
Az Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács
egységes szerkezetbe foglalt, a 2010. április 28-ai Közgyűlés által elfogadott

alapszabálya

I. Általános rendelkezések

1. Alapadatok
Neve: Országos Burgonya Szövetség és Terméktanács (továbbiakban: Szövetség)
Alapítás éve: 1992., bírósági bejegyzés száma: 4814/1992.
Székhelye: Budapest V., Akadémia u. 1. I.em. 180.
(Telefon/fax: 6-1-269-0589; 354-04-60; e-mail cím: obtt@t-online.hu)

Jogállása: az Egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény alapján alakult és működő önálló
jogi  személyiségű  társadalmi  szervezet.  Működését  a  közgyűlés  által  megállapított  és
elfogadott Alapszabály, illetve egyéb belső szabályzatokban megállapított keretek között
fejti  ki.  Tevékenysége  Magyarország  egész  területére  kiterjed.  Tevékenységére  és
hatáskörére  az  Agrárpiaci  Rendtartásról  szóló  203.  évi  XVI.  törvényben,  a
Terméktanácsok  Miniszteri  Elismerésének  rendjéről  szóló  11/1993.(III.  24.)  FM
rendeletben,  valamint  a  Földművelésügyi  Minisztérium által  kibocsátott  elismerésben
foglaltak az irányadók, amelyek szerint a Szövetség gyakorolja a jogszabályok alapján őt
megillető jogokat.

A szövetség nyitott szervezet, ezért teljes jogú tagja lehet valamennyi természetes és jogi
személy,  valamint  jogi  személyisséggel  nem  rendelkező  gazdasági  társaság,
érdekképviselet,  akiknek,  illetőleg  amelyeknek  a  tevékenységi  vagy  érdekeltségi  köre
legalább részben összefügg  a  Szövetség  feladataival,  és  az  Alapszabályban  foglaltakat
magára nézve kötelezőnek ismeri el. A Szövetség Vetőburgonya Szekciójának tagja – a
Vetőmag  Szövetség  és  Terméktanács,  valamint  az  Országos  Burgonya  Szövetség  és
Terméktanács  közötti  megállapodás  alapján  –  egyúttal  a  Vetőmag  Szövetség  és
Terméktanács regisztrált tagja is.

2. A Szövetség fő feladatai:
A  Szövetség  fő  feladata  a  burgonyavertikumban  az  agrárpiaci  koordinálás  és
szabályozottság  elősegítése,  a  piacgazdaság  feltételei  között  történő  eredményes
működés  megvalósítása  és  fenntartása.  Az  alapítók  célja  a  burgonyatermelés,
kereskedelem  és  fogyasztás  összhangjának  megteremtése,  a  szélsőséges  helyzetek
megelőzése,  kiküszöbölése.  A  szövetség  nemzetközi  szakmai  szervezetekben  nemzeti
képviseletet lát el.

2.1 A Szövetség általános feladatai:
- A  termelési  és  piaci  folyamatok  figyelemmel  kísérése,  adatbázis  kialakítása  és

információ biztosítása a termékpályán résztvevők számára;
- Jogszabályok,  szabványok,  egyéb  előírások  tervezetének  előkészítése,

véleményezése;
- Kidolgozza  és  alkalmazza  az  agrárpiaci  rendtartás  működéséhez  szükséges

információs rendszerben való részvétel módját;
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- Szerződést  köt  az  illetékes  hatóságokkal  az  Agrárpiaci  Rendtartási  Törvényben
meghatározott esetekben és keretek között;

- Szükség szerint információs célú irányárakat dolgoz ki, ajánlásokat tesz a minőségi
paraméterekre, a minősítés rendszerére, ellenőrzésére;

- Ellátja a jogszabályban ráruházott piaci szabályozási  feladatokat,  illetve ajánlásokat
tesz a jogosítvánnyal rendelkező hatóságoknak;

- A döntés előkészítés szakaszában véleményezi az ágazatot közvetlenül vagy közvetve
érintő kormányzati intézkedéseket (jogszabályok, szabványok, egyéb előírások);

- Szükség szerint koordinálja a piaci  fellépést a piaczavaró  jelenségek kiküszöbölése
céljából;

- Javaslatokat tesz a hazai piac védelmét szolgáló adminisztratív intézkedésekre;
- Együttműködik  olyan  más  szervezetekkel,  amelyek  alaptevékenysége  érinti  az

ágazatot;
- Gazdálkodik  a  költségvetés  és  a  tagok  által  rendelkezésre  bocsátott  pénzügyi

alapokkal.

II.
Tagsági viszony szabályozása

1. A tagság keletkezése

1.1 A  Szövetség  tagja  lehet  minden  burgonyatermeléssel,  kereskedelemmel,  kutatással,
nemesítéssel  foglalkozó  természetes  és  jogi  személy,  valamint  szervezet.  A  belépési
nyilatkozathoz, amennyiben jogi személy kéri felvételét, mellékelni kell azon igazolást is,
hogy nevében ki járhat el képviselőként a Szövetség tagságában.

1.2 Tagként  való  csatlakozásra  az  Elnökséghez  benyújtott  írásos  belépési  nyilatkozattal
kerülhet  sor.  A  nyilatkozatnak  tartalmaznia  kell  a  csatlakozó  termékpályán  betöltött
helyét,  és  aláírásával  vállalja  mindazon  kötelezettségeket,  amelyeket  az  Alapszabály
rögzít.  A  tagfelvételről  a  kérelmező  a  benyújtást  követő  30  napon  belül  írásos
tájékoztatást kap.

1.3 A belépési nyilatkozatokat az Elnökség csak abból a szempontból jogosult megvizsgálni,
hogy  az  új  tag  milyen  minőségben  résztvevője  a  termékpályának.  Amennyiben  a
jelentkező  tevékenysége  nem  tartozik  a  Szövetség  feladatkörébe,  de  a  belépési
nyilatkozatot a kézhezvételtől számított 30 napon belül a Szövetség nem utasítja vissza,
a nyilatkozó a Szövetés tagjává válik. Az Elnökség az évi rendes Közgyűlésen tájékoztatja
a Szövetség tagjait a Szövetség létszámáról, különösen az új felvételis tagokról.

1.4 A csatlakozási  szándék elutasítása esetén a döntés ellen a jelentkező a Közgyűléshez
fordulhat az  elutasítás  kézhezvételétől  számított  15 napon belül,  amely e kérdésben
végleges döntést hoz.
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2. A Tagsági viszony megszűnése

2.1  A tagsági viszony a tag jogutód nélküli megszűnésével (halálával, annak időpontjában),
kilépéssel, kizárással, illetőleg a Szövetség feloszlásával szűnik meg.

2.2 A tagi viszony kilépés esetén a kilépés írásbeli bejelentésének napján szűnik meg.

2.3 A  Közgyűlés  bármely  tagot  kizárhat  a  Szövetségből,  ha  a  tag  nem  teljesíti  az
Alapszabályban, a Szövetség egyéb szabályzataiban, illetőleg a Szövetség határozataiban
rögzített  kötelezettségét,  s  ez  által  a  működési  cél  megvalósulását  veszélyezteti.  A
kizáráskor  meg kell  határozni  azt  a  legrövidebb időtartamot,  melynek eltelte  előtt  a
kizárt tag ismételt felvételére nem tarthat igényt. A kizárási ok észlelésekor a következő
Közgyűlésig  az  Elnökség  a  tagi  viszonyt  felfüggesztheti.  A  kizárásra  vonatkozó
határozatot  az  érintett  tag bíróság előtt  megtámadhatja.  A Vetőburgonya Szekcióból
kizárt tag regisztrált tagsága a Vetőmag Szövetség és Terméktanácsban is megszűnik, így
a tag nem gyakorolhatja  tovább a vetőgumó előállítással,  forgalmazással  kapcsolatos
tevékenységet.

3. A tagdíj mértéke

Az éves tagdíj  mértékét a Szövetség minden év december 15.  napján magtartásra kerülő
Elnökségi  ülése  határozza  meg,  amelyről  a  Közgyűlést  tájékoztatja.  A  éves  alaptagdíj
befizetési határideje minden év április 30. napja. Az éves Tagdíjról a Titkárság számlát bocsát
ki tagjai részére.
Progresszív tagdíjat a termőterület, a betakarított termés és a forgalmazott burgonya után
kell fizetni, melynek mértékét (tarifáját)az Elnökség határozza meg.

4. A tag jogai

-  A  vonatkozó  jogszabályi  rendelkezések  szerint  jogosult  a  burgonya  előállítására,
termelésére és forgalmazására;
-  A Közgyűlésen jogosult  felszólalni,  indítványokat,  javaslatokat  előterjeszteni,  szavazni  és
tisztséget viselni;
-  A  tag  az  Elnökségben  és  a  bizottságokba  bármely  szövetségi  tisztségre  választható  és
bármely szövetségi tisztségre választható;
- A tagok megilletik mindazon előnyök, amelyek a Szövetség döntéseivel, illetve az  általa
kötött szerződésekkel kapcsolatban az adott tevékenységi körben keletkeznek;
- A tagok jogosultak részt venni a Szövetség rendezvényein;
- A testületi szervek vezetőitől, tisztségviselőitől tájékoztatást kérhetnek.

5. A tag kötelezettségei

- Betartja  a  Szövetség  Alapszabályát,  egyéb  szabályzatait,  valamint  a  Szövetség
szervezetei által hozott határozatokat;
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- A  tag  köteles  részt  venni  a  Szövetség  mindazon  tevékenységében,  amelyek  tagi
mivoltából adódóan keletkeznek;

- A tag rá vonatkozó alap-, és progresszív tagdíjat határidőre tarozik megfizetni, és az
adatszolgáltatást megtenni;

- Betartja  a  Szövetség  határozatait,  illetve  meghatalmazott  testülete  által  kötött
szerződésekből eredő kötelezettségeket;

- A  tagi  viszony  fennállása  alatt  nem  tanúsíthat  olyan  magatartást,  amivel  más
tagtársát, illetőleg a Szövetség működését indokolatlanul kedvezőtlen színben, vagy
hitelrontó formában tünteti fel;

- Vetőburgonya  előállítással,  forgalmazással  kapcsolatos  tevékenységet  csak  a
Szövetség tagjai végezhetnek, azt a Vetőmag Szövetség és Terméktanácsi tagság nem
helyettesíti.

III.
A Szövetég szervezete

1. Közgyűlés
2. Elnökség
3. Ügyvezető elnökség
4. Szakmai szekciók

 Vetőburgonya termelők és forgalmazók szekciója
 Étkezési burgonyatermelők és forgalmazók szekciója
 Termelői csoportok szekciója

5. Ellenőrző Bizottság
6. Póttagok

1. Közgyűlés

A Közgyűlés határozatképességéhez a tagok 50 %-a + 1 fő jelenléte szükséges. Amennyiben a
Közgyűlés  nem határozatképes,  úgy  a  megismételt  Közgyűlést  5  napon  belül  változatlan
napirenddel újra össze kell  hívni.  A megismételt Közgyűlés a megjelentek létszámára való
tekintet nélkül határozatképesnek minősül.
A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente egyszer össze kell hívni, valamint akkor, ha
azt a tagok legalább egyharmada az ok és cél megjelölésével kéri.
A Közgyűlés összehívásáról az Elnök gondoskodik.
A meghívót a tagok részére legalább 8 nappal az értekezlet megtartása előtt ki kell küldeni
megjelölve a Közgyűlés napirendjét,  helyét és időpontját.  A meghívóhoz mellékelni  kell  a
megtárgyalandó napirendhez kapcsolódó írásos anyagot.
A Közgyűlést az Elnök vezeti, akadályoztatása esetén a főtitkár.
A  Közgyűlésről  jegyzőkönyvet  kell  készíteni,  amelynek  tartalmaznia  kell  a  megtárgyalt
napirendet,  a  szavazásra  jogosultak  nevét  (jelenléti  ív),  a  szavazás  eredményét,  a  hozott
határozatot. A jegyzőkönyvet a Közgyűlésen megválasztott két tagnak kell hitelesíteni.
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A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a Szövetség alapszabályának megállapítása, módosítása,
b) az Elnökség tagjainak megválasztása és visszahívása,
c) a tag kizárása az Elnökség előzetes előterjesztés alapján,
d) az Elnökség éves beszámolójának elfogadása,
e) az Ellenőrző Bizottság megválasztása és beszámoltatása,
f) a Szövetség megszűnésének jóváhagyása,
g) más társadalmi szervezettel való egyesülésének jóváhagyása,
h) zárt ülés, a titkos szavazás elrendelése,
i) a Szervezeti és Működési Szabályzat jóváhagyása,
j) az éves költségvetés jóváhagyása,
k) az éves beszámoló, mérleg elfogadása,
l) a póttagok megválasztása és visszahívása.

A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdésekben a tagok 50%-a + 1 fő egyetértése
szükséges. A Közgyűlésen minden tagnak egy szavazata van. A Közgyűlés nyílt szavazással
határoz, egyenlő szavazat esetén az Elnök, akadályoztatása esetén a főtitkár szavazata dönt.
A Közgyűlésen hozott határozatok betartása a Szövetség tagjai számára kötelező.

2. Elnökség

A Szövetség döntéshozó testülete az Elnökség, amely munkájáért a Közgyűlésnek tartozik
felelősséggel.  Az  Elnökség  feladatai  az  Alapszabály  és  a  közgyűlési  határozatoknak
megfelelően látja el, gondoskodik a határozatok végrehajtásáról.
Az Elnökségbe tagként az a természetes személy választható, aki a Szövetség működésével
összefüggő  tevékenység  esetleges  jogszerűtlen  végrehajtásának  következményeit  saját
személyében vállalja.

2.1 Elnökség tagjai:

Az Elnökség 15 tagból áll, amelynek összetétele:
a.) Vetőburgonya termelők és forgalmazók szekciója 6 tag +1 póttag
b.) Étkezési burgonyatermelők és forgalmazók szekciója 4 tag + 1 póttag
c.) Termelési csoportok szekciója 2+1 póttag

Az  elnökségi  tagok  személyére  (négy  éves  időtartamra)  az  Elnökség  által  megválasztott
három (3) tagú jelölőbizottság tesz javaslatot.  Az elnökségi  ülésen állandó meghívottként
tanácskozási joggal részt vesz az Ellenőrző Bizottság elnöke, a főtitkár és a szakmai szekciók
vezetői,  társszervezet  vezetője,  valamint  a  póttagok.  A  Szövetség  tisztviselői  az  Elnökség
összes tagja, az Elnök, a Főtitkár és az Ellenőrző Bizottság tagjai.

2.2 Az Elnökség feladatai:
- az Elnökség tagjai sorából 4 éves időtartamra soros elnököt választ,
- az Elnökség szükség szerint de legalább két alkalommal ülésezik,
- az Elnökség határozatképes, ha 50%-a+1 fő az elnökségi ülésen részt vesz,
-  az  Elnökség  határozatait  konszenzus  alapján  hozza  a  jelenlevők

szavazattöbbségével,
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- az Elnökség üléseit az Elnök vezeti,
-  az  Elnökség  üléseiről  emlékeztetőt  kell  készíteni,  s  azt  megküldeni  az  Elnökség

tagjainak,
-  az  Elnökség  tagjai  tevékenységüket  társadalmi  munkában  végzik,  részükre  a

Közgyűlés tiszteletdíjat állapíthat meg,
- az Elnökség üléseire meghívja az érintett tárcák képviselőit.

2.3 Az elnökség hatásköre:
a.) A két közgyűlés közötti időszakban irányítja a Szövetség tevékenységét, bővíti a
Szövetség  tagjainak  számát.  Összehívja  a  Közgyűlést,  meghatározza  a  napirendet,
elkészíti és elküldi az írásos anyagot;
b.) Ellátja a Szövetség képviseletét, és részt vesz az agrárpiaci rendtartási törvényben
meghatározott tárcaközi bizottság munkájában;
c.) Dönt a hatáskörébe tartozó illetve a Közgyűlés által hatáskörébe utalt ügyekben;
d.)  A  termelés  és  a  piac  egyensúlyának  biztosítása,  a  szélsőséges  helyzetek

megelőzése és kezelése érdekében:
- érvényesíti a piacszabályzás eszközeit,
- információt nyújt, helyzetértékeléseket, ajánlásokat készít,
-  megállapodásokat  készít  elő,  szerződéseket  köt  a  hatóságokkal  és  más
szervezetekkel  –  ideértve  a  földművelésügyi  minisztert  is  –  az  agrárpiaci
rendtartási törvény kereti között és más szervezetekkel,
- ellenőrzi, hogy a tagok végrehajtják-e a Szövetség által hatóságokkal kötött
szerződésekből eredő kötelezettségüket. Amennyiben valamely tag felszólítás
ellenére sem tesz eleget az ilyen kötelezettségnek, az Elnökség javaslatot tesz
a Közgyűlésnek a tag kizárására,

e.)  Már  a  jogalkotás  folyamatában  véleményezi  a  vertikumot  érintő
jogszabálytervezeteket,
f.) Szükség esetén munkabizottságot hoz létre, 
g.) Gondoskodik a főtitkár pályázat útján történő kiválasztásáról, gyakorolja felette a
munkáltatói jogokat, működteti a titkárságot, 
h.) Gondoskodik a Szövetség bírósági nyilvántartásba vételéről, illetve törléséről,
i.) Az agrárpiaci rendtartási törvény alapján előkészíti és elfogadja a hatóságokkal, a
minisztériummal, és más társadalmi szervezetekkel  kötendő szerződéseket, arról  a
Közgyűlést, illetve a tagokat tájékoztatja,
j.) Az év utolsó ülése alkalmával megállapítja a tagsági díj mértékét és arról a tagokat,
és a Közgyűlést tájékoztatja, 
k.)  Elkészíti,  és  a  Közgyűlés  elé  terjeszti  a  Szövetség  éves  pénzügyi  beszámolóját,
költségvetését és munkarendjét,
l.)  Elnökségi  és  ellenőrző  bizottsági  tágság  megszűnése  esetén  kijelöli  a  póttagok
közül az új elnökségi vagy ellenőrző bizottsági tagot.

2.4 Az Elnökség képviselete:
Az  Elnökséget  az  elnökségi  ülések  között  az  Elnök  képviseli,  az  Elnökség  képviseletét
meghatalmazás alapján bármely elnökségi tag elláthatja.

3. Ügyvezető elnökség
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Az elnökségi ülések közötti időtartamban az Elnökség feladat – és határkörét az Ügyvezető 
Elnökség gyakorolja az Elnök szakmai felügyelete mellett.

3.1 Az Ügyvezető elnökség összetétele:
 Elnök,
 Főtitkár,
 Vetőburgonya termelők és kereskedők szekciójának vezetője,
 Étkezési burgonyatermelők és kereskedők szekciójának vezetője, 
 Termelői csoportok szekciójának vezetője.

A  Szövetség  ügyintéző  szervezete  az  Ügyvezető  Elnökség,  amely  az  Elnökség  által
meghatározott  feladatokat  látja  el  a  jóváhagyott  ügyrend  kereti  között.  Az  ügyvezető
Elnökséget meghívásos, zárt pályázat útján az Elnökség által megválasztott főtitkár irányítja.

3.1.1 Elnök
Az Elnök feladata és hatásköre:

- Szervezi az Elnökség és felügyeli az Ügyvezető Elnökség munkáját,
- Összehívja és vezeti a Közgyűlés és az Elnökség üléseit,
- Gondoskodik  az  Elnökség  határozatainak  érvényesítéséről,  és  ennek  kapcsán

meghatározza a főtitkár feladatit,
- A  Szövetség  általános  képviseletére  önállóan  jogosult,  szükség  szerint

meghatározott céllal a képviseleti jogát átruházhatja az Elnökség tagjaira.

3.1.2. Főtitkár
A Főtitkár önálló képviseleti, kiadványozási és utalványozási jogkörrel rendelkezik. A Főtitkár
biztosítja  a  Szövetség  és  az  Elnökség  működéséhez  szükséges  tárgyi  és  adminisztratív
feltételeket.

4. Szakmai szekciók

A szövetség a szakmai érdekek megfelelő érvényesítése és érvényre juttatása érdekében,
valamint  az  agrárrendtartási  törvény  eszközrendszerének  működtetése  céljából  szakmai
szekciókat hoz létre.
A szekciók fontos alappillérei a Szövetség gyakorlati működésének és a Szövetség tanácsadó
testületeiként  működnek.  A  szekciók  döntés-előkészítő,  érdekfeltáró,  tanácsadó,
adatszolgáltató  és  javaslattevő szervezetek.  A  szekciók  önállóan  szervezik  munkájukat  és
látják el faladataikat a Szövetséghez benyújtott és a Szövetség elnöksége által jóváhagyott
szabályzatok szerint, de önálló jogi személyisséggel nem rendelkeznek.
A Szövetség valamennyi tagja egyúttal legalább egy szekció tagjává válik, de nincs akadálya –
ha tevékenységi köre erre lehetőséget ad – hogy mindkét szekcióban tagságot szerezzen.
A tag belépéskor tartozik megjelölni,  és később bármikor egyoldalú írásbeli  nyilatkozattal
jogosult  megváltoztatni,  hogy  választhatóságához  kapcsolódó  jogait  melyik  szekcióban
kívánja gyakorolni.
A Szövetség keretein belül a következő szakmai szekciók működnek:

 Vetőburgonya termelők és forgalmazók szekciója
 Étkezési burgonyatermelők és forgalmazók szekciója
 Termelői csoportok szekciója
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A szekciók elnökeinek hatásköre:
- Összehívják és vezetik a szekciók üléseit, képviselik a szekció tagságát;
- Gondoskodnak a szekciók határozatainak érvényesítéséről és végrehajtásáról.

5. Ellenőrző Bizottság

 Az Ellenőrző Bizottság 3 tagból áll. Tagjait a Közgyűlés választja az Elnökséggel egy
időben 4 évi időtartamra.

 Az Ellenőrző Bizottság közvetlenül a Közgyűlésnek van alárendelve és annak évente
beszámolási kötelezettséggel tartozik.

 Az Ellenőrző Bizottság tagjai sorából elnököt választ, ügyrendjét saját maga állapítja
meg és azt a Közgyűlés hagyja jóvá.

 Feladata a Szövetség törvényes működésének, gazdálkodásának ellenőrzése. Ennek
keretén belül bármely szervétől adatokat felvilágosítást kérhet és a Szövetség minden
iratát megvizsgálhatja. Szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik.

 Az Ellenőrző Bizottság elnöke tanácskozási joggal vesz részt az elnökségi ülésen.

6. Póttagok

A Közgyűlés az Elnökség és az Ellenőrző Bizottság munkájának elősegítése érdekében 3 fő
póttagot választ.
Az  elnökségi  és  az  ellenőrző  bizottsági  tagság  megszűnése esetén az  Elnökség  jelöli  ki  a
póttagok  közül  az  új  elnökségi  vagy  ellenőrző  bizottsági  tagot,  figyelemmel  az  egyes
képviseletek részére meghatározott részvételi arányra.

IV.
A Szövetség gazdálkodása

A Szövetség költségvetés alapján gazdálkodik a mindenkori pénzügyi és számviteli szabályok
betartásával. A költségvetést a Közgyűlés hagyja jóvá.

A szövetség bevételei:
 Tagdíjak
 hatóságok által rendelkezésre bocsátott pénzeszközök,
 az alapszabályszerű tevékenységből eredő egyéb bevételek,
 adományok, kamatok és más források.

A  Szövetség  tartozásaiért  és  kötelezettségeiért  saját  vagyonával  felel.  A  tagok  a  tagdíj
megfizetésén  túl  saját  vagyonukkal  a  szervezet  tartozásaiért  nem  felelnek.  A  szervezet
céljainak megvalósítása érdekében vállalkozási tevékenységet is folytathat. A tagság feltétele
a  tagdíj  megfizetése,  melynek  összegét  a  Szövetség  működésére  és  működtetésére  kell
fordítani.
A Szövetség nyereséget nem képez, az éves bevételek költségfelhasználáson felüli részét a
következő évi feladatok megvalósítására fordítja.
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V.
Vegyes rendelkezések

1. A jelen Alapszabályban nem szabályozott kérdésekben az 1989. évi II. törvény és a Ptk.
vonatkozó rendelkezései az irányadók.

2. A Szövetség megszűnik, ha
- a Közgyűlés a feloszlatást kimondja, 
- tagjainak száma 10 alá csökken,
- önállóságát feladva más társadalmi szervezettel egyesül,
- a bíróság feloszlatja, vagy megállapítja megszűnését.

A Szövetség megszűnése esetén vagyonát a tagok között fel kell osztani.

3. A jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapszabály a Szövetség 2010. április
28. napján megtartásra került Közgyűlése fogadta el.

Budapest, 2010. április 28. napján

Kecskés Gábor
a Szövetség elnöke
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