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I. Fejezet
Általános rendelkezések
1. §

(1) A Mecseki Fotóklub (a továbbiakban: Klub) az egyesülési jogról szóló 1989. évi II.
sz. törvény alapján létrehozott, majd a 2011. évi CLXXV. az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról és a
2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény alapján módosított
egyesület.
(2) Alapítói 1957-ben:

2. §

Dr. Oppe Sándor
Hegyesy Zoltán
Szendrődi István
Tóth Károly
Vadász István

(1) A Klub neve: Mecseki Fotóklub.
(2) A Klub székhelye és címe: 7624 Pécs, Szent István tér 17.
(3) A Klub bélyegzői:
a/ hosszú bélyegző: a felső sorban: Mecseki Fotóklub, az alsó sorban: Pécs
b/ ovális bélyegző: a felső sorban: öt torony, benne lemezes fényképezőgép
oldalképe, alatta párna, melyben "Pécs" felirat. A párna alatt perforált filmszalag,
amelyben a "Mecseki" szó van. Az alsó részben középen egy objektív díszített rajza,
alatta félkörívben "Fotoclub" felirat.
(4) A Klub honlapja: www.mecsekifotoklub.hu

3. §

A Klub jogi személy.

4. §

A Klub célja:
a/ A tagok korszerű fotó-alkotói tevékenységének, illetve a fényképezéshez
kapcsolódó történeti, esztétikai és kritikai munkásságának elősegítése,
b/ részvétel a hazai vizuális kultúra fejlesztésében.

5. §

A Klub feladatai:
a/ A klubtevékenység általános (anyagi, technikai, stb.) feltételeinek biztosítása,
megfelelő támogatói kör bevonásával.
b/ A klubtagok alkotó tevékenységének elősegítése belső műhelymunka (előadások,
képbírálatok, pályázatok, stb.) útján.
c/ A klubtevékenység nyilvánosságát szolgáló művészeti és közművelődési
rendezvények (kiállítások, diabemutatók, stb.), illetve média-program megvalósítása.
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d/ Hazai és nemzetközi kapcsolatok kiépítése és fenntartása, kapcsolódva Baranya
megye és Pécs város partnervárosi programjaihoz.

II. Fejezet
A Klub tagsága
6. §

A Klub tagjai:
(1) A Klub tagja lehet, aki a (2) bekezdésben írt feltételeknek megfelel, és az
Alapszabályban foglaltakat magára kötelezően elfogadja.
(2) A Klubnak rendes és tiszteletbeli tagjai lehetnek.
a/ Rendes tag lehet minden 14. életévét betöltött személy, aki felvételét kéri, és az
elnökség 2 klubtag ajánlására fotó- vagy esztétikai munkássága, valamint a belépési
nyilatkozat alapján felvesz, valamint akit a Klub elnöksége meghív.
b/ Tiszteletbeli tag, akit az elnökség javaslatára a közgyűlés társadalmi, kulturális, vagy
a Klub érdekében kifejtett tevékenysége alapján megválaszt. A tiszteletbeli tag a Klub
szerveinek működésében tanácskozási joggal vehet részt, nem választhat és azokba
nem választható.

7. §

A klubtagok felvétele:
(1) A Klubba belépni szándékozó 2 klubtag ajánlásával ellátott belépési nyilatkozatát,
valamint a munkásságát bizonyító anyagot a titkárnak nyújtja be.
(2) A 18. életévét be nem töltött személy belépéséhez törvényes képviselőjének
hozzájárulása szükséges.

8. §

A klubtag jogai:
(1) Új tagok felvételét javasolhatja.
(2) A Klub helyiséget látogathatja, rendezvényein, pályázatain részt vehet, a
klubkönyvtárat és a klub egyéni vagyoni tárgyait (fotó-felszerelések, vetítőgépek, stb.)
anyagi felelősség mellett használhatja.
(3) A Klub kiállításain nevezési díjat nem fizet, a rendezvényeket díjtalanul
látogathatja.
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(4) A 18. életévét betöltött klubtag választhat és választható a Klub szerveibe, a 18.
életévét be nem töltött tag választható és választhat életkori sajátosságainak
megfelelően.
(5) A tiszteletbeli és a 70 éven felüli klubtagok nem kötelesek tagdíjat fizetni.
(6) A klubtag az Elnökség vagy a Közgyűlés által hozott jog- vagy alapszabálysértő
határozat megsemmisítése iránt – a határozat tudomására jutásától számított harminc
napos jogvesztő határidőben – pert indíthat. A perindítás a határozat végrehajtását
nem gátolja, a bíróság azonban indokolt esetben – a klubtag kérelmére – a határozat
végrehajtását felfüggesztheti. A per a törvényszék hatáskörébe tartozik. (Ptk.3:36§)
9. §

A klubtag kötelességei:
(1) A Klub alapszabályának betartása, a tagdíj fizetése.
(2) Az a rendes tag, akinek 1 év tagdíjhátraléka van, tagsági jogait nem gyakorolhatja,
tisztségre nem választható és a Közgyűlésen szavazati jogát nem gyakorolhatja, amíg
tartozását nem rendezi.
(3) A tagdíjbefizetés módja: a tagdíj befizetése évente egy alkalommal, a közgyűlés
által jóváhagyott összegben, minden év május 15-ig a klub bankszámlájára történő
átutalással történik.

10. § A Klub kitüntetései:
A Klub elnöksége jegyzőkönyvi dicsérettel, oklevéllel, éremmel vagy különleges
kivitelű jelvénnyel tüntetheti ki azokat a személyeket, akik munkásságukkal,
támogatásaikkal vagy eredményeikkel a Klubnak dicsőséget, hírnevet szereztek, illetve
a Klub működését jelentősen elősegítették.
25, 40 és 50 éves folyamatos tagság esetében a klubtag kitüntető elismerő oklevelet
kaphat.
11. §

A klubtagság megszűnése:
(1) A klubtag kilépési szándékát írásban bejelenti az elnökségnek.
(2) A 12. §-ban rögzített kizárási eljárás következtében.
(3) Fegyelmi büntetésként történt kizárás esetében.
(4) A tag elhalálozása esetében.
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(5) Tiszteletbeli tagság esetében e címnek a közgyűlés által történt megvonásával.
12. § A fegyelmi eljárás
(1) A fegyelmi eljárást az elnökség rendelheti el, 3 tagú fegyelmi bizottság egyidejű
kijelölésével.
(2) A fegyelmi bizottság vizsgálatáról írásbeli jelentést készít az elnökségnek.
(3) A fegyelmi vizsgálatot az elrendeléstől számított 2 hónapon belül le kell folytatni.
Kivételes, indokolt esetben ezt a határidőt az Elnökség további 2 hónappal
meghosszabbíthatja. A fegyelmi eljárással érintett klubtagot meghallgatásra a
bizottság meghívni köteles, távolmaradása azonban az eljárás lefolytatását nem
akadályozza.
(4) A fegyelmi eljárás eredménye alapján az elnökség az alábbi intézkedéseket, illetve
büntetéseket alkalmazhatja:
a/ figyelmeztetés,
b/ írásbeli megrovás,
c/ kizárás,
d/ tisztségből történő leváltásra javaslattétel a Közgyűlésnek.
Ezen büntetés jogerős alkalmazásáig az elnökség felfüggesztheti a tag
tisztséggel kapcsolatos jogait és kötelezettségeit.
(5) A fegyelmi határozatot a klubtaggal írásban kell közölni, abban részletesen
indokolni kell a döntés okát, körülményeit. A kizáró határozat indoklásának
tartalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a
jogorvoslat lehetőségéről való tájékoztatást.
(6) A klubtag a fegyelmi határozat ellen, 15 napon belül a legközelebbi Közgyűléshez
fellebbezést nyújthat be. A fellebbezésnek azonban nincs halasztó hatálya. A
fellebbezés tárgyában a közgyűlés a jelen lévők egyszerű szótöbbségével dönt. A
jogerős kizáró határozattal szemben bírósági megtámadásnak van helye.

III. Fejezet
A Klub szervezeti felépítése
13. § A Közgyűlés
(1) A Klub legfőbb szerve, mely a tagok összességéből áll.
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(2) Az egyesület legfőbb szervét szükség szerint, de legalább évenként egyszer össze
kell hívni. A közgyűlés időpontját az elnökség határozza meg, az elnök hívja össze
A rendes Közgyűlést évente össze kell hívni. A rendes Közgyűlés kötelező napirendje:
a/ az Elnökség beszámolója az előző Közgyűléstől eltelt idő alatt végzett munkáról,
b/ a Klub tevékenységéről,
c/ a Klub gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről.
d/ az a-c/pontok megvitatása és azokról egyenként határozathozatal.
A legfőbb szervet össze kell hívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli, illetve ha azt a
tagok legalább egytizede vagy az alapszabályban ettől eltérően meghatározott
hányada – az ok és a cél megjelölésével – kéri
(3) A közgyűlés összehívása meghívó küldésével vagy közzétételével történik. A
meghívás történhet elektronikus úton is, ez esetben a meghívót a közgyűlést
megelőzően legalább 24 órával kell megküldeni az egyesület tagjai számára.
A meghívónak tartalmaznia kell az egyesület nevét és székhelyét; az ülés idejének
és helyszínének megjelölését; az ülés napirendjét.
A napirendet a meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A közgyűlési meghívóhoz mellékelni kell a (2) bekezdés a-c/ pontjairól szóló írásbeli beszámolót. Alapszabály-módosítás esetében ennek tervezetét kell mellékelni.
A közgyűlés helyszíne az egyesület székhelye.
(4) Ha a döntéshozó szerv ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor
lehet megtartani, ha az ülésen valamennyi részvételre jogosult jelen van, és
egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához.
A döntéshozó szerv ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben
hozható határozat, kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a
napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
A legfőbb szerv ülése személyes részvétellel elektronikus úton is lefolytatható, ha a
legfőbb szerv tagjainak személyazonossága az igénybe vett elektronikus úton
megfelelően igazolható, dokumentálható és ennek lehetőségét és módját a létesítő
okirat rögzíti.
(5) A Közgyűlés hatásköre:
a/ a belépési és a tagsági díjak megállapítása,
b/ az Elnökség (a tisztségviselők) és az elnök személyének megválasztása,
visszahívása,
c/ tagsági ügyekkel kapcsolatos fellebbezések, beadványok megtárgyalása,
határozathozatal,
d/ tiszteletbeli tagok megválasztása és e címek megvonása,
e/ az Alapszabály módosítása,
f/ éves beszámoló és a vagyoni helyzetről szóló jelentés elfogadása
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g/ a Klub megszűnésének egyesülésének és szétválásának elhatározása,
h/ fegyelmi határozat jogorvoslati elbírálása,
i/ jogszabályban és alapszabályban meghatározott egyéb hatáskör, mely jelen
alapszabály szerint nem került delegálásra más szervhez.
(6) Az (5) bekezdés f/ pontjában írt határozatok meghozatalához a Közgyűlésen jelen
lévő tagok 2/3-os egyetértése szükséges.
Az (5) bekezdés e/ pontjában írt határozat meghozatalához a Közgyűlésen jelen lévő
tagok 3/4-es egyetértése szükséges.
Az egyesület céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló
közgyűlési döntéshez a szavazati joggal rendelkező tagok háromnegyedes
szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
(7) A Közgyűlés általában egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással határoz.
(8) A Közgyűlést az elnök vagy az Alelnök vezeti.
A közgyűlést helyettük levezető elnök is irányíthatja.
A közgyűlés munkája megkezdése előtt tagjaiból jegyzőkönyv-vezetőt és jegyzőkönyvhitelesítőket, és szavazatszámlálókat választ, egyszerű szótöbbséggel.
(9) A Közgyűlésen szavazati joga csak annak a klubtagnak van, akinek tagdíjhátraléka
nincs. A klubtitkár köteles a szavazásra jogosult tagok névsorát a közgyűlés előtt
kifüggeszteni.
(10) A Közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét
képviselő szavazásra jogosult jelen van. Határozatképtelenség esetére – már a
meghívóban – az Elnök félórai várakozás utánra, vagy 8 napon belülre – azonos
napirenddel – új Közgyűlést hívhat össze. Az újabb Közgyűlés a megjelent tagok
számától függetlenül határozatképes. Erre a körülményre a meghívóban a tagokat
figyelmeztetni kell.
Minden tag egy szavazattal rendelkezik, a tag szavazati jogát csak személyesen
gyakorolhatja. Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt
szavazategyenlőség esetében, adott ülésen a javaslat elvetettnek tekinthető.
(11) Rendkívüli Közgyűlést kell összehívni, ha azt legalább 3 elnökségi tag, vagy a
klubtagság 1/3-a az ok és a cél megjelölésével kéri, vagy ha azt a törvényességi
ellenőrzést gyakorló szerv elrendeli.
(12) Minden Közgyűlésről jegyzőkönyvet kell felvenni, melyet az elnök (levezető
elnök), a jegyzőkönyvvezető és a jelen volt tagok közül 2 hitelesítő ír alá.
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A jegyzőkönyvhöz mellékelni kell a jelen volt tagok aláírását tartalmazó íveket,
valamint – az irattári példányhoz – a 13. § (2) bekezdés a-c/ pontjairól szóló
beszámolók egy-egy példányát.
(13) A közgyűlés határozatait az elnökség elektronikusan megküldi a klubtagoknak.
14. §

A Klub elnöksége hét tagból áll:
(1) A Klub elnöke
Képviseli a Klubot a hatóságoknál, intézményeknél. Összehívja az Elnökségi üléseket
és a Közgyűlést, levezeti az üléseket.
Gondoskodik az Elnökség és a Közgyűlés határozatainak végrehajtásáról, a Klub
Alapszabályának és más jogszabályoknak betartásáról.
Vagyoni felelősség mellett végzi a Klub pénzügyi gazdálkodását. Ennek során – az
alelnökkel együttes aláírással – utalványozza a kifizetéseket. Éves költségvetési tervet
készít, felelős annak betartásáért.
(2) Alelnök
A Klub működésével kapcsolatos mindennapos ügyintézés felelőse, végzi az iktatási és
irattárazási munkákat.
Kezeli a Klub vagyontárgyait.
Az elnök akadályoztatása esetén helyettesíti.
Az elnökkel együttesen – gazdasági ügyekben - aláírási jogot gyakorol.
Kötelessége a pénzgazdálkodás ellenőrzése. Erről az elnökséget negyedévenként
írásban tájékoztatja.
(3) A titkár
Ellátja a Klub szervezői munkáját, az azzal kapcsolatos levelezést végzi.
Összeállítja és az Elnökség elé terjeszti a negyedéves klubprogramot.
Tagnyilvántartást vezet. Gondoskodik a tagdíjak beszedéséről.
(4) A Művészeti Vezető
A Klub Művészeti munkájának irányítója.
Szervezi a Klubban rendezett és a Klub által támogatott kiállításokat, előkészíti azok
bírálatának megtartását.
Javaslatot tesz az Elnökségnek pályázatok kiírására, kiállítások, előadások
rendezésére.
Nyilvántartja a klubtagok eredményeit.
Eseti bíráló bizottságokat állít össze.
Gondoskodik klub-kollekciók kiválogatásáról, összeállításáról.
Kapcsolatot tart a Magyar Fotóművészek Szövetségével és a Magyar Fotóművészeti
Alkotócsoportok Országos Szövetségével.
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(5) Elnökségi tagok 3 fő
Az Elnökség által meghatározott feladatokat végzi.
15. § Az Elnökség tagjait a Közgyűlés választja 4 évi időtartamra.
Megszűnik az Elnök és Elnökség tagjainak megbízatása
a) a megbízás időtartamának lejártával;
b) visszahívással;
c) lemondással
d) halálával;
e) a cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő
korlátozásával;
f) kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével;
g) jogszabályban vagy az alapszabályban meghatározott egyéb esetben.
A közgyűlés az Elnököt és Elnökség tagjait bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja. A visszahívás esetén a megválasztásra irányadó szabályok alkalmazandóak.
Az elnök és az elnökség tagja megbízatásáról az egyesületnek címzett, az egyesület
elnökségéhez vagy a közgyűléshez intézett írásbeli teljes bizonyító erejű okiratba
foglalt nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az egyesület működőképessége ezt
megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik
hatályossá.
16. § Az Elnökségbe legalább 1 éves tagsággal rendelkező klubtag választható.
Ez alól legfeljebb egy tisztségnél kivétel tehető.
Az elnökség tagjai a kizáró okok és összeférhetetlenségi szabályok tárgyában a
megválasztásuk alkalmával nyilatkozatot tesznek, melyben beállott változást
bejelenteni kötelesek haladéktalanul az elnökség részére.
Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
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 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.
17. § Az Elnökség feladatai
a/ Intézi a klub ügyeit két Közgyűlés között.
b/ Elfogadja és gondoskodik az éves költségvetés végrehajtásáról.
c/ Dönt új tagok felvételéről.
d/ Eseti fegyelmi bizottságot jelöl ki. Fegyelmi jogkört gyakorol,
e/ Tagsági jogviszony felmondása.
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f/ Dönt kitüntetésekről és jutalmakról.
g/ Pályázatokat ír ki.
h/ Meghatározza a Közgyűlés helyét és idejét.
i/ Összeállítja, közreadja és gondoskodik a klubprogram végrehajtásáról.
j/ Gondoskodik a klubélet eseményeinek megörökítéséről.
k/ A közgyűlés által megválasztott elnökségi tagoknak, az Alapszabályban
megnevezett konkrét tisztségekre történő megválasztása, és kijelölése a megjelölt
feladat ellátására - az elnök személyének kivételével, akit a közgyűlés közvetlenül
adott tisztségre választ.
l.) Egyéb jogszabályban, illetve az alapszabályban meghatározott feladatok ellátása,
melyek nem tartoznak a közgyűlés hatáskörébe.
18. § (1) Az Elnökség szükség szerint, de legalább félévenként tart ülést.
(2) Minden elnökségi ülés kötelező napirendje az előző üléstől eltelt időszakra
vonatkozó gazdálkodási beszámoló, melyért az elnök és az alelnök együttesen felelős.
(3) Határozatait egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza meg.
Szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell ismételni, ismételt
szavazategyenlőség esetében, adott ülésen a javaslat elvetettnek tekinthető.
(4) Szükség esetén kibővített elnökségi ülés is tartható, melyre az adott programmal
kapcsolatban nem elnökségi tag is meghívható.
(5) Az ülést az Elnök vagy az Alelnök hívja össze és vezeti.
(6) Az Elnökségi ülés akkor határozatképes, ha azon legalább öt tagja jelen van.
Határozatképtelenség esetében az elnök 5 napon belülre új elnökségi ülés
összehívásáról gondoskodik, mely a megjelent tagok számától függetlenül
határozatképes. Erről az elnökségi tagokat a meghívóban tájékoztatni kell. A
megismételt ülés változatlan napirend mellett hozhat döntést.
(7) Az Elnökségi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet az ülést levezető Elnök és
a jegyzőkönyvvezető ír alá.
(8) Az elnökség feladatai végrehajtása során nem elnökségi tag segítségét is igénybe
veheti. (Gondnok, informatikus, könyvtáros, adminisztrátor stb.)
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IV. Fejezet
A Klub vagyona és annak kezelése
19. § (1) A Klub vagyona:
a/ a tagdíjak, pályázatok útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési
támogatás, a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése
szerinti összege, továbbá az adomány.
b/ a Klub által vásárolt felszerelési tárgyak.
(2) A Klub vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával felel. A
klubtagok – a tagdíj fizetésén túl – a Klub tartozásaiért saját vagyonukkal nem
felelnek.
(3) A Klub – céljai megvalósításával közvetlenül összefüggően – gazdasági vállalkozási
tevékenységet is folytathat.
(4) A klub működéséről, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év utolsó napjával
köteles beszámolót készíteni és a közgyűlés elé terjeszteni. A közgyűlés által
elfogadott gazdasági beszámolót a klub köteles letétbe helyezni és honlapján
közzétenni a mérleg fordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig (2011. évi
CLXXV. tv. 28§ (1)-(3) bek. és 30§ (1)-(4) bek.)
20. § (1) A Klub vagyonának kezelése:
a/ a Klub gazdálkodása az Elnökség által jóváhagyott éves költségvetés alapján
történik,
b/ a Klub 1000 Ft-ot meghaladó pénzkészlete banknál vezetett folyószámláján
helyezendő el.
(2) A Klub megszűnése vagy egyesülésének és szétválásának elhatározása esetében
vagyonáról az ezt kimondó Közgyűlés határoz.
(3) Utalványozási joga – együttesen – az Elnöknek és az Alelnöknek van.

V. Fejezet
A Klub megszűnése
21. § (1) A Klub megszűnése esetén a közgyűlés végelszámolót jelöl ki, amely a vagyont
felméri, az ingóságokat leltárba veszi, majd értékesíti. A megszűnés esetén a
végelszámolás szabályai alkalmazandók.
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(2) A vagyont, illetve az értékesítés során befolyt pénzösszeget a Közgyűlés által
meghatározott kulturális célra kell fordítani.
(3) A 13. § (6) bekezdés cél módosítására és a megszűnésre vonatkozó rendelkezései
és jelen § (2) bekezdése szerint kell eljárni a Klub feloszlása vagy beolvadása esetén is.
(4) A Klub feloszlása vagy megszűnése esetében a hitelezők kielégítése után
megmaradt vagyon a civil szervezetek támogatásáról való felhasználás céljából a
Nemzeti Együttműködési Alapot illeti meg. Ebben az esetben a vagyon
felhasználásának módját a Civil Információs Portálon nyilvánosságra kell hozni. (2011.
évi CLXXV. tv. 6§)

Záradék
Jelen egységes szerkezetű Alapszabályt a Mecseki Fotóklub Közgyűlése 2016. május 24.-én
megtárgyalta és közgyűlésen hozott határozatával elfogadta. A legutóbbi módosítások a
vastagon és dőlt betűvel szedett részeket érintették: 11§ (2), 13§ (2-4) (6) (8) (10) (12), 15§,
16§, 17§ k.) l.) 18§ (3), 21§ (1)(3)
A kérelmező aláírásával igazolja, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.

Pécs, 2016. május 24.

Hámori Gábor elnök

