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I. Általános rendelkezések 

 

 

1.) Az egyesület neve:  Északkelet-magyarországi Regionális Versmondó Egyesület 

2.) Székhelye:   Miskolc 

3.) Címe:    3508 Miskolc, Dália u. 4. 

4.) Képviselője:   az elnök, Káelné Kovács Rita 

5.) Működési területe:   Borsod-Abaúj-Zemplén megye, 

     Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 

     Heves megye, 

     Hajdú-Bihar megye 

6.) Az alapítás éve:  1999 

7.) Az egyesület címere:  

Fehér alapon piros, bal és jobb oldalról felfutó babérág, a két ágat 

felül a „versmondók” piros felirat köti össze. Középen narancsszínű 

pegazus, alatta az alapítás évszáma, vagyis 1999 található. A 

babérágak alatt az „Északkelet-magyarországi Regionális Versmondó 

Egyesület” felirat két sorban, piros színnel. A feliratok Georgia 

betűtípussal láthatók. 

 

II. Az egyesület célja 

 

Az egyesület kulturális, művelődési, pedagógiai és ifjúsági tevékenységet végez. Célja a magyar nyelvű 

vers- és prózamondó kultúra és a pódiumi műfajok ápolása, az egyetemes és a magyar irodalom 

népszerűsítése, az iskolán kívüli irodalmi oktatás szervezése, és a drámapedagógia módszerével a gyermek- 

és ifjúsági korosztály társadalmi identitásának erősítése. Célja a társművészeti ágak (költészet, tánc, 

mozdulatszínház, képzőművészet, könnyű- és komolyzene stb.) pódiumművészeti elemekkel ötvözése, a 

bekapcsolt művészeti ágak révén a magyar és az egyetemes kultúra megismertetése, elfogadtatása, 

népszerűsítése. Célja továbbá a városlakók művészeti és közművelődési kiszolgálása, különösen Miskolcon 

(főként Hejőcsabán és az Egyetemvárosban) és környékén, Egerben, Nyíregyházán és Debrecenben. 

Az egyesület szakmai munkáját a Magyar Versmondók Egyesületének segítségével végzi. A Magyar 

Versmondók Egyesületének, mint ernyőszervezetnek az alapszabályát és Etikai Kódexét az egyesület 

magára nézve kötelezőnek tekinti. 

Az egyesület kiemelten fontos céljának tekinti az amatőr és hivatásos vers- és prózamondók, 

előadóművészek, a regionális megyei és helyi versmondó műhelyek, valamint réteg vers- és prózamondó 

versenyek szakmai segítését, a vers- és prózamondó szakképesítés megszervezését, egyúttal a Miskolc-

Egyetemváros UNI-HOTEL Diákotthonban működő EGY MASZK drámaműhely, vagyis az Egyetemisták 

Miskolci Amatőr Színjátszó Köre szakmai irányítását. Az egyesület szakmai érdekképviseletet is ellát: 

kezdeményezi a pódiumi műfajok, a vers- és prózamondás anyagi és erkölcsi támogatását. Az egyesület 

céljának tekinti, hogy tagjai sorába szervezze a vers- és prózamondó versenyek rendezőit, akárcsak az 

általános, közép- és felsőfokú oktatásban részesülőket, különös tekintettel a Miskolci Egyetemre, a 

Nyíregyházi Főiskolára, az egri Eszterházy Károly Főiskolára és a Debreceni Egyetemre. Céljai között 

szerepel ugyanakkor a kárpátaljai, és a felvidéki és az erdélyi magyarság minél szélesebb körű bekapcsolása 

az egyesület munkájába. Ennek érdekében szorosan együttműködik a Magyar Versmondók Egyesületének 

hazai és határon túli tagszervezeteivel. 

 

III. Az egyesület feladatai 

 



Az egyesületi célok megvalósítása az alábbi módon: 

 

* helyi, megyei, illetve regionális versmondó műhelyek szervezése 

* vers- és prózamondók szakképzése, illetve vizsgára való felkészítése 

* az előadóművész-képesítés megszerzésének segítése 

* a nemzetközi Kaleidoszkóp VersFesztivál évenkénti megrendezése 

* Internetes honlap működtetése (www.versfesztival.hu) 

* az EGY MASZK drámaműhely, vagyis az Egyetemisták Miskolci Amatőr Színjátszó Körének 

működtetése 

* bemutatkozási lehetőségek, fórumok szervezése 

* különböző szintű és réteg vers- és prózamondó versenyek szakmai segítése, rendezése, 

koordinálása 

* vers- és prózaíró pályázat kiírása, elbírálása 

* kapcsolat létesítése és tartása a határainkon kívül működő, versmondó kultúrát ápoló 

szervezetekkel és magánszemélyekkel 

* pódiumi produkciók forgalmazása és ajánlása 

* versmondó-, diák vers és novella antológiák megjelentetése és jeles események audio és vizuális 

rögzítése 

* minden év költészet napja alkalmából a 2001-ben alapított „Versgondnok” elnevezésű kitüntetés 

átadása az egyesület elnöksége és tiszteletbeli elnöksége által javasolt azon személynek, aki 

elvitathatatlan érdemeket szerzett a regionális versmondó bázis megteremtéséért és az egyesületért 

* részvétel összművészeti fesztiválokon, könnyű- és komolyzenei koncertek, színházi produkciók, 

beavató előadások, rendhagyó irodalomórák rendezése, szervezése, különösen Miskolcon az 

Egyetemvárosban, Hejőcsabán, az Avasi lakótelepen és Miskolc-Tapolcán 

 

Az egyesület a közoktatás szakterületén a következő feladatokat látja el: 

- pedagógusképzésben való közreműködés 

- a magyar nyelv és irodalom tanításának tematikus segítése az általános és a középiskolákban, a 

különböző iskolatípusok tanmeneteinek megfelelően 

- versmondó versenyek szervezése a pedagógiai feltételek figyelembe vételével 

 

 

IV. Az egyesület tagjai 

 

a. Az egyesület tagja az a természetes vagy jogi személy illetve közösség, aki az alapszabályban 

foglaltakkal egyetért, azt támogatja és a tagsági díjat befizette. 

b. Az egyesület pártoló tagja lehet az a természetes vagy jogi személy, aki az egyesület 

tevékenységéhez vagyoni hozzájárulást nyújt. 

c. Az egyesület tiszteletbeli tagja lehet az a természetes személy, akit a közgyűlés erre a címre 

alkalmasnak tart és megszavaz. 

d. Az egyesület tagja lehet minden 10. életévét betöltött természetes személy. 

e. A rendes tagok az egyesületben bármilyen funkciót betölthetnek. 

f. A tagsági jogviszony megszűnik: 

a./ A tag kilépésével. 

b./ A tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével. 

c./ A tag kizárásával. 

A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával bármikor, 

indokolás nélkül megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az elnökséghez történő 

megérkezése napján szűnik meg. 

A közgyűlés nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a 

tagot, aki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy ismételten 

sértő magatartást tanúsít. 



Kizárható a tag akkor is, ha a tagdíj megfizetésével 30 napos késedelembe esik. A tagdíj 

megfizetésének elmulasztása miatt a tag csak akkor zárható ki, ha a legalább 30 napos mulasztás 

elteltét követően az elnökség írásban – póthatáridő tűzésével és a jogkövetkezményekre, azaz a 

kizárásra történő figyelmeztetéssel – felszólította a tagdíjhátralék teljesítésére, mely felszólítás a 

póthatáridőn belül is eredménytelen maradt. 

A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére a közgyűlés folytatja le. A 

kizárási eljárásban a tagot a közgyűlésre meg kell hívni, azzal a figyelmeztetéssel, hogy a 

szabályszerű meghívása ellenére történő távolmaradása az ülés megtartását és a határozathozatalt 

nem akadályozza. Az ülésen biztosítani kell számára a védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag 

képviselővel is képviseltetheti magát. A tag kizárását kimondó határozatot írásba kell foglalni és 

indokolással kell ellátni; az indokolásnak tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és 

bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati lehetőségről való tájékoztatást. A közgyűlés a kizárásról 

szóló határozatot a tagkizárási eljárás megindulásától számított 6 hónapon belül meghozza és 8 

napon belül igazolható módon közli az érintett taggal. Egyesületen belül a döntés ellen 

fellebbezésnek nincs helye, a döntésben a bírósági jogorvoslat lehetőségéről és határidejéről a tagot 

tájékoztatni kell. 

 

V. A rendes tagok jogai és kötelezettségei 

 

Az egyesület tagja jogosult: 

a./ az egyesület tevékenységében részt venni 

b./ az egyesület szolgáltatásait igénybe venni 

c./ a küldöttek választása során szavazati jogát gyakorolni, a közgyűlésen megválasztása 

esetén tagként, ennek hiányában tanácskozási joggal részt venni és a közgyűlés rendjének 

megfelelően felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni 

d./ az egyesület irataiba betekintetni 

e./ arra, hogy az egyesület tisztségviselőjévé válasszák, amennyiben vele szemben 

jogszabályban meghatározott kizáró ok nem áll fenn. 

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője útján is gyakorolhatja. A 

képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba 

kell foglalni és azt a közgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni. 

A közgyűlésen valamennyi szavazásra jogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik. 

Az egyesület tagja: 

a./ Nem veszélyeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület 

tevékenységét. 

b./Köteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni. 

c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshozó szervek határozatainak reá 

vonatkozó előírásait, rendelkezéseit betartani. 

d./ Köteles a lakcímét annak megváltozását követő 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni. 

 

 

 

 

 

VI. Az egyesület szervei és feladatai 

 

1. Közgyűlés 

 

A közgyűlés az egyesület legfőbb döntéshozó szerve, melyet évente legalább egyszer össze kell 

hívni. Rendkívüli közgyűlést kell tartani, ha az egyesület rendes tagjainak egyharmada, illetve ha 

az elnökség ezt szükségesnek tartja. Az elnök köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a 

szükséges intézkedések megtétele céljából, ha 

a./ az egyesület vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi; 



b./ az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy 

c./ az egyesület céljainak elérése veszélybe került. 

Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó 

körülmény megszüntetése érdekében intézkedést tenni vagy az egyesület megszüntetéséről 

dönteni. 

A közgyűlési meghívó tartalmazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét, idejét és a 

javasolt napirendi pontokat. A közgyűlés helye az Egyesület székhelyétől eltérhet. A napirendi 

pontokat a meghívóban legalább olyan részletezettséggel kell rögzíteni, hogy a szavazásra jogosult 

tagok álláspontjukat kialakíthassák. A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a közgyűlés 

határozatképtelensége esetére azt az időpontot, amikor a közgyűlést akkor kell megtartani, ha az 

eredeti időpontra meghirdetett közgyűlés határozatképtelen volt, és az arra történő felhívást, hogy 

ez utóbbi, úgynevezett megismételt közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a 

megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes lesz. 

A közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzétételétől számított 3 napon belül a tagok és az 

egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A 

napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt. Az elnökség a napirend 

kiegészítését elutasíthatja vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a 

kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak meghozatalától számított legkésőbb 2 napon 

belül igazolható módon közli a tagokkal. 

Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemről nem dönt, vagy a kiegészített napirendi 

pontok szabályszerű kézbesítése nem állapítható meg, úgy a közgyűlés a napirend elfogadásáról 

szóló határozat meghozatalát megelőzően külön dönt a napirend kiegészítésének tárgyában, azzal, 

hogy a szabályszerűen nem közölt napirenden szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha 

valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához 

egyhangúlag hozzájárulnak. 

Az eredeti meghívóban a közgyűlést az eredeti közgyűlés határozatképtelensége esetére 15 napon 

belülre, de akár az eredeti közgyűléssel azonos napra, a határozatképtelen közgyűléssel, azonos 

napirenddel ismét össze lehet hívni, s a jelenlévők számától függetlenül az határozatképes. Erre a 

tagokat a közgyűlési meghívóban figyelmeztetni kell. 

A közgyűlés hatáskörébe tartozik: 

- az alapszabály módosítása,  

- az egyesület megszűnésének, egyesülésének és szétválásának elhatározása; 

- a vezető tisztségviselő megválasztása, visszahívása, 

- az éves költségvetés elfogadása, a tagdíj megállapítása; 

- az éves beszámoló - ezen belül az egyesület vagyoni helyzetéről szóló jelentésének az elfogadása; 

- a vezető tisztségviselő feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezető tisztségviselő az 

egyesülettel munkaviszonyban áll; 

- az olyan szerződés megkötésének jóváhagyása, amelyet az egyesület saját tagjával, vezető 

tisztségviselőjével vagy ezek hozzátartozójával köt; 

- a jelenlegi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők elleni kártérítési igények 

érvényesítéséről való döntés; 

- döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabály vagy alapszabály a hatáskörébe utal. 

A tisztségviselőket titkos szavazással választja meg a közgyűlés. 

A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő szavazásra 

jogosult részt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. A közgyűlés 

határozatát – az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában – egyszerű szótöbbséggel, 

nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához a jelen lévő tagok 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület céljának módosításához 

és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok 

háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. 

A közgyűlés nyilvános. 

 

 



2. Elnökség 

 

Az elnökség, amely az elnökből, alelnökből és további 7 elnökségi tagból áll, az egyesület 

vezetőszerve, tagjai az egyesület vezető tisztségviselői. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 

meg, titkos szavazással, a jelenlévők egyszerű szótöbbségével 3 évre.  

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi 

személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat 

nevében ellátja. 

A vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A vezető 

tisztségviselő feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 

bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett 

előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem lehet vezető tisztségviselő, 

aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) pont). Nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős 

bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi 

személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott 

időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői 

tevékenységtől. 

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

a./ a megbízás időtartamának lejártával; 

b./ visszahívással;  

c./ lemondással;  

d./ a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

e./ a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával; 

f./ a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

A vezető tisztségviselő megbízatásáról az egyesülethez címzett, az egyesület másik vezető 

tisztségviselőjéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy 

működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy 

megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított harmincadik napon válik 

hatályossá. 

Az elnök feladatai: képviseli az egyesületet, kezeli az egyesület pénzeszközeit, kezeli az egyesület 

iratait, vezeti és őrzi a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyveket. 

Az elnököt akadályoztatása esetén az alelnök vagy az elnök által megbízott elnökségi tag 

helyettesíti. Az egyesületet az elnök önállóan képviseli, ez vonatkozik a bankszámla feletti 

rendelkezésre is. Az elnökségi tagok koordinálják az alapszabály vagy az elnökség által rájuk bízott 

szervezési munkát. A Magyar Versmondók Egyesülete elnökségében az elnök vesz részt. d) Az 

elnökség kidolgozza a rövid (egy évre szóló), a közép (négyéves) és a hosszú távú egyesületi 

célokat és terveket, amelyeket a közgyűlés elé terjeszt elfogadásra. 

Az elnökség feladata: 

1. Szervezi és irányítja az egyesület munkáját 

2. közreműködik, illetve segíti versmondó versenyek, fesztiválok, stb. megvalósítását 

3. szervezi az EGY MASZK Drámaműhelyt (Egyetemisták Miskolci Amatőr Színjátszó Köre) 

4. képviseli a vers- és prózamondók és a pódiumi műfajok érdekeit 

5. kapcsolatot tart a társszervezetekkel és a Magyar Versmondók Egyesületével 

6. kapcsolatot tart a Miskolci Nemzeti Színházzal és a régió más színházaival 

7. pályázatokat készít különböző feladatok finanszírozására 

8. gazdálkodik az egyesület anyagi javaival 

9. továbbítja a Magyar Versmondók Egyesületének Versmondó című folyóiratát a tagoknak 

10. minden év költészet napja alkalmából odaítéli és nyilvánosan átadja a „VersGondnok” 

kitüntetést, amely egyúttal az egyesület tiszteletbeli tagságát is jelenti (ennek plakettjét elkészítteti) 

11. kapcsolatot tart a sajtóval, intézi az egyesület PR-ügyeit. 



Az egyesület szakmai irányvonalát az elnökség alakítja ki. Ennek keretén belül 

- formális és informális kapcsolatot tart a tagsággal 

- az elnökség kidolgozza az egyesület rövid, közép és hosszú távú céljait és terveit, azok 

elfogadásáról egyszerű szótöbbséggel dönt 

- területüket érintő kérdésekben az elnökségi tagok javaslatokat tesznek, feladatot vállalnak, 

részt vesznek az elnökségi üléseken, szavaznak az éves, vagy időszakos feladatokról 

- az elnökség dönt az egyesületet érintő stratégiai kérdésekben, szervezi és irányítja az 

egyesület munkáját és megjelenését. Tevékenységét az MVE elnökségével szoros 

együttműködésben végzi. Az elnökség gazdálkodik az egyesület anyagi javaival. 

-    Az elnökség évente legalább kétszer ülésezik. Üléseit az elnök, szükség esetén az alelnök 

hívja össze postai értesítés, sürgős esetben akár e-mail, telefon, sms vagy fax útján is, az összehívó 

minden esetben közli az ülés napirendi pontjait. Az ülések menetéről nyilvántartás készül. Az 

elnökség ülései nyilvánosak, azonban a tanácskozást zavaró magatartása esetén az elnökség 

megtilthatja az adott személy részvételét az aktuális ülésen. 

- Az elnökség akkor határozatképes, ha tagjainak 50%-a + 1 fő jelen van. 

- Az elnökség határozatait egyszerű szótöbbséggel nyílt szavazással hozza. Határozatai akkor 

érvényesek, ha a jelenlévő elnökségi tagok fele + 1 fő megszavazza. Szavazategyenlőség esetén, 

egy alkalommal tartható megismételt szavazás, azonban amennyiben ekkor sem születik meg a 

szükséges többség, úgy a kérdést elvetettnek kell tekinteni. 

- Az elnökség határozatairól emlékeztetőt kell készíteni.  

- Az elnökség nyilvántartás vezetéséről gondoskodik, amelyből az elnökség és a 

küldöttközgyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számaránya (személyek) megállapítható, 

- az elnökség döntéseit a Versmondó c. folyóiratban, vagy az egyesület honlapján vagy a tag 

által erre a célra megadott e-mail címre történő megküldéssel teszi közzé. 

- az elnökség döntéseit az érdekeltekkel 8 napon belül, írásban közli 

- az egyesület működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, az elnökkel 

való előzetes időpont-egyeztetés alapján, kivéve, ha az adatvédelem vagy személyiségi jog 

sérülésével jár. Erről az elnökség dönt az általános döntési mechanizmussal.  

- az egyesület szolgáltatásait – kivéve az elnökség által meghatározott, kizárólagosan az 

egyesület tagjai számára biztosított programok és egyéb események, a tagdíjhoz kötött 

szolgáltatások stb. – bárki igénybe veheti, kérheti az egyesület szakmai segítségét. 

 

VII. Az egyesület anyagi forrásai 

 

a) A rendes tagok által befizetett tagdíjak, melyek mértéke évi 3200,-Ft / fő, amelyet minden év 

december 31-ig egy összegben „Készpénz átutalási Megbízás”-on, vagy házi pénztár útján az 

egyesület számlájára kell a tagoknak befizetni. 

b) Az Uni-Hotel Diákotthon infrastrukturális támogatása. 

c) A Magyar Versmondók Egyesületének anyagi támogatásai. 

d) Pártoló tagok támogatásai. 

e) Állami és egyéb szervektől elnyert támogatások. 

f) Az egyesület tevékenységéből származó bevételek. 

g) Szponzori, támogatói vagy partneri felajánlások 

 

Az egyesület bevételeit az alapszabályban meghatározott célokra fordíthatja. 

 

VIII. Az egyesület megszűnése 

 

Az egyesület megszűnik, ha feloszlását a közgyűlés kimondja. 

 

IX. Egyéb rendelkezések 

 



a. Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

b. Az Északkelet-magyarországi Regionális Versmondó Egyesület tevékenységével a teljes magyar 

nyelvű kultúrát szolgálja.  

c. Az egyesület politikai pártnak vagy szervezetnek tagja nem lehet. 

d. Az alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései irányadók, annak keretei között a 

közgyűlés bármely kérdésben határozatot hozott. 

 

Az egyesület 2016. március 07-én elfogadott egységes szerkezetbe foglalt alapszabályát a közgyűlés 2016. 

november 22-én módosította. 

 

 

Miskolc, 2016. november 22. 

 

Alulírott Káelné Kovács Rita elnök igazolom, hogy az Alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege 

megfelel az Alapszabály módosítások folytán hatályos tartalmának.     

   

 

(Káelné Kovács Rita) 

        Elnök 

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

1. 2. 

     ______________________________  _______________________________ 

név:             név: 

lakcím:             lakcím: 

szig. szám:            szig. szám: 

 


