Miskolczi Pincék Asztaltársasága

ALAPÍTÓ OKIRAT
Kelt: Miskolcon a Tetemvár alsósor 38. sz. pincében az Úr 2009. esztendejének Szent Márton
havának (nov.) 18. napján, annak is 18. órájában az alábbiak szerint:
1.

A jelen lev alapító tagok elhatározzák, hogy megalapítják a Miskolczi Pincék
Asztaltársaságát.

2.

Szándékunk szerint, a társaság a Miskolcon fellelhet pincék pincesorok hagyományainak,
értékeinek felkutatását és ápolását szándékszik vala zászlajára t zni.

3.

Feladatunk a régi miskolci borkultúra nimbuszának visszaállítása és öregbítése az utánunk
jöv nemzedékek okulására.

4.

Alapítók rögzítik, hogy összejöveteleiket minden hónap 2. péntekjén tartják lehet ségeik
tükrében du. 1700 kezdettel.
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Miskolc – Bedegh völgy
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1/ Általános rendelkezések
1.1/ Az Egyesület adatai
Az Egyesület neve: Miskolczi Pincék Asztaltársasága
Az Egyesület rövidített neve: MPA
Az Egyesület székhelye: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 16. fsz/2.
Az Egyesület jogállása: jogi személyiséggel rendelkez társaság
(A Miskolcz helyiség név „cz”-vel történ írása a történelmi írásmód felelevenítése.)
1.2/ Az Egyesület célja
Az Egyesület a Miskolczon fellelhet pincék pincesorok hagyományainak, értékeinek felkutatását
és ápolását szándékszik vala zászlajára t zni.
Feladatunk a régi miskolczi borkultúra nimbuszának visszaállítása és öregbítése az utánunk jöv
nemzedékek okulására.
Feladatunk továbbá a pincesorok környezetének megóvása, a rend és tisztaság fenntartása.
A kultúrált borfogyasztás népszer sítése mellett a kulináris élvezetek – bor és gasztronómia –
népszer sítése.
Oktatással és ismeretterjesztéssel a bor világának megismertetése és széles kör terjesztése.
1.3/ Az Egyesület fenti céljai megvalósítása érdekében végzett tevékenysége
1.3.1/ Pince és bormustra
Minden hónap második péntekén 17,00 órai kezdettel (12 db/év) az Egyesület pince és
bormustrát tart. A mustra helye az alább felsorolt miskolczi pincesorok (9 db) egyike. A
mustra szervezésekor törekedni kell arra, hogy egy éven belül mindegyik pincesor legalább
egy alkalommal mustra tárgya legyen.
1.3.1.1/ A pince és bormustra részvev i:
a)
b)
c)
d)

Egyesület elnöksége
Házigazda
Pincesori vezérvincellér
Pincesori meghívottak

1.3.1.2/ A mustrán bemutatható borok:
a) Házigazda – összes saját borát bemutathatja
b) Pincesor borai, gazdánként egy minta
A mustrán ízválasztónak sajt, alma és kifli felszolgálása ajánlott. A mustra során a borok
pontozásos bírálatára nem kerül sor, viszont történik véleményezés és az asztal legjobb borának
közfelkiáltással történ megválasztása.

1.3.2/ Borkultúra ápolása, népszer sítése
Az Egyesület tagjai a tevékenységet fejtenek ki a kultúrált borfogyasztás népszer sítésének,
valamint a miskolczi pince és borkultúra széleskör megismertetése érdekében. Az Egyesület a
városi rendezvényeken képviselteti magát és terjeszti céljait és törekvéseit. rködik a pincesorokon
fellelhet épített, tárgyi és a kulturális örökség értékeinek megvédése felett, és igyekszik átadni azt
a jöv nemzedékének.
2/ Az egyesületi tagságra vonatkozó rendelkezések
2.1/ Az Egyesület tagjai
Az Egyesületbe felvételüket kérhetik azok a természetes személyek, akik az Egyesület
célkit zéseit elfogadják és az alábbiakban felsorolt miskolczi pincesorokon saját tulajdonú,
vagy bérelt pincével rendelkeznek.
1/ Mindszent – Kisavas
2/ Miskolc – Nagyavas
3/ Miskolc – Tetemvár
4/ Miskolc – Bábonyi bérc
5/ Miskolc – Bedegh völgy
6/ Hej csaba – Nagyszent Benedek
7/ Görömböly – Garóca d l
8/ Diósgy r – Pecér völgy
9/ Pereces – Szilvás völgy
Az Egyesületnek alapító, rendes és pártoló tagjai lehetnek.
a) Alapító tag: 10 f
b) Rendes tag: pincesoronként 3 f (9x3) 27 f
c) Pártoló tag: korlátlan
Az Egyesületbe felvételt nyerhet az a természetes személy, aki az alapszabályt a benne foglalt
célokkal együtt elfogadja és tagfelvételi kérelmét az elnökség jóváhagyja.
A felvételi kérelmet írásban, az Egyesület elnökségéhez kell benyújtani. A jelöltnek a felvételi
kérelemben nyilatkoznia kell arra vonatkozóan, hogy az Egyesület alapszabályát ismeri és
elfogadja, és hogy a tagsági kötelezettségek teljesítését vállalja.
A tag felvételére vonatkozó döntés az elnökség hatáskörébe tartozik, az elnökség a jelölt kérelme
alapján határozattal dönt. A tagsági jogviszony a kérelem elnökség által történ elfogadásával, az
elfogadás id pontjában jön létre.
Az Egyesület tagjai az alapító tagok, valamint a kés bbiekben felvett új rendes és pártoló tagok.
Alapító tagok: 1/ Bakos László
Diósgy r – Pecér völgy
2/ Barta Gábor
Hej csaba – Nagyszent Benedek
3/ Berta Béla
Miskolc – Tetemvár
4/ Deák Imre
Diósgy r – Pecér völgy
5/ Kocsis Attila
Hej csaba – Nagyszent Benedek
6/ Lázár Géza
Miskolc – Bedegh völgy
7/ Mészáros András
Miskolc – Nagyavas

8/ Mészáros Andrásné
9/ Németh László
10/ Tóth Béla

Miskolc – Nagyavas
Hej csaba – Nagyszent Benedek
Miskolc – Bábonyi bérc

Az elnökség köteles az egyesületi tagokról naprakész nyilvántartást vezetni.
2.2/ Az egyesületi tagság megsz nik:
a) a tag kilépésével;
b) a tag kizárásával;
c) a tag halálával;
d) az Egyesület megsz nésével.
Kilépési szándékát a tag az elnökség részére írásban tett nyilatkozatával jelentheti be. Ebben az
esetben a tagsági jogviszony a bejelentés elnökséghez érkezésének id pontjában sz nik meg.
Az elnökség, tagjai legalább kétharmados szavazattöbbséggel hozott határozatával az Egyesületb l
kizárhatja azt a tagot, aki az egyesületi tagságból ered valamely kötelezettségét ismételten vagy
súlyosan megszegi; így különösen, ha a három hónapnál régebben esedékes tagdíjat írásbeli
felszólításra sem fizeti be; illet leg, ha az Egyesület céljával, szellemiségével vagy alapszabályával
össze nem egyeztethet magatartást tanúsít. A kizárásra vonatkozó határozat ellen a tag a
közgy léshez fellebbezhet, a fellebbezést az Egyesület postai címére írt levélben, az elnöknek
címezve kell bejelenteni. A kizárásról szóló határozat csak azt követ en hozható meg, hogy
lehet séget biztosítottak a védekezésre és a ment vagy enyhít körülmények ismertetésére. A tagot
írásbeli kizáró határozattal foszthatják meg tagságától.
2.3/ Tagsági jogok és kötelezettségek
Az Egyesület valamennyi tagja egyenl jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezik. A tagok
jogaikat csak személyesen gyakorolhatják.
2.3.1/ Az Egyesület tagja jogosult:
a) a közgy lésen részt venni, véleményt nyilvánítani, javaslatot tenni és szavazni;
b) az elnökség határozatait megismerni, az elnökségt l tájékoztatást kapni;
c) az Egyesület rendezvényein részt venni, egyes kérdések megvitatását kezdeményezni;
d) az Egyesület által nyújtott kedvezményekben részesülni;
e) az Egyesületben tisztséget viselni, illetve a vezet tisztségvisel k választásán részt venni.
2.3.2./ Az Egyesület tagja köteles:
a) az Egyesület alapszabályát, bels szabályzatainak rendelkezéseit, az Egyesület szerveinek
határozatait megtartani;
b) önként vállalt feladatait teljesíteni, az Egyesület célkit zéseinek megvalósítását a t le elvárható
módon el segíteni;
c) a tagdíjat késedelem nélkül befizetni.

3/ Az Egyesület szervezete, képviselete
3.1/ Az Egyesület szervezete
3.1.1/ Az Egyesület közgy lése
Az Egyesület legf bb szerve a közgy lés, mely az alapító és rendes tagok összessége. A gy lésen
minden tagot egy szavazat illet meg. A közgy lést legalább évente egy alkalommal össze kell hívni.
Az elnökség határozata alapján a közgy lés máskor is összehívható. A közgy lést össze kell hívni,
ha azt a tagok legalább egyharmada az összehívás okának és céljának megjelölésével írásban kéri,
valamint ha a bíróság elrendeli.
A közgy lést az elnök írásban hívja össze. A tagoknak az ülésr l a tervezett id pont el tt
legalább 15 nappal értesítést kell küldeni, és abban a helyet, az id pontot, a napirendet,
továbbá a határozatképtelenség esetén megtartandó új közgy lés helyét és dátumát is meg
kell jelölni. A közgy lés nyilvános.
A közgy lés határozatképes, ha a szavazásra jogosultaknak 50%-a + 1 f jelen van.
Határozatképtelenség esetén 30 napon belüli id pontra változatlan napirendi pontokkal új
közgy lést kell kit zni. A megismételt közgy lés a megjelent tagok számára tekintet nélkül
kizárólag az eredeti napirendi pontok tekintetében határozatképes, és erre a tagok figyelmét az
értesítésben el re fel kell hívni. Amennyiben új napon kerül megtartásra a megismételt közgy lés,
abban az esetben új meghívót kell küldeni a tagok részére. A közgy lésen az elnök, vagy
akadályoztatása esetén az operatív alelnök elnököl (levezet elnök).
3.1.1.1/ A közgy lés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) az alapszabály jóváhagyása és módosítása,
b) az éves költségvetés elfogadása,
c) az éves beszámoló jóváhagyása,
d) az egyesületi tag kizárása ellen benyújtott fellebbezésének elbírálása,
e) az elnök és más vezet tisztségvisel k megválasztása,
f) az elnök és más vezet tisztségvisel k visszahívása,
g) az Egyesület feloszlásának vagy más társadalmi szervezettel történ egyesülésének kimondása,
h) az elnökség ajánlása alapján döntéshozatal más szervezetekbe való belépésr l,
i)
mindaz, amit jogszabály vagy az alapszabály a közgy lés hatáskörébe utal.
A közgy lés határozatait általában nyílt szavazással hozza, de a vezet tisztségvisel k választása
titkos szavazással történik. Titkos szavazást rendelhet el a közgy lés a levezet elnök vagy a jelen
lév tagok egyharmadának kezdeményezésére. Szavazategyenl ség esetén nyílt szavazáskor a
közgy lés levezet elnökének szava dönt; titkos szavazáskor a közgy lés határozata alapján a
szavazás egy alkalommal megismételhet , ismételt szavazategyenl ség esetén a határozati
javaslatot elvetettnek kell tekinteni.
A Közgy lés határozatait a jelen lév tagok egyszer szótöbbségével hozza. Tagkizárásra
vonatkozó döntéskor a kizárni szándékozott tag szavazati jogát nem gyakorolhatja.
Az elnök és más vezet tisztségvisel k megválasztásához a jelen lév tagok 50%-a + 1 támogató
szavazata szükséges. Amennyiben egyetlen jelölt sem éri el a szükséges szavazatszámot, újabb
fordulót kell tartani, melyben csak a két legtöbb szavazatot kapott jelölt vesz részt. Ha a szavazás
így is sikertelen lesz, a kérdés eldöntésére 30 napon belüli id pontra új közgy lést kell összehívni.
Tisztségvisel k választására és visszahívására vonatkozó döntésnél a választott illetve visszahívott

tag szavazati jogát nem gyakorolhatja. A vezet
történik.

tisztségvisel k választása titkos szavazással

A közgy lésr l jegyz könyvet kell felvenni, melyet a közgy lés által megválasztott két tag
aláírásával hitelesít.
A közgy lés üléseir l és az elnökség döntéseir l minden esetben jegyz könyvet és
nyilvántartást kell készíteni, melyb l a döntések tartalma, id pontja és hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenz k számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható. A
jegyz könyvet és a nyilvántartást, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot
lef zve, évenként sorszámozva az Egyesület iratai között meg kell rizni. Folyamatos kezelését
az operatív alelnök látja el. A közgy lés és az elnökség által meghozott határozatokat,
valamint az Egyesület beszámolóit az Egyesület internetes honlapján nyilvánosságra hozza.
A közgy lés és az elnökség döntéseit a döntés id pontját követ két héten belül az érintettekkel
igazolható módon, írásban kell közölni, valamint az Egyesület honlapján közzé kell tenni.
3.1.2/ Az Egyesület elnöksége
Az Egyesület ügyviv és képviseleti teend it, illetve a napi ügyviteli feladatokat az elnökség látja
el. Az elnökség tagjai (Egyesület vezet tisztségvisel i): az elnök, az operatív alelnök, a gazdasági
alelnök és a négy elnökségi tag.
Elnökség tagjai: 1/ Deák Imre elnök
2/ Berta Béla operatív alelnök
3/ Barta Gábor gazdasági alelnök
5/ Lázár Géza elnökségi tag
6/ Mészáros András elnökségi tag
6/ Mészáros Andrásné elnökségi tag
7/ Németh László elnökségi tag
Az Egyesület várható éves bevétele az 5 000 000 Ft-ot, azaz ötmillió forintot nem haladja meg,
ezért felügyel szervet nem hoz létre.
Az Egyesület elnökségének tagja az lehet, aki az Egyesület alapító, vagy rendes tagja és a közügyek
gyakorlásától nincs eltiltva.
A vezet tisztségvisel k akként nyilatkoznak, hogy jelen megbízatásuk más tisztségükkel,
megbízatásukkal, feladataik ellátásával nem összeférhetetlen.
Az elnökség az Egyesület héttagú ügyviv és képviseleti szerve, melynek tagjait a közgy lés
két év id tartamra választja.
Az elnökség üléseit szükség szerinti gyakorisággal, de legalább évente négy alkalommal tartja. Az
elnökség ülésein minden elnökségi tagnak egy szavazata van. Az elnökség akkor határozatképes, ha
legalább négy tagja jelen van. Határozatképtelenség esetén – legkés bb 15 napon belül – az
elnökséget ismételten össze kell hívni. Az ismételten összehívott ülés is csak akkor határozatképes,
ha legalább négy tagja jelen van.
Az elnökség határozatait egyszer szótöbbséggel hozza. Az elnökség üléseinek id pontját az
operatív alelnök az Egyesület honlapján közzéteszi. Az elnökségi ülésre – annak tárgykörére
figyelemmel – esetenként további egyesületi tagok hívhatók meg.

Az elnökségi ülést az elnök hívja össze. Az id pont, a hely és a tervezett napirend feltüntetését
tartalmazó értesítést úgy kell elküldeni, hogy azt az elnökségi tagok a tervezett id pont el tt
legalább 8 nappal megkaphassák. Az elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg. Az
ülések nyilvánosak.
Rendkívüli elnökségi ülést kell összehívni, ha azt az elnökség bármely két tagja kezdeményezi. Az
értesítést a napirendi pontok megjelölésével az elnökségi tagoknak a tervezett id pont el tt legalább
3 nappal meg kell kapniuk. Az elnökség ügyrendjét egyebekben maga állapítja meg.
3.1.2.1/ Az elnökség feladatköre:
Az elnökség dönt minden olyan kérdésben, amelyet az alapszabály nem utal a közgy lés
kizárólagos hatáskörébe, többek között
a) ellátja az Egyesület operatív vezetésével kapcsolatos feladatokat;
b) az Egyesületet érint fontos ügyekben el terjesztést fogalmaz meg a közgy lés számára;
c) szükség szerint kidolgozza és elfogadja, illetve betartatja az Egyesület bels szabályzatát;
d) dönt a tagfelvételi kérdésekben;
e) befogadja a tag írásbeli bejelentését annak kilépési szándéka esetén;
f) els fokon dönt a tagkizárás ügyében, másodfokon az Egyesület közgy lése jár el;
g) meghatározza az éves tagdíj mértékét;
h) irányítja és felügyeli az Egyesület bels és küls kommunikációját;
i) elkészíti és a közgy lés elé terjeszti az Egyesület éves költségvetését és az éves beszámolóját;
j) ellátja a közgy lés által esetenként hatáskörébe utalt feladatokat.
Az elnökség döntéseir l két közgy lés között tájékoztatja az Egyesület tagjait. Beszámol a
közgy lésnek a két közgy lés közötti id szakban végzett tevékenységér l, beszámolóját a
közgy lés hagyja jóvá. Az elnökség jogosult dönteni az Egyesületet terhel kötelezettségek
(szerz dések) és megillet jogok vállalásáról.
3.1.3/ Az Egyesület vezet tisztségvisel i
3.1.3.1/ Az Egyesület elnöke
a) irányítja az Egyesület munkáját,
b) ellátja az Egyesület képviseletét,
c) az elnökség határozata alapján önállóan jogosult az Egyesület nevében és képviseletében
harmadik személlyel szerz dést kötni,
d) összehívja és levezeti a közgy lést és az elnökségi üléseket,
e) a gazdasági alelnökkel együtt utalványozási jogot gyakorol.
3.1.3.2/ Az Egyesület operatív alelnöke
a) az elnök konzultánsaként m ködik, az elnök által meghatározott operatív feladatokat látja el,
b) elvégzi, illetve irányítja az Egyesület tevékenységével kapcsolatos szervezési és adminisztrációs
teend ket,
c) az elnök akadályoztatása esetén vezeti a közgy lést és/vagy az elnökség ülését,
d) tájékoztatja a tagokat az Egyesület munkájáról,
e) el készíti a közgy lés és az elnökség üléseit, biztosítja m ködését,
f) gondoskodik a határozatok végrehajtásáról, és a naprakész nyilvántartás vezetésér l.

3.1.3.3/ Az Egyesület gazdasági alelnöke
a) elkészíti az Egyesület éves költségvetését,
b) intézi az Egyesület gazdasági ügyeit, vezeti a pénztárt, gondoskodik a könyvelés
folyamatosságáról,
c) az elnökkel együtt teljesíti a kifizetéseket, ellen rzi azok szabályszer ségét,
d) beszedi és nyilvántartja az Egyesület m ködéséhez szükséges tagi hozzájárulásokat,
e) rendszeresen tájékoztatja az elnökséget az Egyesület vagyoni helyzetér l,
f) évente egy alkalommal beszámol az Egyesület gazdasági helyzetér l és tevékenységér l a
közgy lésnek.
3.1.3.4/ Az Egyesület elnökségi tagja
Az elnökség által meghatározott feladatokért felel.
3.1.3.5/ Vezérvincellér
Pincesoronként vezérvincellért (9 f ) választhat a pincesor tagsága, kik állandó meghívottként
véleményezési joggal, szavazati jog nélkül résztvehetnek az elnökség ülésein. Az elnökségi tagság
és a vezérvincelléri titulus egybeeshet.
A vezérvincellér feladata a pincesoron fellelhet alapító, rendes és pártoló tagok koordinálása,
szervezése az Egyesület céljainak elérése érdekében. Kapcsolatot tart az Egyesület elnökségével.
3.2/ Az Egyesület képviselete
a) Az Egyesület képviseletére az elnök önállóan jogosult, a b) pontban foglalt kivétellel.
b) Az Egyesület bankszámlája feletti rendelkezési jogot az elnök, az operatív alelnök és a gazdasági
alelnök közül bármelyik kett együttesen jogosult gyakorolni.
3.3/ A vezet tisztségvisel k visszahívása
Ha az Egyesület tagjainak több mint egyharmada – az ok megjelölésével – írásban bizalmatlansági
indítványt nyújt be bármely vezet tisztségvisel vel szemben, akkor az elnök köteles 30 napon
belüli id pontra a közgy lést összehívni, és a témát napirendre t zni.
Kezdeményezni lehet a tisztségvisel visszahívását, ha
a) magatartása az Egyesület alapszabályával ellentétes,
b) magatartása az Egyesületet vagy annak céljait veszélyezteti,
c) tisztségéb l adódó feladatait nem, vagy nem kell gondossággal látta el.
Ha a bizalmatlansági indítvány az elnök személyére is vonatkozik, akkor annak tartalmaznia kell az
új elnökjelölt megnevezését. Az indítvány elfogadása esetén egyúttal az új elnökjelöltr l is dönteni
kell.
A vezet tisztségvisel visszahívását napirendjére vev közgy lésre a visszahívni kívánt vezet
tisztségvisel t a napirend ismertetésével meg kell hívni. A határozat meghozatala el tt lehet séget
kell biztosítani arra, hogy az érintett vezet tisztségvisel védekezését és álláspontját a közgy lés
el tt ismertesse.

A bizalmatlansági indítvány akkor tekinthet elfogadottnak, ha a közgy lésen jelen lév tagok több
mint kétharmada egyetért azzal. Ha a közgy lés az elnök személyét nem érint bizalmatlansági
indítványt fogad el, akkor az elnök köteles új jelölte(ke)t állítani. Az ilyen módon megválasztott
elnökség, illetve elnökségi tagok hivatali ideje megegyezik a leváltott vezet tisztségvisel k hátra
lév hivatali idejével. A leváltott vezet tisztségvisel hivatali ideje a helyére jelölt vezet
tisztségvisel megválasztásáig tart.
4/ Az Egyesület gazdálkodása
Az Egyesület vállalkozási tevékenységet céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez. A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az
alapszabályban meghatározott tevékenységre fordítja.
4.1/ Az Egyesület vagyoni eszközei, bevételei:
Az Egyesület tagjai évente tagdíjat fizetnek. Az tagdíj összege az alapítás évében 200.-Ft/hó. Az
alapítás évét követ en ennek mértékét az elnökség határozza meg. Új tag els tagdíj fizetésének
esedékessége a tagsági jogviszony létrejöttének id pontja szerinti hónap. A tagdíj befizetése a
tagsági viszony létrejöttének id pontjától esedékes. Az éves tagdíj befizetése legkés bb minden év
március 31. napjáig egy összegben történik.
Egyéb anyagi források: adományok, pályázat útján elnyerhet támogatások és egyéb bevételek. Az
Egyesület hitelt nem vehet fel.
4.2/ Az Egyesület pénzeszközeinek felhasználása
Az Egyesület pénzeszközeinek célszer felhasználására éves költségvetést készít. A következ
évre szóló költségvetést és az el z év gazdálkodásáról szóló beszámolót a gazdasági alelnök
terjeszti a közgy lés elé jóváhagyás végett.
A kifizetések utalványozása az elnök és a gazdasági alelnök együttes aláírása alapján teljesíthet .
Az Egyesület tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok az Egyesület tartozásaiért saját
vagyonukkal nem felelnek.
5/ Az Egyesület megsz nése
Az Egyesület megsz nik, ha a közgy lés a feloszlását vagy más társadalmi szervvel való
egyesülését kimondja.
Megsz nik továbbá az Egyesület, amennyiben az arra jogosult szerv feloszlatja, illet leg
megsz nését megállapítja.
Az Egyesület megsz nése esetén vagyonát els dlegesen a hitelez k kielégítésére kell fordítani. A
hitelez k kielégítése utáni vagyon Egyesület céljainak megfelel felhasználásáról a közgy lés dönt.

6/ Az Egyesület felügyelete
Az Egyesület m ködése felett a törvényességi felügyeletet – az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
törvény 14. § (1) bekezdése alapján – az ügyészség gyakorolja.
7/ Vegyes és záró rendelkezések
A jelen alapszabályban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvr l szóló 1959. évi
IV. törvény, az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény, illet leg a további vonatkozó hatályos
jogszabályok rendelkezései megfelel en irányadók.
Az Egyesület alapszabályát az alapító tagok Miskolc 2009. november 18-án tartott alakuló
közgy lése egyhangú szavazással jóváhagyta.
Az Egyesület alapszabályát a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Bíróságnak az elnök a
nyilvántartásba vétel iránti kérelemmel és a szükséges mellékletekkel együtt benyújtja.
Kelt: Miskolc, 2009. év november (Szent Márton) havának 18. napján 18,00 órai id ben a
Tetemvár alsósor 38. számú pincében.

