde útján a SzÖVetség céljainak
megValÓsulását' továbbá szÚkség esetén speciális tudással rendelkezó
szakemberek felkérésével Szakmai tanácsot nyÚ.it a hozzá fordulÓ

tagszervezetnek a magánkocsik uzemeItetését érintó hazai és nemzetkozi
elólrásokrÓl' A szakmai konferenciákon eIhangzottakról tájékoztatást nyÚjt,

lehetőséget biztosít továbbá arÍa |s' hogy a tagok a problémákat erre a célra
szervezett rendezvényen megVitathassák' tapasztalataikat megoszthassák'

1il.

szÖVETsÉGl TAGSÁG KELETKEZÉSE, MEGszÚNÉsE

A szÖVetség teljes jogú tagja lehet minden olyan jogi személy, vagy jogi személylséggel
nem rendelkezo gazdálkodÓ szervezet, egyéni vállalkozÓ' Vagy magánszemély' amelyik

iIietve aki az alapszabá|y rendelkezéseit magára nézve kÖtelezőnek eIfogadja, eÍől
irásban nyilatkozik Vagy alapító tagként az alapszabályt aláírja és kÖtelezettséget Vá|iaI a

SzÓVetSégi célok megvalÓsÍtása érdekében tÖrténó közreműkodésre' a tagdíj

megfizetésére'

A szÖVetség pártolÓ tagja lehet az a magyar és kijlfÖldi magán- Vagy jogi személy, aki
adományaival segíti a szÖvetség munkáját' de abban tagként nem kíVán részt Venni' A
pártolÓ tagot szaVazatijog nem illeti meg és tisztségre nem VálaszthatÓ.

Az ElnÖkség indokolt javaslatára külÖnÖs méltánylást érdem|o esetben a köZgyűlés a

SzÖVetség tiszteletbeli tag.Jává Választhalja azt a magánszemélyt, aki a SzÓVetség
céljaival egyetért, eddigi szakmai tevékenysége a tiszteletbeli taggá ValÓ Választását
indokolja és a tiszteletbeli tagságot elfogadja' A tiszteletbeli tagot tagdÚ fizetési
kötelezettség nem terheli' szavazati.jog nem illeti meg és tisztségre nem VálaszthatÓ'

A teljes jogú tag be|épési szándékát az E|nÓkségnek nyújtja be' Az EhÖkség nyilatkoztatja

a be|épni szándékozÓt, hogy az alapszabály i|letve a közgyűlési határozatokban foglaltak

alapján a szÖVetség céljait ismeri' és azokkal egyetért' az alapszabály rendelkezéseit
magára nézve kötelezŐnek tartja' nyilatkozik belépésének indokárÓl és Vállalja a tagdíj

fizetését' Az úJ tag felvételéről az ElnÓkség a belépési szándék átvéte|ét kÖVetŐ elso
elnÓkSég i Ü lésen határoz'

A szÖVetségi tagság megsztinjk a tag jogutÓd nélkijli megszűnéséVel, kilépéséVel Vagy

kizárásáVa|' A kilépési szándékot Írásban kell kozÖlni a szÓVetség ElnÖkségével'
legkéSóbb a kilépés előtt 30 nappal' A tagsági jogviszony megszŰnése nem mentesÍti a
tagot a SzÖVetséggel szemben fennállÓ és a jogvlszony megszŰnése elott keletkezett
kÖtelezettségek teljesitéSe alól'

i)

2)

1)

3)

5)

4)



6) A Kozgyűlés titkos, minosített szótobbsé9gel meghozott határozattal kizá(ha\a a
SzÖVetségnek azl a lagjál, amelyik az alapszabály rendelkezései ellen Súlyosan Vét' A tag
kizárásáÍa az ElnÖkség tesz javaslatot' Az ElnÖkség a kizárásla okot adó magatartásrÓl
Való tudomáSszerzést kÓVeto 30 napon belül felhivja az érintett tagot arra' hogy a felhíVás
kézhezvételétől számított 15 napon belül fejtse ki álláSpontját a sérelmezett magatartással
kapcsolatban, nyújtsa be Védekezését és JelÓlje meg bizonyitékait, illetve csatol'ia azokat'
A felhíVáSban kÖzÖlni kell az érintett taggal, hogy amennyiben VédekezéSt nem nyújt be, a
kÖZgyűlés a rendelkezésre állÓ iratok és információk alapján dÖnt. Az elnokség az érintett
tag beadványának beérkezésétol számÍtott 15 napon belÜl intézkedik a kÖzgyűlés
ÖsszehivásárÓl' A kizárásra okot adÓ cselekmény beíejezésétol számÍtott 3 éV elteltétől
kizárásra javaslatot tenni nem elehet'( eléVülési idó)

A kÖzgyLilési meghíVÓban egyértelmúen kell szerepelnie a naprendi pontban, hogy mely
tag kizárásárÓl kel| dÖntenie a kozgyűléSnek. A meghivÓhoz mellékelni kell az ElnÖkség
javaslatát, amelyben szerepel a sérelmezett magatartás leírása és aZ érintett tag
Védekezésének lényege' Az érintett tagnak a meghivÓVal együtt kézbesíteni kell az
Elnokség javaslatát' továbbá - Védekezés hiányában - fel kéll híVni az érintett tagot arra'
hogy álláspontját legkésobb a közgyŰlésen ismertesse' Tájékoztatni kell az érintett tagot
arrÓl is' hogy táVollététben is hozhatÓ határozat és Védekezés hiányában a kÓzgyŰlés a

rendelkezésre állÓ dokumentumok illetve ismeretek alapján dÖnt'

A köZgyűlés által hozott határozatot, annak indokolásáVal együtt az érintett tagnak Írásban
a határozat meghozatalátÓl számított 8 napon belu| kéZbesíteni kell' AZ érintett tag a

halározal kézhezvételétol számított 30 napon belül a határozat ellen bírÓsághoz foÍdulhat.

tv.
A TAGoK JoGAl És KÖTELEZETTSÉGEl

A SzÖvetség minden tagja választhat és VálaszthatÓ a szÖVetség szerveibe' Minden tagot
egy szavazati jog illet meg. Minden tag legfe|jebb 2 fo képviselőVeI Vehet részt a
szovetség mLikÖdését érinto minden kérdésról rendelkezni jogosult kÖzgyűlés
dÓntéshozatalában ' de a szavazati jogát minden tag a jelen alapszabály aláírására
fe|hatalmazott személyen Vagy az adott kÖzgyŰlésre szÓlÓ szabályszerű
meghatalmazásban kijelolt képviselÓn keresztÚl egyszemélyben gyakorolhatja.

Tisztségviseloül bármely teljes jogÚ tag kÖzgyŰléSen jelen léVŐ képviselÓje illetve a jelen

nem léVó teIjes.logÚ tag felelÓs képViselóje megválasztható'

A SzöVetség tagja kote|es a közgyűlési határozattal meghatározott mértékű tagdíjat a
kÖzgyúlés által meghatározott hatáÍidoig a SzÖVetSég bankszámlájára befizetni. A tag

továbbá kÓteles tevékenyen kÖzreműködni a SzÖVetSégi célok megvalÓsítása érdekében
és réSzt Venni a Közgyűlés által meghatározott konkrét programokban'

A SzÖVetség tagja kÖteles az Elnökségnek bejelenteni minden olyan kÓrülményt, ama

tagsági jogát érinti (pl' csod, felszámolási eljárás, képviselÓ szemé|yében' vagy a cég

elnevezésében, székhelyében tevékenységében tÖrténŐ változás)

A SzÖVetség tagja a tudomására jutott és a SzöVetség céljait érintÓ informácilrÓl
tájékoztatni köteles aZ ElnÖkséget'

7)

8)

1)

?\

3)

4)



1)

2)

V.
A szöVETsÉG SZERVE|: KözGYÚLÉs És rtszrsÉovlsElŐK

A SzÖVetSég legfőbb szerve a KözgyűIés. A KÖzgyűlés a tagok összessége' amely a

szÖVetséget érintó minden kérdésben donthet' A KÖzgyűlést az Elnok híVja Össze. A
KÖzgyűlésre minden tagot a napiÍend közléséVel kell meghíVni Úgy, hogy a meghíVÓk

elküldése és a KÖzgyűléS napja kÖzott legalább tizenÖt nap idokoznek kell |ennie' Évente

egyszer rendes kÖzgyŰlést kell tartani. RendkíVÜli KÖZgyűlést kell ÖsszehíVni' ha a tagok

egyhaÍmada azt_ az ok és a cél megjelo|ésével - igényli' Vagy az E|nÖkség bármely tagja

azt szÜkségesnek tartja'

A KÓzgyűlés határozatképes, ha a tagok fele + 1 tag jelen Van' illetve képviselteti magát'

Ha a KÖzgyűlés nem Volt határozatképes, az emiatt megismételt Közgyűlés az eredeti

napirendben szereplő Ügyekben a jélenléVok számátÓl függetlenÜl határozatképes' az erre

Való figyelemÍelh íVásnak a megh|VÓban szerepelnie kell. A megismételt KÖzgyűlés és az

eredeti - határozatképtelenség miatt e|maradt - kÖzgyűlés idŐpontja közott minimum 8

napnak kell eltelnie, de legÍeljebb 30 nap lehet' amely idopontot az eredeti KÖzgyŰlés

meghívÓjában is meg kelljelolni'

A Kozgyűlés - eltérő rendelkezés hiányában - határozatait egyszérű szÓtÖbbséggel' nyílt

szavazással nozza, szavazategyenlÓség esetén az Elnök szavazata dont' A Kozgyúlés a

tisztségViselőket titkos szavazáSsal Választja meg'

KizárÓlag a kozgyű|és hatáskorébe tartozik:

a. Az a|apszabá|y megáIlapítása és mÓdosítása,

b' az előző évi számvÍteli beszámoló megállapítása és az éVes koltségvetés

megállapítása;
c' a tisztségViselok, Ügyintézo szervek éVes beszámolÓjának elfogadása'

d' az íigyintéző és képvÍseleti szerv tagjainak megváIasztása és visszahÍvása;
e' a SzÖVetség más SzöVetséggel ValÓ egyesÚlésének, szétyálásának illetoleg

feloszlásának a klmondásaI

f' az éVes tagdíj mértékének és esedékességének meghatározása,
g. tag kizárása;
h' tiszteletbeli tag felvétele'

4)

5) Az alapszabály mÓdosításához' tag kjzáíásához' és a szovetség felosz|ásának,

egyesÜlésének' szétváIásának klmondásához az Összes szavazat kétharmadának

támogató szavazata (minősÍtett tobbség) szÜkséges.

A SzÓVetség tisztségviselői: az ElnÖk, a Főtitkár és a Titkárok. (együtt: ElnÖkség)

A sziivetség tisztségviselőit a Kózgyűlés 3 évre választja.

Ha a szövetség tagjainak több mint egyharmada'az ok megjelöIésével - írásban

bizalmatlansági indítványt nyújt be bármely vezető tisztségviselővel szemben,

akkor az elnök köteles 60 napon betüIi időpontra a közgyíilést ijsszehÍvni'

Kezdeményezni lehet a tisztségviselő visszahívását, ha
a) magatartása az alapszabállyal ellentétes'
b) magatartása a szövetség céljait veszélyezteti'
c) tisztségéből adódó feladatait nem 

' 
vagy nem kellő gondossággal

Iátta eI'

d) a jogi szeméIy taggal a tisztségvÍselő jogviszonya megszűnt'

3)

6)

7)

8)



9) Ha a bizalmatlansági indítvány az elnijk szeméIyére is vonatkozik, akkor annak
tartalmaznia ke az új elnökjeli,lt megnevezését, Az indÍtvány elfogadása esetén
egyúttal az úi elnökjelöltről is dönteni kell'

10) A vezető tisztségvÍselő visszahÍvását napirendjére vevő közgyülésre a visszahívni
kívánt vezető tisztségviselőt a napirend ismertetésével meg ke hÍvni. A határozat
meghozatala előtt lehetőséget kell biztosítani arra, hogy az érÍntett vezeto
tisztségviselő védekezését és á áspontját a közgyúlés előtt ismertesse.

11) A bizalmatlansági indítvány akkor tekinthető elfogadottnak, ha a ki5zgyűlésen jelen
lévó tagok több mint kétharmada egyetért azzal. Ha a közgyí'ilés az elnök személyét
nem érintő bizalmatlansági indítványt fogad eI, akkor az elnök köteles új jelöIte(ke)t
állítani. Az ilyen módon megváIasztott vezető tisztségviselók hivatali ideje
megegyezik a leváItott vezető tisztségviselők hátralévő hivatali ideiével' A leváltott
vezető tisztségviselő hivatali ideje a helyére jelölt vezető tisztségvisető
megválasztásáig tart.

1)

vt.
Az ELNÖKSÉG És n nszrsÉcvlsElŐK JoGAl És KoTELEZETTSÉGE|

Két Közgyúlés kÓzÖtti időben az ElnÖkség dÓnt minden olyan kérdésben' amely nem
tartozik kizárÓlag a Közgytilés hatáskÖrébe. DÖntéseiről, intézkedéseirol a kÖVetkező
Közgyűlésen az ElnÖkség kÖteles beszámolni'

Az Elnokség jogosult a szÖVetséget terhelő kÖtelezettségek (szerzodések) és illeto jogok

Vál|alásáró| - a KÓzgyűlés ill' tagok Íelé beszámolási és tájékoztatási kÖtelezettség mellett
_ dönteni.

Az ElnÖkség elokészíti a közgyűlést' javaslatot tesz tag kizárására' dÖnt a rendkÍVi'ili
kÖzgyŰlés ÖsszehÍVásárÓl' dönt tagfelvételi Ügyekben, gondoskodlk a szÖVetség
szabályszerLj gazdálkodásárÓI, kezeli a szöVetség Vagyonát, szeÍvezi a szöVetség
tevékenységét a szovetségi có|oknak megfelelően' Vágrehajtja a kÖzgyl]|és határozatait,
trányít1a a szÖVetség munkaszervezetét.

Az ElnÖkség minimum három tag jelenléte esetén határozatképes' mely három tagbÓ|

legalább az egyik az ElnÖk Vagy a FőtÍtkár. Az ElnÖkség sztjkséghez képest _ de legalább
éVente négyszer _ tart Úlést, melyet az ElnÖk hív ossze' Az Elnökség Ülésére minden tagot

a napirend kÖzléséVel kell meghÍvni úgy' hogy a meghíVÓk elküldése és az ü|és napja

kÖzÖtt |egalább 5 nap idokÖznek kell lennie' Bárme|y' az ElnÖkség dÖntésében érdekelt
egyéb személy vagy szeNezet az Elnökség Ülésére meghíVhatÓ.

Az EInökség ügyrendjét maga halározza meg- Döntéseit egyszerű szÓtÖbbséggel, nyílt
szavazással hozza, szavazategyenlŐség esetén az ElnÖk (távolléte esetén a Főtitkár\
szavazata dÖnt'

2)

s)

4)

5)



6) Az ElnÖk jogai és kÓtelességei:

a) a KÖzgytjlés összehíVása;
b) a tagság pénzérol a kezelŐk elszámoltatása;

c) a kiadások számláinak ellenórzése;

d) megbízÓleVél kiadása pénzijgyek intézéséhez;
e) harmadik személyekkel Való szerzidések megkÖtése;

f) a Közgytilés határozatainak Végrehajtása Vagy VégÍehajtatása;
g) a tagságtÓl, illetve harmadik személyektÓl bárme|y címen befolyt Összeg

kezeléSének ilIetve felhasználásának ellenórzése;
h) a SzöVetség tevékenysége során keletkezett dokumentációk ellenŐrzése'

7) A Fötitkár jogai éS kÖtelességei:

a) az ElnÓk akadályoztatása esetén teljes hatáskÓrben helyettesíti az E|nokÖt, de

az ElnÓk három hÓnapot meghaladÓ akadályoztatása esetén a teljes

hatáskörű helyettesítéshez a KÖzgyűlés hozz árllása szükséges;
b) a Titkárok feladatainak koordinálása és a Végrehajtás ellenórzése;

c) a SzÖVetség pénzál|ományának keze|ése;

d) a számlák kezelése és nyilvántartása;

e) a pénztárkönyv Vezetése;

f) mindennemű Visszaélési lehetoség gyanúja esetén aZ elnÖk értesítése;
g) a számlák hitelességének ellenórzése;
h) nyilVántartás Vezetése a tagságrÓl.

8) A Titkárok jogai és kÖtelességei:

a) a Titkárok Vezetik a szakmai munkacsoportokat (múszaki' gazdasági' jogi);

b) szervezik a SzÖVetség céIjainak megfelelő érdekképViseleti' koordinációs'

felvilágosítÓ' informáciÓs munkát;

c) biztosítják' hogy a szÖVetségen keresztÜl a tagoknak adandÓ, az egyes
szakterületeket érintő informáciÓk naprakészek legyenek;

d) gondoskodnak arrÓl' hogy szÜkség esetén megfele|Ó szakemberek álljanak a

Szovetség rendelkezésére'

9) Mind a Közgyűlés' mind az Elnokség minden lényeges dÖntését jegyzokÖnyvben rögzíti' A
jegyzikÖnyvet aláir)a az Elnök (távolléte eseÍén a Főtitkár) és a jegyzókönyvvezető,

Kozgyűlés esetén további erre kijelolt két tag.

10) Az ElnÖk kÖteles mind a Közgyű|és, mind az ElnÖkség álta| hozott dÖntések

nyilVántartását naprakészen Vezetni'

1 1) A szÓVetség iratait, bevéteti és kiadási bizonylatait a FÓtitkár kezeli.

12) Az ElnÓkség jogosult akár a tagok közÜl, akár kíVijlállÓ személyt pénztárosi teendok

e||átásáVal megbízni. A pénztáros részére dÍjazás állapíthatÓ meg.



vil.
A szÖVETsÉG KÉPVlsELETE

1) A szÖVetséget az Elnök és a Főtitkár önállóan jogosult képviselni, ennek megfelelően

aláírási joguk is önállÓ' A Titkárok a szÖVetséget más képviseletre jogosulttal egyÜtt

jogosultak képviselni' ennek megfelelóen az aláírási Jogot más aláírásra jogosulttal egyÜtt

jogosultak gyakorolni.

2) A SZöVetség bankszámlája felétti rendelkezésre az Elnők önállóan jogosu/Í' illetve a

Fótitkár Valamelyik más aláírásra jogosult képViseIóVel egyÚttesen jogosult'

vlll'
A szövETsÉG VAGY2NA, GAzDÁLKoDÁsA

1) A tagok által befizetett tagdíjak' Valamint mlnden' a kÖzÖs célt szolgálÓ befizetés a

szÖVetség Vagyonát képezi' A szÓVetség Vagyona oszthatatlan. A SzÖVetségi tagság

báÍmilyen mÓdon történo megszűnése esetén a tagot a szÓVetség VagyonábÓl semmilyen

térÍtés nem illeti meg'

A SzÖVetség a tagok által befizetett tagdíjakbÓl' a tagok Önként Vál|alt egyéb juttatásaibÓl'

illetoleg a külsÖ támogatÓk által juttatott Összegekkel gazdálkodik. A szöVetség,
gazdálkodása során nyereségre nem tÖrekszik' A SzÖVetség jogosult Vállalkozási

tevékenység folytatására' amelybol eredó nyereséget a SzÖVetség céljajra kÖteles

foídítani' A Vállalkozási tevékenység nem tÖrténhet a SzöVetség céljainak rovására és

nem sértheti az egyes tagok érdekeit'

A SzöVetség éVes kÖttségvetés alap'ián gazdálkodik' A SzÖVetség tartozásaiért saját

VagyonáVal felel' A tagokat csak esedékes tagdíjbefizetésük mértékéig terheli felelősség'

A Szovetség megsZűnése esetén Vagyonát a SzÖVetség céljaival azonos célokat

képviselÓ más társadalmi szervezet céljaira |ehet csak felhasználni' me|yről konkrétan a

feloszlást kimondó Közgyűlés dont.

A Szovetség múkÓdésérol a külön jogszabályok eloírásal szerinti üzleti konyveket kell

Vezetni és azokat az üzleti éV Végén le kell zárni' Az Üzleti éV VégéVel az Elnök a

SzÓVetség gazdálkodásárÓl a KözgyűIés számára mérleget, a gazdálkodás eredményéról

Vagyonkimutatást készít.

A SzÖVetség céljainak megValÓsitása érdekében támogatÓkat keres' az elfogadott

támogatást a lehető leghatékonyabban és legrÖVidebb idÓn belÜl az elérni kíVánt cél

támogatására' elosegÍtésére használja fel' az esetleges maradvány osszegeket hasonló

célok támogatására fordítja' rendezvényeket tart' melyek bevételeit a rendezvény céljában

meghatározott kÖrben haSználja fel'

2)

3)

4)

5)

6)



tx.
VEGYES RENDELKEzÉsEK

A SzÓVetség bírÓsági nyilVántartásba Vételleljrn létre.

A szöVetség politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktÓl független, azoktÓl

támogatást nem fogad el' és pártokat a maga részérŐl semmilyen formában nem

támogat' továbbá országgyűlési képviselójeIöltet nem állított és nem támogatott a

Választásokon, és a továbbiakban sem fog'

A jelen okiratban nem, Vagy nem kieIégítően szabá|yozoÍl kérdésekre egyrészt a 2Q11' évi

CLXXV. rendelkezései' a Ptk' elóÍrásai' Valamint a késÓbb meghozandÓ KÖzgyúlési határozatok

az irányadÓk'

Az alapszabályt a SzÖVetség (egyesület) 2004' október 20' napjára összehíVott alakuló

közgytilése a 2l2004.számú határozattal fogadta el' Az alapszabály jelen okiratba Íoglalt

mÓdositásait a SzöVetség 2012. március 21' nagán tartott kÖzgyűlése a 4'l2Q12' számÚ

határozattal fogadta el.

Kelt' Budapesten' 2012. március 21 . napján

'L/
ök

[*c*l u''
]egyzokönyVVezeto

Alulírott jogl képviselő igazolom' hogy a mÓdosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapszabály

szÖVege megÍelel az alapszabály módosítáSok alapján hatályos tartalmának'

Ellenjegyezte Budapesten' 2012' március 21 ' nap)án '

DR. KovÁcs c

Ugyvédi

1)

2)

t2.
d1?
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