
A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS 

KOLLÉGIUMÉRT EGYESÜLET 

Alapszabálya  

 A Szentendrei Református Gimnáziumért és Kollégiumért Egyesület 

közgyűlése az Egyesület székhelyének megváltozására tekintettel a mai 
napon az Egyesület Alapszabályát az alábbi módosított tartalommal 

fogadta el: 
 

Általános rendelkezések  

1./ Az Egyesület neve:  

„A SZENTENDREI REFORMÁTUS GIMNÁZIUMÉRT ÉS KOLLÉGIUMÉRT 
EGYESÜLET „ (továbbiakban: Egyesület) 

    Székhelye: 2000  Szentendre, Áprily tér 5. 

2./ Az Egyesület önálló jogi személy, közhasznú szervezet, vagyonával 
önállóan gazdálkodó önkormányzati elven működő társadalmi szervezet.  

Az Egyesület céljai, feladatai és közhasznú tevékenysége 

3./ Az Egyesület kiemelt működési célja: 

 -az ifjúság kultúrált, erkölcsös, egész életre alapot és célt adó, 
egészséges életre nevelése érdekében a Szentendrei Református 

Gimnázium és kollégium újraindítása. 

 -az iskola és kollégium működésének elősegítése. 

    Az Egyesület céljai elérése érdekében 

 -az ügyben hatáskörrel rendelkező személyeknek, szerveknek 

javaslatokat ad, intézkedések megtételét kezdeményezi, véleményt 

nyilvánít, 

 -a vonatkozó jogszabályok és előírások megtartása mellett kulturális 
és gazdasági tevékenységet is végezhet. 

 az Egyesület a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. 

törvény 26. § c.) pontjában megjelölt közhasznú tevékenységek közül az 

alábbi közhasznú tevékenységeket végzi: 



1. (1). egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító, 

egészségügyi rehabilitációs tevékenység; 
2. (4). nevelés és oktatás, képességfejlesztés, 

ismeretterjesztés; 

3. (5). kulturális tevékenység; 
4. (9). környezetvédelem; 

5. (10). gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági 
érdekképviselet; 

6. (13). a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, 
valamint a határon túli magyarsággal kapcsolatos 

tevékenység; 
7. (14). sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony 

keretében megbízás alapján folytatott sporttevékenység 
kivételével; 

8. (18). munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek 
képzésének, foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó 

szolgáltatások; 
9. (19). euroatlanti integráció elősegítése; 

 

Az Egyesület működésének, szolgáltatásainak és beszámolóinak 
nyilvánosságát a szórólapokon, szakfolyóiratokban és egyéb 

sajtótermékekben való közzététel útján biztosítja.  

 

Az Egyesület mint közhasznú szervezet nem zárja ki, hogy tagjain kívül 
más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból. 

 
Az Egyesület mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységet csak 

közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve 
végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő 

okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 
 

Az Egyesület közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen 

politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá 

országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson 
jelölt állítása. 

 
Az Egyesület mint közhasznú szervezet működése nyilvános, 

szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti. 

 

A tagsági viszony keletkezése és megszűnése  

4./Az Egyesületnek rendes tagja az a 18. életévét betöltött személy 

lehet, aki az alapszabályban foglaltakkal egyetért és írásbeli belépési 



nyilatkozattal elfogadja az Egyesület céljait, azokat személyes 

közreműködésével – tőle telhetőleg – segíti és vállalja a tagdíj fizetését. 

   Az Egyesület pártoló tagja lehet, aki a 18. életévét betöltötte, az 

Egyesületmunkájában szavazati joggal aktívan nem kíván részt venni, de 
a célkitűzéseket hasznosnak tartja és az Egyesületet- tagdíj fizetésével 

vagy egyéb más módon – támogatja és a rendezvényeken – belátása 
szerint – részt vesz. 

   Tiszteleti taggá választható az a magyar vagy külföldi állampolgár, aki 

munkásságával, érdemeivel – az Egyesület tevékenységét elősegíti. 

 

   A tagfelvételről – tiszteleti tagság kivételével – a vezetőség határoz.  

Döntése ellen a taggyűléshez lehet fordulni. 

   Tiszteleti tagságról – a vezetőség határozata alapján – a taggyűlés dönt. 

 A tagsági viszony megszűnik  

a./ kilépés írásbeli bejelentésével, 

b./ ha a tagdíjat két éven át indokolatlanul nem fizeti, 

c/ kizárással 

d/ a tag halálával 

A tagsági viszony megszűnéséről ab./ és c./ esetekben a vezetőség dönt. 

Döntésével szemben a taggyűléshez lehet fordulni. 

 

A rendes tagok főbb jogai és kötelezettségei 

5/ Az Egyesület tagja jogosult 

-az egyesület céljai és feladatkörébe tartozó témák megvitatását 
kezdeményezni, a döntésekben szavazati joggal részt venni és a 

végrehajtásban tevékenykedni. A tag az Egyesület irataiba – a 
személyi nyilvántartás kivételével – betekinthet. 

   Az Egyesület rendes tagja köteles 

-az Egyesület életében részt venni, tisztségbe való megválasztása 
esetén azt a legjobb képessége szerint ellátni, 



- a vállalt tagsági díjat rendszeresen megfizetni. 

 

Az Egyesület szervezete és működése, összeférhetetlenségi 
szabályok 

 
6./ 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 a tagok legalább 1/3-a 
írásban kéri. 

 
 

 
(2) A közgyűlés hatáskörébe tartozik:  

 
a) Az Alapszabály megállapítása, módosítása. 

b) Az éves költségvetés meghatározása. 

c) Az Elnök éves beszámolójának és a közhasznúsági 
jelentésnek az elfogadása. 

d) Az Egyesület más egyesülettel történő egyesülésének, 
feloszlásának kimondása. 

e) Az Egyesület tagjainak sorából történő kizárás, illetőleg a 
tiszteletbeli tagi cím visszavonása 

f) Az Elnökség tagjai és az Elnök megválasztása 
g) Az Elnökség tagjai és az Elnök visszahívása, 

h) A Felügyelő Bizottság tagjainak megválasztása és 
visszahívása (Az FB felállítása csak akkor kötelező, ha az 

Egyesület közhasznú és várható éves bevétele az 5.000.000.,-
Ft-ot meghaladja. ) 

(3) A közgyűlést az Elnök hívja össze valamennyi regisztrált tag előzetes 
írásbeli értesítésével. A meghívót a tagoknak a tervezett időpontot 

megelőzően legalább nyolc (Itt természetesen állhat más szám is.) naptári 

nappal meg kell küldeni, a napirendi pontok, valamint a határozat-
képtelenség esetén megtartandó esetleges megismételt közgyűlés 

helyének és dátumának pontos megjelölésével. A közgyűlés nyilvános.  

(4) A közgyűlés akkor határozatképes, ha a szavazásra jogosult tagok 50 

%-a + egy fő jelen van. A határozatképtelenség miatt megismételt 
közgylés 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. 



(5) A közgyűlés hatáskörébe tartozó ügyekben határozatait a jelenlévő, 

szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével hozza, kivéve 
az (2) a), e) és g) pontot, 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. 

(6) A közgyűlés az éves beszámolóról és a közhasznúsági jelentés 
elfogadásáról szóló határozatát az általános szabályok szerint, azaz a 

jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű szótöbbségével 
hozza. Az éves közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet illetőleg 

abból saját költségére másolatot készíthet. Az éves beszámolót a 
„Szentendrei Tükör” c. helyi újságban és az Egyesület honlapján: 

www.szrg.hu/egyesület közölni kell. 
 

(7) A levezető elnök személyének megválasztásáról a Közgyűlés az ülés 
megkezdésekor a jelenlévő, szavazati joggal rendelkező tagok egyszerű 

szótöbbségével határoz. 
 

(8) A közgyűlés a személyi döntések (2) e), f) és g) pontok) kivételével 

határozatait nyílt szavazással, a személyi döntések tekintetében pedig 
titkos szavazással hozza. 

 
(9) Szavazategyenlőség esetén nyílt szavazáskor a Közgyűlés levezető 

elnökének szavazata dönt, titkos szavazás esetén a határozati javaslatot 
elvetettnek kell tekinteni.  

 
(10) A közgyűlési határozatot az érintettekkel, írásban, igazolható 

módon ajánlott postai küldeményként, a döntés meghozatalától 
számított 8 napon belül, közölni kell. Az Elnök köteles a Közgyűlés 

által meghozott határozatokat a Határozatok Könyvébe behelyezni. 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. 

7/ Az Elnökség 
 

(1) Az Egyesület vezető szerve a 9. (kilenc.) tagú Elnökség, amelynek 
tagjait a Közgyűlés egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 5 (öt). év 

időtartamra választja.  
 

(2) Az Elnökség szükség szerint, de évente legalább három alkalommal 
tart ülést. Az Elnökség ülése határozatképes, ha azon az elnökségi tagok 

több mint fele jelen van. Az ülések nyilvánosak. 
 

(3) Az Elnökség határozatait nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza meg. 
 

http://www.szrg.hu/egyesület


(4) Az elnökségi ülést az Elnök hívja össze valamennyi elnökségi tag 

előzetes írásbeli értesítésével. A meghívót az elnökségi tagoknak a 
tervezett időpontot megelőzően legalább nyolc naptári nappal meg kell 

küldeni, a napirendi pontok pontos megjelölésével. Az Elnökség 

ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. 
 

(5) Az Elnökség hatáskörébe tartozik:  
 

a) az éves tagdíj mértékének meghatározása az alakulás 
évében fizetendő éves tagdíj kivételével, 

b) az Egyesület tagjaira kötelező határozatok meghozatala. 
c) az ügyrend elfogadása, 

d) az etikai szabályok elfogadása, 
e) tagfelvétel jóváhagyása, 

f) az Elnök utasítása a közgyűlés összehívására, 
g) az Egyesület működésével kapcsolatban keletkezett 

iratokba, az éves elnöki beszámolókba, a közhasznúsági 
jelentésekbe, valamint a korábbi közgyűlési határozatokba 

való betekintés biztosítása az érdeklődők részére, 

h) a közhasznúsági jelentés tervezetének elkészítése és 
jóváhagyás céljából a Közgyűlés elé terjesztése 

i) döntés minden olyan egyéb kérdésben, amely nem tartozik 
a Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe. 

 
(6) A Közgyűlés általi visszahívás esetén túl megszűnik az elnökségi 

tagság a tag halálával és lemondásával is, amely esetekben a Közgyűlés 
új elnökségi tagot választ. Az időközben választott új elnökségi tag 

megbízatása a már hivatalban lévő elnökségi tagok mandátumával egyező 
időpontig szól. 

(7) Az Elnök köteles az Elnökség által meghozott határozatokat a 
Határozatok Könyvébe behelyezni. A Határozatok Könyve oly módon 

tartalmazza a határozatokat, hogy abból az Elnökség döntésének 
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. 

 

8/ Az Elnök 

 
(1) Az Elnök a Közgyűlés által egyszerű szótöbbséggel, titkos szavazással 

5 év időtartamra választott vezető tisztségviselő, aki az Egyesület 
szervezetének képviseletre önállóan jogosult vezetője.  

 
(2) Az Elnök hatásköre és feladatai:  

 
– az Egyesület adminisztratív szervezetének kialakítása és 

vezetése, 



– a munkáltatói jogok gyakorlása az Egyesület munkavállalói 

felett, 
– a közgyűlés és az elnökség határozatainak végrehajtása, 

– az elnökségi ülések előkészítése és levezetése, 

– az Egyesület képviselete harmadik személyekkel szemben és 
hatóságok, illetőleg bíróság előtt, 

– 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, 
– éves beszámoló tervezetének készítése, és jóváhagyás 

céljából a Közgyűlés elé terjesztése 
– a Közgyűlés és az Elnökség határozatainak az 

Alapszabályban megjelölt módon az érintettekkel történő 
közlése 

– 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 nyilvánosságra hozza. 
 

9/ A Felügyelő Bizottság 
 

1.) A Felügyelő Bizottság feladata az Egyesület alapszabályban rögzített 
tevékenységének, gazdálkodásának folyamatos ellenőrzése és a 

közhasznú tevékenység felügyelete. Működéséért a közgyűlésnek felel. 
 

2.) A Felügyelő Bizottság a tisztségviselőktől jelentést, a szervezet 
munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a 

közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. 

 
3.) A Felügyelő Bizottság 3 tagját a Közgyűlés választja meg. 

 

4.) A Felügyelő Bizottság elnökét az Egyesület választott testületeinek 
üléseire tanácskozási joggal meg kell hívni. 

 
 

5.) A Felügyelő Bizottság szükség szerint de évente legalább egyszer 
ülésezik, mely ülést a Felügyelő Bizottság elnöke a tervezett időpont előtt 

legalább 8 nappal írásban hív össze a napirend egyidejű írásbeli 
közlésével.  

A bizottsági ülések nyilvánosak, amennyiben ez az Egyesület vagy 
mások jogát, jogos érdekét nem veszélyezteti.  

Zárt ülés elrendeléséről az előző bekezdésben foglalt indokok 
alapján a Felügyelő Bizottság elnöke jogosult dönteni. 

A Felügyelő Bizottság határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, 
szavazategyenlőség esetén a bizottság elnökének szavazata dönt. 



Munkarendjét maga határozza meg.  

A határozatokat az érintettekkel a Felügyelő Bizottság elnöke közli 
írásban. 

A határozatokat az egyesület elnöke által vezetett Határozatok 

Könyvébe kell behelyezni. A Határozatok Könyvének tartalmára az 
Alapszabály 8/2.) pontjában foglalt rendelkezések az irányadók. 

A határozatok nyilvánosságra hozatalára az Alapszabály 8/2.) 
pontjában foglalt rendelkezések az irányadók.  

 
6.) A Felügyelő Bizottság munkájáról és megállapításairól írásban tartozik 

a Közgyűlést tájékoztatni. 
 

7.) A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet 
tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez 

tudomást, hogy  
a.) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a 

szervezet érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) 
történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 

elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezetőszerv 

döntését teszi szükségessé. 
b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

8.) Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára 
- annak megtételétől számított harminc napon belül - össze kell hívni. E 

határidő eredménytelen eltelte esetén a vezetőszerv összehívására a 
Felügyelő Bizottság is jogosult. 

 
9.) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása 

érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg a Felügyelő Bizottság 
köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó 

szervet. 
 

10.) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve 
könyvvizsgálója az a személy, aki  

 

 a vezető szerv elnöke vagy tagja, 
  a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más 

tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy 
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha 

jogszabály másképp nem rendelkezik, 
  a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - 

kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által 

tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő 
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 

 az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 

 



Az Egyesület gazdálkodása  

10/ 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 vagyona a tagdíjakból, magán és jogi személyek 

felajánlásaiból és a rendezvények bevételéből képződik. A felajánlások 
elfogadásához a vezetőség határozata szükséges. Az Egyesület 

tisztségviselői a feladataikat díjazás nélkül látják el. Indokolt 
készkiadásaik megtérítésére azonban igényt tarthatnak. 

(3) A tagdíj összegét, befizetésének módját az Elnökség határozza meg 
az alakulás évében fizetendő tagdíj kivételével. 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 kivé-telével - csak írásbeli szerződés alapján részesülhet 

támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való 
elszámolás feltételeit és módját. 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 

  (8) Az Egyesület a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek 
hozzá-tartozóját - 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 közhasznú 

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. 
  (12) 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. 



  (13) Az Egyesület működése felett az ügyészség gyakorol törvényességi 

felügyeletet.  

11./ Iratbetekintés 

Az Elnök köteles gondoskodni az Egyesület működésével 

kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintésről, illetve 
azokról felvilágosítást adni. Az iratokba való betekintés iránti 

igényt (kérelmet) írásban kell az Elnök részére megküldeni 

Az Elnök köteles bármely, jogszabályban meghatározott szerv 

vagy személy által kért iratbetekintést haladéktalanul; egyéb 
esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás szerinti 

határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt 
határidőben teljesíteni. 

Az Elnök köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, 

melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat 

megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje. 

 
Az Egyesület képviselete 

 
12/ (1) Az Egyesületet az Elnök önállóan képviseli, a (2) pontban foglalt 

kivétellel. 
(2) Az Egyesület bankszámlája felett az Elnök és egy további elnökségi 

tag együttesen jogosult rendelkezni (A bankszámla feletti rendelkezési 
jogot kizárólag együttesen lehet gyakorolni.)  

 

Az Egyesület megszűnése 
 

13/ (1) Az Egyesület megszűnik, ha a Közgyűlés a feloszlását vagy más 
társadalmi szervvel való egyesülését kimondja. 

(2) Megszűnik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv 
feloszlatja, illetőleg megszűnését megállapítja. 

(3) Az Egyesület megszűnése esetén vagyonát elsődlegesen a hitelezők 
kielégítésére kell fordítani. A hitelezők kielégítése utáni vagyon 

felhasználásának módjáról a Közgyűlés dönt.  
(4) A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor 

köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás 
ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan 

teljesíteni.  
 

Záró rendelkezések 

 
14/ (1) A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Magyar 

Köztársaság Polgári Törvény-könyvéről szóló 1959. évi IV. törvény, az 
egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, valamint a közhasznú 



szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény, illetőleg a további vonatkozó 

hatályos jogszabályok rendelkezései megfelelően irányadók. 
(2) Az Egyesület módosított Alapszabályát a tagok, Szentendrén, 2007. 

október 5. napján tartott Közgyűlése egyhangú határozattal jóváhagyta. 

(3) Az Egyesület módosított Alapszabályát a Pest Megyei Bíróságnak az 
Elnök a nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges 

mellékletekkel együtt benyújtja.  
 

Kelt:.Szentendre, 2007. november 15. 

........................................ 

Becságh András 
     elnök sk. 
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………………………………………………….. 
Bokor György 

elnök sk. 
 

 
  

 
 


