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1iapcsolóclri
A FIelr-i i\kciócsopolt céllt: Halclú_l}ilrat tlcgi,étl bc]lii a |{91i,qibáqt,lrllz1<icll-rrcitetr az
,lz
fclzárl.ill,tlttlisárrak ellííscgítésc l'ttlL'lpaL, l,]rrii-,s fcjlt-ttséql]rez,

telc,piiléscli

r-li]lallitlr:liszrirral< é-'
l]s\.csii]ctct 1étrcl,Loz<i FIclr,i Krjzcjssógct allrclttl térsóg cirrliotnriin',-zatltrrali,
T{ilzilssógct alliotó tclcPiiJése]<
cil.il szcn-czcltei.nek a fcjlcsztésc. ,\z Egr.esiilctet létícil(lzó I-Ic]l,i
fc jlcsztése és a_ uazclasági, éict
ór:tél<eineli, hast,orlláil,airak .éclelr-,le, tcleptiléscinck
r-álttlzásrl]< tátnOcat':tsa
élón]dtésérlck szelr-ezóse. ,\ télségllcn tcjiérrij elŐlcnrtrtltti
tijr:rórrij di'cr:zifil<á]ása Ós
ieló
tcr,élretrt,sógek
gazclálliociásr ter-ókctr]-sések tlem
^"i,őr^rrlnsági
az alaPszolgáltatásrlii
a nem tnezíígazdarág1ii^r^t,,k f.ilesziásc, a fáslalkoztatás elííscgítésc,
2I

jar-ítászr, belcértr-e az

iniortlráclris ós kclrrrtn,.ltrikácrós tcchlr<l1Ógi?ililrclz

r-a]Ó_

llcl,1'tho'zz,tifólóst,

lér,éna gazc]a.sl'igi és társaclahr.i
cis a l-iciéki tcriiletell<ct r-onzcjl;bá tél-ij llerLlházlrsolrr,égrclrajtzrsa

r-isszae

sés ós a .'iclól<

elrrépte letredésc fclé mtrtirtó

tenclenciák ,is-szlfclrclÍtása Órclcliébe

rr,

rrlePtrlci rrrtózke cióseli
T,o.-1rllbi có1 a r icló]ii gaz.laslrgla r-onatkozó cgt-éb, 1relt,i kczcle,-t-rétu,czésen
éLt,l"r-,-,bJi, r-ctt r-iclélri uazclaságta és lakosslígt:a rtánr-ulci

bcl-czetésc, r-alalnini.' a szólescbll
a 1rc]-r'i sttatégj,á]rc)n
intézkccléseli k<lzijttr ter:ijleti kohcrencia és szinelgia tneseííjsítésc
t-iclélifeilcsztési
P<lLitilia
1retcszttil. (_élla a helr,i paltnerségck mcgcrí)sítóse. alu|tól 1cx Ő
tár'<-llt
lrrls-'zú
lehetósései
télségiilr
a
Lrogt
nl-rb^rr,
eliin,rrlzclítása. Segítt n ilaau szerepliíket
a irritrclenriePjail<ar
ctősilcllenelr. i}izt,_,sítla a lrelr-i szerc;l1íílrlrck, iroul bcl<apcsolóclhassatlak
:l re glratá rcl z r1 fe 1es z tési foli,a trrlrttl1<ll a,
j

il.

Az Egyesület működése
Általános szabályok és az Egyesület ülése

A

i.
irclr,i alici<icsclilclr:t, fciaclata

i.

.\z Iigt.csiiiet ter.ékcnl,ségc irz ,\lapszabálr,lrban kertilt lncghat./rr<lzá-"ra:
,\z, 799i. CL\IT. tcjrr-élrr-26. § a
3 pontja szcritlti tuclonlan\:cls tcr-é]<crr_riség, l<utatás - enncli érdcl<éberrtailultrrlitr-r'ck
készíttetésc.
.l. prlntja szcritrti ncvelés ós oktatás, képcsségfcllesztés,isnettlttcrjesztés lcrrciezr-Ótrt-clr
tát' logatása. azolron tijltétríjlós zr-étc1, 1i é pzósek szeír,czése.
5. porrtia szerinti ]iulturá]is tel-élieni-ség - az cgvesl_ilct /rltal szclvezett rctrcle;lr'étrr-clrctr:r
lT c1ll tt.r t:tónclellr. lrelr,i al 1<otrjlr llcmr_l ll rá sl.
-i-agt
6, pclntla szcrinti kultulál,is ör:rlliség megól,ásir - ,tz cgllesiilct áltl1 :szcrlczctt
tlimogat1,1tt rctlc]ezl-éut,el<en, lrclt,i 1<éznrűl-escli lészére r:észr.ételi 1clrctííségbjztosítása.
7. porrtja szcrinti mííerrrlélrr-éclclcnra népi ópíté-,,.zeti örcllrsóg nlegór-ásl, a piiláz,atclk
solátr cnrrck ,a szen]p()1ltokrrnk az érlclnt,csítésc,
11 . porrt]a szeritlti 1rátránt.ils lrelir.zctíi c:itlpot.t<,l1r tlir:siLclainri csél,"cgi,errlr'jsóuóncli
.:1íiscgítése- a páls-ázatt foh-anlat solán lelldszere s liotrztrltáciri biztosításe,
1.1. p<lrrtja szeritlti spoít, rlunliar-rszont,batr és a pr.l1griri jogi jogr-isztlnl l<c:l"c-té:}let-t
n:rcgllízlrs alalljárr Io1r-tatott spolttcr_ókcnt_sóg 1iir_ételór,cl _ íiZ cg1l6,1;ii]et lós;zr_éte]ór,e1
,sptltt cs cgészsé,.tr,Óc'le]rrrr picltrarntllr s7cL\-cze sc,
szela:czett rct.clczr,étr_r-clrcn 1riegészítíí
kiilijrrö s cn a ll épr 1ragl on rárr l]rhoz iiap cs olilclci s1,1 r tclk.
18. porrt]a szerjrrti nlunkaelií,piacon 1rátrátrr-os 1rellr,zetíi rétegck liépzé".étlcli,
fi]elx]]iozt2tli_slinak eLt'isegítésc - i,-]cóltl,e a Lllulrlraerő-lrölcsilnzést is - Ós lr lra;lcsolclcl<;
szcligáltatásoli - öilfoglalkoztarlisi lcbctóiségct crcdLlléir\,tlzi'i páhazarrtlr citilrcszíté.sébcrr
.l,<

i

i,r'r

c,,

i,rl,, st,qírs.iqrrr ír jr á.'.

19, porrtja szcrinti curoatlantl irrtcgtácró el<jseqítése - töbll i,rL] tng/rllerrr tc-,szr,óte]ór.e1
1étr:cjiir-ő LT],\Dl]11 1ltr_lQtarnok lótrclrtlz/rsa, azcliillatl ]<c_lzterr'ill<iiclés.

W

t-l1da|
b],ztclsított
2(). pontla szcrirrti cir-ii szen,ezctck szátn,lrta

szctr e'1lctcli álta1

szcn-ezésér-cl
tanácsacllisoli, elíjirclrisrlli, lronfcrericiiak
scgítósc, ltotrlltoflt
azokofl r]alil r.ószvótcllcl a cir-i1 szfi:rrr fejléíclésérre1<
tatrulmánroli' liilnrl-cli nteuleicnósótreli tiirtrogatltsa'

j.qórr\-be ._"r.r"tá

és/r.agl lz

_ csak cii-il
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_

szolqáltatá_sol<

,

isr]rcrctcklie1 1iirpcsolatos 1cgr.zetel<,

2.

iotrtosa]lb telr,ékcrrt-sógei:
,\ célok rTregr-alósítása érclckóbcrr az 1Jgr-esülct

,\169s/20(]5/1lKrenrleletáltalátfogott1II.'fcrrgclr.tcl<itrtetéilctr:
.^lélitrtcttterliletrelr-clnatl<oz<itatrulnrán.r.cllikészítósc;

o
o

irárrt,Lllri intézire désclr;
a tclitlctt,e és a heli,i fellesztési tetl- tájé1<oztatására
r.églelraitásábarr lrózterniiliijclŐ szemólvzct
a lrc1\,i fejlcsztésr telrr. elíjl<észítésébenés

o
o

pt-clt-tl<iciós tcnclczr-élrt-ck és vczctciképzésl

kó1l

zti,t,:

l-rc]r-i

feilesztósi ten- r"égtelrajtása,

A1(l98/20()5/]:'I{tcnc]eletáltalátfogott1\I.l.elrtelr.tekirrtetéllelr:
fejleszté"i
o joi azonosítcltt szubrcgiclná]is r,icléki tetli]etclite rrán.l-ulci tertLlctaiailir, lrelr'i
és r-égtclrajtlisa, a lrelr-i gazclaság
su:até:giáir kic1olgclzása, nrultiszclitoráLis tcrr-ezése
j<cllcsijnlratásotl alaPlrllzr;
1riilönllilzíj ása;tajrrak szcr:cplői í:s ptolci<tjei közijttr

A

o
c

lre],r,i

kiiz- és nlaglinszfótabcli partnelségek lrielaliítása:

fejlesztési s11-atégiák rrrcgr-alósításála r-onatli.ozrj c]Öntóshozatal;
1(l98/2005/IlK 1;"rr.i"l", álta| átfclsor_t TlT. é_s 11t, l'cngeh, tckintetében:
és tcr ékctrt-séqek;
.
1lgr-csiilct n-rűkilcltctósér-c1 lrnpcsolatos aclll-rinisztratÁ- fcladatok

o
.
r
r
.
.

a

1_re1.1-t

^z

a lrclt-i fejlcsztési terr-/stratéeia mcgr-alÓsíti.rsálrak

pónzr-igIr igazgatása'

ré,szr.ótei e 1lclfijlcii ós az eur<ipai lrálcizatok találliclzciin;

és 1rái<izatóPÍrósr
ir Szer.ezeti és ]\iiiliilc]ósi Sza]llill.zatban nreglrttáíozott aninlációs
(tre trr,c.,riritr

g) tclacla

tt

l

lr tclj e sítésc ;

Flcli,i \,,iclólrfejlcsztési'I'err-te/Str:atéglála r-onatl<oz<i ilrfortnáciriszc,,lcliltetás;
ctl-rllcl:i et-íjfotláso1, feilcsztóse a ]rclr.i csr.iitttnííltóclésés parttrcrsóg clőselgítcsc
^7
érclekébell; liorrfuktlrskczeló.s

a

Flelr

i

;

sztési Tcrr-/Stratéela nrcg\,11(isítlislit c€Iz,1 1llo jcktel<
a több szelrtotla lritcrjeclő egviitünííliijc]éscirijsztÖtrze-se és

\1iclélifejle

\-()l1atkozásllba11
tánrrlgat/rsa;

}
.gl-cs|iict tcr-él<ctrvséuétrektrópszcr:iísítósc;
^zl
i a Flclr.i Yrclékfcllcsztésr 'I gn,,/Stratógta mesr-alósításábatr
G
.
o

r'.ósztl-cr-ő Partrrer'ck

képzése;
^7

'1'crr-7'Stratégie r ótlel.ajrlisa
Egl-esiilct taglarnali ki:pzí:sc a ITclti \Iiclólifejlcsztési

clrclekébcn;

.,l,z

^z

érilrtctt tcr-iile tclvc r-onatkozí; tanr,rlt-lránr,cllr lrószítósc,
l,]gr.esiilet l<épr-iseiete kLililrrbcjzíj t:urácsl<ozásokotr ós csenlclltic],clt.

,\z lr,gr:estilet céljairlal< nlegr-alósítása élclel<ébeilcct,iitu,nűködrli a \1rclekfellc-sztósr illrrrszté,rir-itrr
Ilárrr-ítrj I-Iatrisás/ar-a1 és il]etékcs szcn.czeti eg),sógcil-cl, r-alanrj.trt a i\íeztlgazc{asági ós
\-iclékfei lesztósi

F]

ir-atal 11]etékes szen-ez eti cg],sógciv el.

i.r i.1

l i l5

biztcsítása, csctleqcscn 9,1tzcltsáilt
l-.qr,eslilet lríiliijdéséhezsziiiisóqes fcitétclcl<
..cltratkozó kij'etcltrrótlleit-tcii
ter,ókerrr-ség r.észésól,e1 iu.o^ .n il szcn,ezctckrc

3. Az

r,á]lalkoz/.rsr

nrcgfc lclíícs\-óll rcndcl]<ezése-li
cir-i], szelr-ezcti céljairrak tncgvalrisítlÍ,sa
r\z Est-esiilet l-állalirozási ter,óketrt-ségct csirk
qazciá]](ociása sorrin elétt ctcclnrónvét nen_l
érclelrében, azol<at tre,m r.eszólt_eztcn_el_í:gcz,
ter_éken,scigólc Forciítje, Az llgi,cstllct
osztja fcl, azt a lótcsítíj okiratábarr ,r_r"*rrinr").ltt
szen-ezetc 1,,ár,tokti,l filggetlerr tls azc;irnali
poLrtrl<ai ter,ékelnvsóget 1fem foh,tat,
:

r

]<ilzr.ctlelr
ant-agi tlrnr<lgatást rrcrrr

n_r,Ítit,

/ 1 .1 1 :, ^1._,_ olYrrn
._l__.
t,lttalmu
clijntéselir,ői kötele,s
EsYcsillet a l!ilzgr-iílé,_* és az Elntilisége trltai hozott
cltjntést
a
terta].rla, iciíipontja, iratáiria tl]ctvc
tr.l.i]r.ántartá.t...r"t,_ri, ame]r,ból ^ .1örrtéi"k
tó,
timo gatók é s c]lcnz íjk s z án-ratátl,l,a nlegállepítha

r Az
3 __. \

z L]sl

cs il] c
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b
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e
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1. ,\z l-,gt,elstilct lczeríj ós
r I..ilzgl-íílé-s
n

a

1,1rrilkség

a

T'llnclk

a

,\1clnökcjlr

a

\Ir,Ltrkasze n-ezet

a

Nltuk,.rs

O

FTTj I-\-1

a

z

eln,ez

e

e

Llt.it,

z E gr-e,siilet műkil clés c

irzo

. zc,t,r,cz u l ,.,i:

Ilijzsr,ííléselrbc]iil: Szféláli (cir-il . kilz, és iizleti szféra)

t v ez ctő

rlín--ti-Ó r] T Z (),f ],SÁ
Icliir:r cló L}iz,,rr,rg

C]

3.

,\z L,]el,csiilet cln iiliérl cii f-cladatai:
1.

sztln-czi az !,1nókség és t i{clzgr-íílós rr-runkáját;

2.

ósszchír-j,.i és r-ezeti az ]llnöl<sóq,,ilésert, és a l{ozg.l-űlé_*t;

,).

gclnclrlslroclrli az I-lgr-esirlct felaclatcllátásáhclz sziikséscs költségfeclczet blztosításlír-Ó1, Ós
fo] r, irnrlrtcl s zrrr eilerrórzi a költs óc\-eté s b c tartás t.
(]orlcloslroc]ilr a pérrz és 1ritclgazdlilkoclással kapcsolattls tcnnir-alci1< lclijllcn rijltélrij
1r

1.
5.
6.
j.
8.

elr-égzésóríí1,az T:gr.cslrleti l-agr.on liezelésórő1 és rrr,ilr,átrtaltáslrrÓ].
te r-ó]rcrrl-sór:éríjl Lle_.zárllo1 az lfirrijlisóg sorc,n kór-ctkezó iilósórr;
fclclős az Fg_t-csiilct tört,én\,cls és alap_.zabálr-_.ze l:ű lnííkijclóséérr,
az Fgr.esillet ball]<szátr-rlája fclctt az ll.]rriil<, és az ,,\ltaláí1()s \-ag\: a Szal<tl.ai ,\lclllijlr lrilziil
b /rrnrclt, kót s z emélr- c gi-iittcs cn,1 o9o sult retrcl clk e zt-r r
clijnt és irltóz]ieclik nritrclcn olr-an ügt,llett, alncl_t-ct a jogszal.;ril_r,, az l\lapszabá]r \,íl[1: l

l{ilzgr-iilós rrenr utai 1nás szc]l- hatlrslriilébe,
9. fclr-ilásosítást, tájólirlztatást ed az }lgt,c,siilct tcr-ékenr,ségérő1,
]l). ,\z clnijk kiltclcs az ér,cs murrlilrjátrl1 a l{iizg,l iilésne]< bcszátllrlltli,

álta1 ,.ilfogotr IIi. és/l-ac\, 1\,-, telngclr,cs
ir-rtézkcc]ósc1< r-óglc]rajtáse ér"clelté]fe11, a \fezőgazclasági és Yiclél,,fejlcsztósi Hir-etai írltal
szabált-ozott delesá] t feladatok cllátásáró1.

12. grlttclrlslrtlciiit

a l69B/2|)05iFI( rcrrclciet

N

{.}1c{

*1 |6

,1698/2005. TiI{ tcnclclct 11T. és/r-ae-i, 1\,'. te,trgcil-es r'éutc''raltlise Órclckéllcrr
13. golrcloskocltlr a
eliátáslrlroz
Fliratal által szai,álr,ozoti clelegált lclac]atok
a NIczíigazclaslrgi és \ridél<fcllesztést
jllctó:iics lreiclságlrtlz,
1lclrt-l'rjtlísritri] az
sziiksóges tárntlgatási ós l<ifizetési kételn_rel,

1'4.e7'llgr.esületTllrrilkeakt)zgl.íiiési'hatzrrozat<l1.at.,'alan.itrtazclnijlrséqi]ratáLrlzetcliilrtaz
úicln, i.azollratíl n-rílc]on 1rözolrri"
ótirrtcttckkcl ]iijtcles15 ,.^p.i,,, 1leliil 1lclstai
igénrbel-ótclónclr nrócl]a, 1lcszirtllolÓi
15. gt_,rrcltlsliclclrk az rlg1,".ür", míikilclése,""katotá,ai
pilrelr,")ctt irircletÉltáillátl<ilzzététe]éIő1,
rz [1gl_csrilct 1ronlaplárl, illct(ileg " ,rói.lr.l, .]rr
x7 gg_l,esiiletr fclaclatolriral kallcsolatrls
16. .\ felugr-clíj btzclttság cllri)iiéi-cl eg.t,iittmíilrijclili
és a ..izsgáietok etcdnrélrr'c alzrPjálr sziikség
palleszok é. }r"i"i;;isck kil.izsgáüsában
-szerint intézkcclik.

+.

[e]aclatai
-\ z llgr-csiilct alehrilkcinclr
1.

az l]]rlijlrség riltal

A l{ilzgr.űlós 1iót ,\lclrrtlköt r.álaszt, az riltalátrcls ,\1clrrölrijt, r,alatnintAlelnij1l az Il]rrijli
Szalm,rai .\lclnölröt. Az
nrc{I'ratál ozott felacjltiui
"tltalárrosáltal trreghatártlzottalr
"tt^,o
^ü;lioir"),^,á..^;.;;i,,
szcrirri 1átja c1.

ennak általárros helt.ctlcse. },elaclatlrt az ],rltrtjk

a

1{clzgt,íilés eg_r,szer:íi szótijllbsógee1,

titiios szar-azással, ijr

2.

\Iirrclkét Aiclnijkijt

j.

,,\z ,iltal,irrcrs ,\lcln<jir 1ouat és kcltelcsséuei:

4.

. gtll1closl<clciik a teqtllilr-ánttrtás r-czetésótíjl;
. 'i,r llgr-csiilet bank_.z,ín-llája 1elctt az l]illilliliel cgvirtt 1ouc;srrlt
. bizt,.íítjaaz ir:atbetckirltést az _F]lrrijl< aliaclá]t,oztatlrs,.r csetóll.
l\ Szaktnai,\]elrri_jli a riclélifejlesztéssci 1iailcsrllato-satl az Eltlök

iciőtartlnrra r,álasztja tagjai sol:ábó1,

|

csctétr tc]jcs iratá-.iiijrbcr-r. hclt,ctte,sítircti az i-,lnö],öt. 3
i]lrrij1,
ÍÍiés
^kr.láír]á-rtntása
^z
1rílnallclt tl-tc,ghajacló aliaclálr oztatása csctórr t lrch,cttcsítóshez a 1riizsr
ht l z.z,ál álrtIits

5.

ér-cs

a s zl"ilrs é ges.

t,crrclei1,:eztril

szaknllLi 1roll;:lr]tállse, ,\
lrlrlclosítást
stxiiil c]r'il<i:szítő
Szakmal ,\leirrijk e I]clr,i Yiclékfcjlesztó_si Sttatésja létreltozása,
felaclat<lt 1át cl, felclíjs a szalrt-r'ai lrapcsolatolrcllt
,\z alelrrökök a lncg])ízás aiapjárr áltaiuk elr.égzett fclaclatcllrr<il beszálrrrl]nalr az eilrij],nck,
rlletr-e az F.g\-elsillet elnijksésének.
5.

Áz

F.slcsiilet l{cizgl,űlésc

,\z ll_qt,esirlet lcgfííbbszela;c a liclzgi,íílés.
a)
A T(özgr-úlés a taqok ij-sszességc,
1r)

c)

C1)

.\ T{tlzgt-űlclscn nritlcletr

ta{atlal{ cg\- sza\-azata r-an.

trrtrnlráj/it szfcr:ákba ttlnlijrlilr.el -,-éqzi, e szférlrir 1rözlitti -,lz -4l)llí,
öT.10.) \']\I rerrcleletllcn clóírásol< által lr.eghatál:clzott - ar-liil\I(l1i trlcgtartá-*lil.ir]. tlrciralapjárr a cir-il-. lrijz-, é,s úzletj szféra érclekcr is érr.ón)csiilnek a dcjntéslrtizatal srlllLtr.
,\ Iiilzgr-íilós az L)]nill<sóg ós a ]lclii{j_r-clij Rizottság tagiait ,l?, eíte a célta i,;sszclrír-cltt cscú
jclölóbizclttság r-agi,tagsági aj:'rnlás,l'rt kijr-ctijcn, 1iözvetletl r,á]irsztlíssa] r-lilasztja,,\
Jiilzgríilésa rclijlt szcrrri:lt,cl.1ci - LIl lilrriil,sóg tagjai ós a 1,cl|Lqt clíj Ri;lrltt_sáq tnqjri
e-setéllen a rnc,gieierrtelr eg.r-szc.'.ű szt'lttlilb-.ógór-cl - titlirls szal-azáss,.r1 r-álr.sztja n-req. ,\z
Eltliiirség turg];rirralr n-rcgr,lr]asztlisziná1 figr-c,lclnlle kell r-errtri az,51f201]. 0-i.10.) \']\I
terrclclctllcn foglaltalrat, a jclöló bizclttsl'ur crrrrelr figr-clerrrllcr-étclór,c1 lílJítjailsszc a

,\ liilzgr.űlé,s a

tisztsésre jeiilltck ltstáját.

S--\

l:1,1:l,i \7

e) A tisztsósviseiijk

a liilzgr,ÍilÓs c,sak akllot lnnősÜ1
r-á]asztlrslrt tattalmaz,i napircnd :,::íi,
, jclcrr "arr, ,\llilan az csetbctt,
E,g,,._s.,l"t áglainall 59].: :
l_ra azorr

iratirrrlzatl<épcstreli,
scn
^,
kcr:iil állításr:a ós lrilzirliil< cgt,tli ic,]ijlt
i-ra a lratl'rtozatli"ópes 1..i,lzg,,,íilése" ",ii., 1"r|irt
lieil istnótcliri, ,,\ nlcgisnrételt
+_t sr,,._^z,,tit, :r r_álasztást tncg
."zetz1,1-,.eg a i"l"rrlé..íi1. sdi,;,
jclilitr:c, lelrct sza\-az111 e5
két 1cgtilbb,sz-ar-azatot lrapott
r-álasztás során nrár lilzár,tilas a
mca,álasztllsle, alri tijbb iin,én,.esl
tiszt,?g,_isclőlrént
t
nz
liöztrt
1rét
ezen
1elölt
"L.it
SZa\,áZatot 1ieP,

2. .l\ iiijzqr,űlés liizát<ilas(ls lretliskiiróbe tartrlzii<:
a) az ^l^p.r^lrálr- clfogadása, nróciosítlrsa;

}'azSZNISZclftluaclása,tloclosítása..^,szi'rsznróclosítlrso]<et'.rrrrllclosítástkclr'ctól5
' ,-l.^1r,,r. bcliil kijzzé tcs,z| L,qle_sil]ct horrlapjárr:
^z
]<imonclá_,a,

c)
j
c)

az ilgr.csitlct
^

r"t.,.r.t^r^r-,^t..

.:,ig,

,,,_rá. _E,,]l-",,iile tte1

t"giiii mértékérre]imegállapítása:

^Z,

i.l_es l<ijltségYctós n_rcghatálozása

egt,esuilésélreir

és elfcltaclása; az ér,cs bcszírnrcllíl (nrórlee,)

clfogaclása:
nrcgh<lzatala;
i^§r"r.,e,"h liérelrncli]iel kzrpcstllatrls.tliltrrések

0

^

a Fcliisr.elíj

-)

nrr.,tt.,ig*tir.ijeri

szabálr,zatárTal< és iig_r,relrcliének nlcglratlitozás:r:

iinp".",|ál1-.a I{ilzgr-iilcs ]rarlisliörclbc
ciiintés lrritrclen olr,an iigr,bc11, anllt lr ,;ogszabálr-, ^,
f.1^,1nt ellátáslrlroz kapcsolóclci iis]_clict
utal, r.agv amclvct ^ ],rg.z^bálr. áltoi'.leiegáit
lrir-ór,c , az ]]hró}rség a Köz{iliílós eló terje szt;
az Jllrrcllrség,.,,rlan-rillt a i]'el,,igr eló Rizt>ttsás megr,ála,sztásit . 1
.
ír lcllcsztésr
Pr,()gr"allj c§
1IZ llgr-e siilct 1rltal lridolgozott 1-rrlsszíl_ ós középtlir

h)

:

m<idosításarnali eifogaclása;
jelcrrtés clfclgaciása;
tacoli ]iizlrrása ti.ugt,ában l-rozott clijntós:
cliitrtésl
r.,,r) t^gr,lgi jogr.isztxrr] ttjrlérér"l lrapcsolato,s nrlrsodfoliir

k)
l)

^

3.

,\ Iiijzer-iíléstlegalábll ér-entc két aili.alonlnlai és sztil<sée szct_ilrt

l<cll ijssz,elrír-ll.

clŐ
él-es 1leszámolcit a I{özsr-iílés a]<lr<x lragr,lratla 1ór-á, lra atrna]i ten-ezetót a Fel'-igr
Bizottság nrcgtártt-alta és ]cir-álrnot,ásra iavasolta.

1. Az

l1gr csii]et ]rötelcs az ér-cs Lle,.zlrnrc,icj 1riváharrllisár-a1 cgviclejÚlcrr jclcntést készítcrlr.
a T{özgr,űlés fogad c1.
^,1g}l:et

5. ,\z

,\ elcrrtés tal:tllnllz.za:
j

a)
b)
c)

a számr-itclr beszámolílt;
a

killtsógvetési tárliogatás fcilrasználáslrt;

a \:ag\I()1l felhaszrrálásár.a1

c1) a cól szerinti

e1]<iilijrrítctt államt pónzalalltól, a lrc]r i
l<ilzllclrrtr kijitségleti:si szcn-tííi,
^z
ijnl<orn-rlini,zrtttó),, a tclclliiiósi önlirlrrnárrr.zatok társrllás/rtól ós tlrirlclezelr szcrvcttij]
1<ailrltt tánrogatás nréltékét;
az l,.gt,csiilei r-c,zetíj tiszrsétr-isclijrrrclt nt,ú,Jttltt juttatlis<l]< értékét,illcn-t clsszcsót;
a cjvil tevéiietrt.séglőI szó]ő tilr-ic1 tartlrltli ]leszátnol<lr.

c) a
0

1iapcstllatos kimtrtatást;

jr-rttatásol< kit-ntrtatását;

Az llgvesiilet évcs jcieltrtósébe és 1látnrtlt-err

nrás irltliba bárkj ];ctei<irrtllet.l11ctilleg saját iiölrséuélc
1iapcsolatosatr lrclctkczett irato]i nullciell]i1
szárrriila rrt,ilr,árr<lsir]<. ,,\z iratllctcHrltós és a n-ráscllatliészítés iclíípolrtj/rt az liglcsiilct l ]]nijkér-el r asraz llgr-csiilct \{unkaszcll"i.czc]t r-ezetólót-e1 keil cglcztctni, alri az igón_t, bejelerrtósétíj1 szánrílott 8
11,1l)()11 1leliil llizt<lsítje arrnak 1eirc.t{isóirét az eg_r,c-r|l|a1 szé1<1re1,1-él-l.

nrásolatot ]icszítlrct. .\z l.gt.estilet clr-il ter-ólrctrt--sógót,cl

N

{,}idai i8
,\ I{ilzg)-iilés típusai:

a) 1l.cnclcs _l{tjzsr,íilés:
o Az ]]lniik 1-rír-ja ilssze ós az l]]nilk r-tlzcti,
o ,l\ l{ijzgr,úilóst í:írslletr1ie1l tjsszchíl-ni, a

ten,ezert lrapirelrci Llegieio|i;é.r-cl,

il

tefi:eZCtl

az l-ilé:sircz 1iaPcsolÍlclcl
rclőpolrt elijtt 1cgalállb B nappal. ,\ nrcshí.-ci'-r.,l, sr;li-.étres csirtcl]oi
elííteqcsztésckct, ításllcli anlagokat,

1r)

I{crrclkír-LiLl

Iiijzcr ű]ós: C)sszc

kel1 ]lír-rrr:

jalaslatára. nlch,ci
tagtll< 501u -árre]i it-rclcllllássa1 cliíterjesztett írásbe]j
rész,ére 1i.e11 cljrrttatni,

o .\

az fi]rliili

ol\tön.ónl'cssécifeiiigr.eletetellátószen.írásbeiikczclerr.rént.czésólc.
o'\]]eliig.l.clííllizottslrgJ:ilrrill<énekkczclcnrótrr.ezóséte.
o ,\z Il1.,-,.jk kezclenrétryezésétebátn-rilror, ha lz, lz ll,gi,csiilet múíkijdóse :izcnlPontitii)Ó1
]]ala_szthatatlan ügycL édnt, Összelríl,á,sát az L,lrrijl< tetrclcli

c1.

rigi- ke1l
l{ilzgr-íllóst az okot acló rnclítr,ánt- ]<ézlrezr,ételétíj1szánírott 3() naPorr bcliil
lakcrrnérc a tralliretrclct is
clsszelríl-ni, 1-,og,, .iiítt" legalábll 8 (rrr,oic) trappal lii }<cLl kLilclerri a tagok
szcdrrt,
taltalnraz<i lrrcghfi ót (értc.sítóst), a I{encles Tiiizgr.úlésle r-rltlat]iozíl szabálr-rll<
,.\ Rcncllrír-irlr

(l,

l lrrlit,,,zrtlicllt,s.ó,q:

lra a szablii_r,szelíi értcsítós utátr az
-l\ I{clzgr,íílés(tcrrclcs és ter rcildr-irLL) határrlzatlrépes,
1 fő
Es_r-csillct tagjainak 50"'o a és n-ró-g fő ]elen r-,an és 1cgalábl; mjnciháltxll szfórából
]

kópr.iseltcti magát lr l{ijzqr-űléscrr.
l I :rt,irtrzeilir,lt,1 cl.,t t..1u:

_\

1retár-ozat]<épi.i.rr.eg

nriatt 8 Qrr.cllc) n2]]()1l bcll,ii r-an hclr-e Újab1l

I{<lzgt'ÍÍiós

összehír.ásálrak. ,\ r,r,,.gi.n-,ét.lt l{ilzgl.íílós a jclerrlór,ő, s7,A\-,I7,^L1, iogga1 rcnclcil<czíj tago]i
s7át1,áta tel<irrtet nélkii] irat..itozatképcs azza1, lroct, a lrat/rrozati<.Óptclelrsóg 1tlatt
napuencldel törtóníj iisszchír,ás ese tón is csali a]<lior
tncgi_*nlételt licjzqliilós 2\z
^zo:1os

tcli.rntlrctijbatátozat]<épcsnelr,l-raanrcghír.óbanatagolratítgi.clrrrcztettéketár-olrllledás
]<ijl-ctlieztrrénleilc. I{a a ]ratározatlrépfclenség tniatt Lllcgisnrételt l{ijzgi,ŰiÓS nenl aZ
ctccleti k<izgr,íílésiclőpclrrtjár-al cgt-cző l}apo1l 1icíiil mcgtattzista, Úut- a tailok ré-*zóre Új
rrrecilí\-ót kcil lriilclcrri, nlch,betr islr-rét tájelkoztatrri ke1l Ólret tzil-c-,lnraladásr-ilr
kijve tkezlr' érrl-eu ij1.

\ .ztr ez,i. lll]tl<a,
.\ T{ilzgr,ííles lretáttlzatait a nrinősített többségct i.eélr1-1ííLigt-elr lirr,ételcir-e] - cgt-szcrii
s zcitilbb séggc1 1rr lzza tr-reg;
.

\

Ii ilzgr-íilós rninősített több séggel lrozott lrirtározata szrrltsógc

a,
1l.
c.
cl.

(,.

E.

a.z,

alapszabálr,

az

ér-e_. 1<öitsé:gr-etés

nr

cg;

1l" p

ításáh oz és nródosításalroz

trrcglratároz,ásá'nclz.
(nótlcg) c1 l'cloaclásálroz;
a jclentós clfogaclá-.ához;

^7,

egt esr_ilct

Fe Io s

:r

nrás

s:

;

elfogacllisáh<lz és ,.tz ér.cs bcszlitlrtllÓ

tá.-sacla]rni szerr-czctte] r alri egvcsirlésórrclr

zlá s árllrk ]<imrlncli.r

s

zilroz

;

rrg luz.ir-áir.

.\ szar-ez.,is nlóLi]e:
a

,,\ szar-azás a ti,sz15{gl-i5clilk r,álasztáslr és a trLg kizárása csetéberr tjtk:oS.

o

l\Jtnclerr cgt,é1l esetllen

nr-í11..

§-§

rlle tííie.u

i.}lila1
9.

|9

]ctlzőli<lnr-l-:

inilrclcn o1cle]lrt) a
lrel1 készíteni.,l\ 1cgYzíiki,,rrrl,ct (lrrrlali
Í-cl-iletalmaztltt irét ]elcn
fllrrill<.,, n i.i,rg.."re. ^ti,ir hitelesítijként
1egr-ziíkilrrrr.r-ezetí,j. ^,j..,"r"tíj
a'ánása utátr' az crcdeti
ol]- mó.l,rrr *ei1 c]*észítciri,1-ro9r-atrr:ak
lér-ij taq ítlaaIá.,\

,\

I{ilzg_r,ií]ésel<rő} 1eg\'ziiiii>nr:vct

1cs,zííl<ölrr,r-et
i\z c]liészíte''tt és
relptocltrlráJ.ni^"s iri,.ót ij-sszefűznl.
pélclánr,t trtilbil ,..l"],.rr.r.lotlcsclláslrr";.;.;
bclü1,
r,g.,"rtii"t 1ronlepjálr kt,zzé keil tenrri 8 trapon
aláítt jcq\.ziíkijnt-r-et

^,

1

0. Nr-rlr-ántaltaso]< r-ezetésc:

nt,ilviintattás tirtta]nrazza:
,\ Iiözgr-íílés és az ElLr<jksés clilrrtéscuijl r,ezctctrclij
hÓ, naP);
o .\ c]ilrrtés nr-ilr-ár-rtartási szlimát (sotszánr ór-etrtc eevtŐl kczcliíclÍÍerr/[r-,

e)

o Á dcjntés tarta]mlrti
e ,l\ c]ijntés iclőporrtjátl
g A clijlrtés hatál_r-rit (szcmélr-i, iclílbeli),
o A clijntóst ellenzijlr ós támogatók szánát,

b),\

beszánroli_,li rrl-ilrrrntartása:

oAzflnökséglé..a]relügr.előt}lzottságibeszámo]ó}inr.jlr-átrtaltlisa(J,i]!len-c

aZ Dg\iesiilct honialljlin
F/sotszám/é1.,1-,.i, rrap).,\i- clkclszítctt.', o1áír,r,beszán-ioló]iet
közzé kell tcntri 8 rrapon beiiil,

c)

l'agsilgi t-rr-ilr-át-rtettás:
E A rrli]r-ritrtartiis tartahrazz,.r a tag rrer-é t. s ziiletósi a cla tait. lal<címét, s z etnéh-i ica z 01r-án r,
1<clctl<czósélre1< ós
szlrnlrt. tclef<lnszzirli.rt és cs_r-éll eiórhettíségert, a taqsági r-iszoir_i,

o

messzíír]éséne1< clirtrrmát,

A l-áilal]<tlzói cngeclói]r-cl rcnclclliezíj ecr,énr vlillalkoz<i, glizclálliociri szerr-czet
r,\]apín-i.rrrr-, lii)zalallíh,ánt-, eg],esúlet

' Lglházijoglszcnlélro Flch.i iirrli<lrt-rrár-rt-zrrt és ldscbllsósi

önlior:nlzrn\.zat esctétr atrnak széillrelr'ét. rclÓszlitllár
és 1répl-iseltíjónelr llel-ét, bílclsági nr-rlr-ántartásbe r-éteLl szárnlit.

.i)

Tauclíjfizetés trr-ilr.árrtartása:

.

a ta!]ok á]ta1 bcfizctctt tagclíjakró1, a szlírrrvitelr 1ogszal;1rlr-cl]< elíjírásai alaPjiLrr kell
ltr ilvirrt:rrrást r czcttti.

1

1. ,\z l'st,esillct tiszt_sóql-iselijirlcli (lJlrrili<ségi

agok, czen bcliil: l]iniji<,

(általános.
ttsztséqr ise]Őii

"\1clrrijlriji<

szakrnai), Fcliigi-elő l3izottság taglai) l-rratrclátr.lt-t-ra 5 ér-re szÓ]". ,\
tcr.élrcnt,ségükct clliithatják tér:ítésrciíj nó1l<Lil, llcgbízlrs alapián térítós ellettébcll r-iigr,
tnlrnllaszcLziidéssc1, .\ trsztségr-isclók az J:.gt.clsiilet élc]ckéllcn fclit-talott tet,élrctr,t,séc]-iir
scll:/trl Fclnlctlilt kracláslri]il<al ijsszclirugósl;ell kiiltségtí:.rítésbcLrlésze sülh,ettreli.

12.,\ i{iizgr.íi]és iilósci
13.

l

rlr,ilr-iitrosali.

A liilzgl,űlós

clcintóscl, az lllnöliség és a llclligi,cló l3izottszig cicjrrtósci ós 1;cszánol<ji}látiii
sz,án:'át a lrlegistnctl rc tő ck
ó .17 ],]gr-esl_ilet miíl<öclésér-el liallcsrlletos iratol<be az lllrrijl<lrel tcjttclrlő eléjzetes
cgt,cztctést kör-etóetr, murrlraiclt_íllclr lllírlii be te-liintl.et, sa)zit lriiltségéle nríLsolatot

készítlrct.

§"-'L

l

1|10

tut]c,,t-rriisaLa jutá,sátói
Az ]]st-esii}ct Elrrijlre a lletelrrrrtést kérő kércl_rnéta kélc:lenl
alracialt-clztat/rsa esctótr
szárrított 3 mut]ltanaprlrr 1lclüi kötcles tcllcsíterri. Az ]]lrrij]<

1iötelc s
o

a
a

}r

elr,ettestő1 gorrcltlsirc.lclnt,

Az iratbetckintós lrelt-e az cgt-esiilct széklreit,e,
A liözgvíílés lratározatalt az ér-cjel<eltelilic1, 8 tlapotl

belü], írl,rsbarr 1riizijllri kc|i,

1ronlapján
az l,]gr.esüict szerreinek clclntésci és beszámol<ii az ll{rt,csiilet
olr-aslratóak, r-alat-trint az l-,gi'csiile' o 'r!]ibclricn
.r-rr-.r,.hc,ttc_,ba€|r-ilea.]et.lr.l
t.al ó kifligeesztéssel 13 57 g]cqct a nr-ilr-ánoss/ti1

.reríjtá]llán
liör-e tclrn

(l4)

é nt,é

neli.

Írás1l c]i clöntésh ozatal:

iigr-clrbcl-i írásbcji
millljsit] az el-Lrrailctr,
clijrrtéshozatallai ts |ratárclzlratnai.. Íl:ásb.ii clöntóslrozataltrak

,\z

cjg]:e]Siileti

tasolt a

íilós

1rözgi

1-ratlrs]iclr:óbe tttttc)zÁ

törtértő szar-azás,
1lostai írtotr lagt- faxotr

)zú^lt:rz iigtr-czctés a iratálrlzat tclLl,czctórrc]< a tagclli rószérc
]<ézhezl-étciórtj1
tilrtónr1l r-rrcgkti,lclésér-c11iezclelrrZ]rr,,"ri. A tasok szllnláta a ten,ezct
szevazatr_llut
hog\atta.
szirrr:rítotr 1egalább n_t-o1cnlrpcls lratár:iciíjt kel1 biztosítalli

,,\, ilr"r,

1-rntár-,rr"t1,,

megkülclj

é1< az

irgt-l-czetós tészóte,

cínrélc,
tcl \-ezetct a tagrlk liltalr_rk mcgirclott clektlorrikirs lcvelczé,,i
feltiintctcit
cégjegr-zéirllen rrr,th-ántaftott- jogi szer-rrélt, esetétr a cóg céglcgl,zék}lcn
ciétlretóíséqó,r" .-ogi: pclstai irtorr szi:klre]_t,r:e, lai<lrelt,lc licll l-ncglrÜlc],ctri..
"1.i.tr]orl]..,s
tagoli a szrrlazat<lkat a lratálozat tcL-\-czetct allrírve, tcljcs llizc_xli ító erejú

,\ határozat

A

r--r^sá;okir.t til,'nlájában, í:iasban (személr,esen, postai úton, f,;,xt.,n, \-21g,\- szkctlnclt
irai formájállarr) kiltelcselr e fcrrti hatáticlő alatt az, iig]r,g7gi[,/1Trullkxszcí\-eze1
t,ó*zct-c t isszr)rrt r rrrti.

,\z üli:s tartása nóllrii]i íláslle]i clijrrtéslrozata1 esetóLlen is

a1]<ahrrazatrcl,tiali ;l

azz,al az cltéróssei, hogr-

a
lratlilozatl<élrcssétrc é.s a szarrtzásta r-onatlltlzó
)i
S7lr\'.tzíltl
1ratározatlr< lzatal:, cljzirás zrliiror cledt,nónt.c,s, lra lcsaiábll rn]l\-1
tlrcglriilclenel< az iigt,r-ezctés rószérc. anrctrnt,i szavazati jogot kópvrsclő tag 1clcnlétc
a lratározat]lépcs s éirl. ez szr-lliségcs letlne lL] és tartása esctéil,
Á lratálr_,za toI r_rtcllsó sz^\:^z^t llcérl<czésélrekrrapjárr - lTa valatnetttrt i szar-lzat
^7
]<orlrbllan beétiiczil<. elrkor 21z uto]só szll\-^zat ]leét-l<ezésérrc]< rrapjliri - ke1l
nreglrtlzottnak tckintcl-ri. ,\ szar.azá_. etcclnlén\-étőI az r-rtol,sri szll\-azat llcólkezósót
kiji]ctő trr-o1c napon belii] ]<e11 a tagrllrat írásban tájókoztatrri, anlelt. szlntén tcjrtén]rct
'icr-elezési
cínrélc,céglellr zélijlctl
a tagtll. /rltal rrregaclott tagnek az eleküonikus
tri,ilr-átrtartcltt jclgi szernó1 ,r, esetétr a cég cégiegr-zékllerl fcltiintctctt elclitrrli'ri]<us
elér1,,c,tijs.lgél. .-ii- postai úton szé]<hc]i.r:e, lai<lrelr.te tijtténő nrcgliiilciésscl. Ításbcir
igazol1rató mtjclotl töltónő liézbesítósrrek rrrrnősül,. az ajállott vagv tótúr-er,élrt-cs
I<ülclerr"réni-lrónt, tor,állbá a ,-cnclcs 1agrra]r az eielrtl<lrrilrr-rs ler-elezósi cínréreti_lrtón,rlí
1<ézbcsítós ,,tz7,al, 1rogr. a lié:zbesítcis r-isszaigazolás.-a 1<crlrljilrr (eJcktrrxriklrs

el(lítás<t\<

térttr-cr, Órrv)

.

6.

Elíiterjesztósclr

I.

111őterjesztéslrel< nriníísirllrlirrclcrr rrapitcrrcli 1]o11t, anit a iiijzgviíli:s, az Ljinill<sóg tlirgr-lrJ r:s
nll,utl<:rtcLr-l>e felr-ett, ez l]rrvesűlc-t taejai, e nri:ttliaszerr-ezct, ilicn-c az ]]gl-csir]ct á]tll

a

c,líízctcsctr javasr.,1t határozatijar-aslat. }leszlimolri és tirjókrlztatti. Az eJtíierjcszlésc]< nritltic,tr
esctbcrt az r-ilést rl.ccclíjzíjcrr 8 lrappa1 kcrr_ilrlel< íllisbalr nrcgkiilc]ésrc,

t.-:1

tl tt\

\Ll

'.\zL-,qt.esiiletülésétn.rcgeliizőcn.-.'le.8alái;l;5neppal-c'iótellesztéstnr.írjtlratrralrbc.
r,ólemétrt,e esctótl
r"_ii"l i1,,.r, i, lt"ok ehrtasító

2,

rncl_r.treir ,Lapirerrclte

tiizéscréjlez

]:-.lrrijk

ir

.

'-,"1.,i..,,a1...-ótckijlaz]_,gr'elsr.iletecr-szcl:iisz.',tili;hsóqgcilrl1tárOz.
joggal tendellre zik:
;\z l]g.ycsiilct elé elijtctlesztósi
a) L.gl,csiilet taglar;

3,

lr, \ltrtlliltszctr,,,",,,,..,7q,lr rlc,
.\, .Ííit.,.1 ztés clr íotrr-ra i é s tat,talrr' i ]iijv

4.

e

tclnrén_r,ei

:

",
a tátsr: p()ilt()s 1lenlut"rt/ase,

^) .lijkóizítósllctr lészfi,cr,ők rne€]nel."é:",,
1'

.__1,.1.^t,íllll ntl az
e](iíer,
az, elííterlesztcs
f<lglall(Ozott_e mát, liotirbbatr
arrnak ,,,_r"g,"l,jté.", lrogi_ a l1gresiilet
törtórrt
ct,cclmónrrr_el
r,r^,,i,",^,á, 1rozott és mih,crr
tátg_r_kilrér,cl, ha igetl, nril_r,ctl

c)
ö

c)
5.

r'éurehaltása,

, , . _ ,__.,,.!.. i,-€^.,^^Á.i,i]. fr,.]tilr.rret'
és tént_szctű ir_Lfor:n'ációk fcitirntetesc,
tlitrclazon t,t,.,-rii_é*r.li, összcfiiggésclr,
mellelr inclrllrrllják a javasolt dcintóst,
t,alóságlrű 1;emr_rtatlísála,
az előretlesztésncli ^íkaLr_rasrra]. l.ell 1enrrr a tár:grli,iit clijlrtóscl< tncgirozataláta,
a letcéls,"ír,ru

meg atltlalr

rrregfelelő 1<ijr,etl<eztctós ]cr.onására,

F{atározati jar-aslat:

a),,",.,".",..kapcsolóclnial<cliaz'elíjter.jesztésnregállapításailroz
b)tön-ón.l'csnck,célszeríínck,szallszcLí.rl"1,ést-égrelrajtlratónak]iirl/l1nie,

c)

l-én,chajtás objcl<tír-.ós szubjektír, fcltételclt,
lcbctséges, taltaiirlazrria kcll az
lra a c]ilntéselr r-égrelraltás/.rnak'tijbll rnóclla is

k(],1lkréta;;cehatárc,z,-a

a

altcmaúr,á]<at,

ö
6.

c)

határozat
ttg],anabb,.rtr a táIclkijíben 1rozott és hatálvos
rcnclei]lczrri k"u
^,
szcllléllt,
solsár:ó], nreg ircli j"li;inr a r-óarelraitlrsért felclós
nreg kcjl jclillrri a r,égtelrajtás 1Tatáridelét,

Siirgóssési irrdín,árri,:
az tilÓs
Siirgííségiin.]ít,-ánr,lrak rlrirríjsii1 lrrttrclcn olt,alr itrclÍfi-átrr-, arr-rclv
"; mcglrír-ilj
ában nem szercpel,
b),\ úrgilssóei inclíti-árrl benr-irjtásárrak fcltótelei:
, ,t ,rirgőssési inclín-ánr, _ a sirtg(ls_ség ténr-éne]< lör-ic1 illclcllrllisár 11 1cgkésőbb ,Ü cirá.-al az iilés kezc]etót tl-regc,líjzóerl, Íl:ásbatr lriútjtirrtri be a

.

lrruttI<as z

cn,ez ctrré1.

I{a az F]g]-e,siilet neln isrrrcrr cl a siilcőssóget,

iltl az

tlrclíh átrr

t

egr

szclíí

rrapir:errcli pclrltkérrt l<ell kczclrri, a trallirellclek lr-reghatárr;ziisa]<or kcl] :illást
f,rgl^lni aiL.cil, 1Togr- mjlrorla tííziknapiretrclre, illc§e lrárri,aclilr irapLrcl-Ldr
,.

nregfelcl

:Hií:;.,]r.:iillil*^".""nr-illcn
r Ha az L-,st,csiilet hclt-t ad a sür,sősségi

c)

^7,

eliitcrjesztései< rencllóre

irrclítr-át1\,nir]<, rigl azt a tncgirír Érilan
kijzölt rrapirerlclck clőtt társva],ja. krr-él-el, 1ra a kőzgr,íílós tnáslrérrr c]rjlrt.
,\ siilgíísséttáIst-ának c.,lftlgacláslibc_,z olr-atr szas,ttz,,tít többség szri]isógcs. ami]r'cn

az iig_i, órcienrr cll;írálásálroz kc]l.

A

1.

.\z

i{özgvíílós iilési:rrek \.ezctósc soíá11
nrelgliLlaPítja. litlgr- a I{i,zgr-íilós iilésórrel< ijsszcirír-/rsa az SZ|,íSZ-beri ftlgialtak
szerint törtétrt.
nlcElillai]ítja az r-ilós lratálclzatirépcssi,uót,
elíitcrjeszti iiz ülós nirpil:errtljét,

elnö1< a

a)

lr)
c)

1.

T{özgr,íílós tarrácskozási rerrdje

í 'i

.1) tájékoztatást

e)

1, ,,|:

}1

l12

aci a lejárt 1-ratlirlclejíí dilrrtésck i-éur:elrajtásánal< lil]ásáiól,

tájékoztetást ad,lz clijző iiilzqt,iílés <ita történt forrtosabl; cscmérrlc]<tij1.

2. ,\z

elnijlr ciőter:jesztr a rrapuellcli tcl-\iczctet, amchrijl a I{ózgr,űlés cgt-szeríísztitilbbsóesc1,
r-ita trélkirl |tatárc z.

3,

r\z Egt-clsiilct az elnijk ciiítcrjcsztésealapján clörrt:
a) .\ lejátt liatár:idciű lratározatrlk r-éerelrajtásár,ól való clijntós,
b) Áz, e]őző Iiözgr,íilés óra eltcit iclószakban \,ógzett nrurlltálatokról szóló beszátrToló,
c) .\z c|őz,ő tilést kijvctő fonto-sabb irrtézke cléselirő1, csetl-rérri,clrtíj]aclott
tá

4.

jólrtlztatókró1.

clrliili az egl:es előtcl,jcszttisek felett liiilörr l<r_ilijn vitlit trr-it, jar,asol1ratja cglcs trapilcnclt
a 1{c-,zrrr,úlós rauiai. r,nlalrlit'tt,|
potltol< ijsszcr-ont tátglal/.rsát.,\z elííte!esztíílrhilz
,,\z

tanácsl<<lzási jogm1 rl.cg]lí.-ottak kérclóst rntézlrettrck, alle11,16 a r-ita előtt r,álaszt kc]l acllri,

5. ,\z

írásbc,li elííter]esztéstaz eliítcrjcsztij szóbal.r, \:ag_\- Írásllarr kicgószítheti,ha
lcaclása és az iilés kijzijttr iclíjszakbar-r llckijr-et]<ezett r,áltozások irrclokoljáli.

6,

lzt

ez

i111_\,ag

,\z írásllcli előterjesztést az clííterjcsztíjszóbarl, r-ag,t, it,á*b,rrl krjai-íthatja,lra lrór,csclc. 1ribás
nór.ítás, szánr l-agr-sz,.írrlíti.rsi 1riba. r-agr. nrás lrasrlnlci eLírás tijrtél-rt az cléjteqeszté-sbcrlr-agt1Tatá.-<lzatbatr.

f

. A

l{cjzgr-ííléstanács]<ozási r:erlclje:
a) Az eirriik llatárrlzzlt 1rreg a hozzitsz,őlők sorrerrcljét.
b) .\z ejljl<észítésllerlrésztr-er-íj, az, cl(:tctjcsztíj és a jar,-aslat ciiíaclója ahatár<lz,athoz,atal

clijtt blrrn' r]<clr fcls zrilell-rattrali.
el<itetjesztóí a ltatár<>zlttlrozatal clőtt

c) Áz,
O
B.

i:tkezett llróclosítci irrdítl,árrloiirói

r-élemérlr,tlnr.,rlc1.
A táts\-alt rrapircrrclct órirrtő iigt,r:crrcli lrórclósben bálmelr,il< taq bártnri]ior szót liérire t.

Ügr.r:encl1 liér:clés:

a)
b)
c)

cl)

9. i\z
1i-).

be

rrripirerrdi polrt ellralasz,titsáta., elr'apcllásáre votlatliozó iar-asJat,
jar-asla t a llozz,ász(llitk 1istájánai< lczárására,

r-ita lczárásáíe \-o1lat]iozó ial-aslat,
sziu,azás rrr<icljára r-onatl<<lzó jar-aslat.

iigt,rerrcli javaslatolr telett a liözgr-iílés r-jta nó]lritl, cgi-szcríí szcitilll1lséggci cli)trt.

,\ Iiözcvúlés iilésern a tanácsozási jouual
clótcrlesztések kapcsán felszólalhatnalr.

nregl.ír-clttal< a tcl-é]<erri,sógi 1<iilr_iltct órilrttí

A

felszcilalás iciíjtartamat az

clnijk'

percbcrr

koÁátoz,za.
11.

Á

r,ita ]czlrti.rsa trt/tn ii trepilcncl eliíterjesztő_,je r-álaszol a |l<lzzásző7ásoirrir.

12. A r.tta lczár:ását liör.ctííen. a szar-a7ás cltcrlcicli,sótiil annak bcfcjczóséig se]ll éldetrt, seill
iiq]-lellcli hozz,ász,őlitsna1< 1Tclt-c ttittcs, kivér-e a személt-es érirrtettsée 1le iclcntésót.

1{}1}1lIJ
t

t_.}

l{-

a

Hate..,.otllt
1.

Á

2.

A

lzA1lt l

lra a _szabáL.lszedí értesttós.Llill11 ,l7
fií ]clen \-xn és leqalábl] mirrclilálorrl szfÓ:rá1lo1 1 Íií

I{ózgr"úílés(.-enclcs i:s tencl]<íviiL) határ:ozatkópes,

Esr.esii]et taujainalr 5()!,,c, a ós rnés i
képl-iscltcti trraglrt a 1{clzwiíléselr,

lrclr,e ítlabb l{i)zgr-űlés
lrat:,rtozatliéptelcnsóg nTiatt B (nr.olc) napOn bclii1 l,arr
xilz§:rrlas a jci.nlé.,(:l. s,as-'tzaíi 1tlguai ,.cnclclkezij tasoii
iisszclrír-ásának. A n
"gisnrí,t.,]t
számáta tclrilrtet ,.atl.iit hatlrr,,zaiíópcs azzal, 1rogt, e határclzatlróptelcrlség
e-setón is c-,sek
rne{.ist',''éteLt 1iiizer,íílcs ?tz 2tz()11()s rupiL,etrclclc1 töttÍ:rló cjsszclríl-1rs

trli:l Ir

alrl<or

ílgl,elrncztcttóir a tá\-oltnaraciás
tei<irrtlrető hirtározatképcsnck, lra a nreglrír"<iban a tagolrat
erccict-i
Tiilzgr,úlésllc711
]<ijr-eltl<ezl-rión\ cltc. ] Ia a határ:c,zatkéilteierrség miatt Ácgismót"lt
^7,
meghír"it
uj
l:é_szétc
x
1^*ok
l<ijzeríílóS lclííptltrtját_al cgr_ezÉt ,^p._ kcrlil mcgtartzrsra, írur,
kÖr'ctkeznrón,l'citíjl,
liuilcleni. mel_i.betr ismét tájóko)tatrri kc]l íjlici tár,olrr-rataciás,-ri<
kcLl

J.

,\ Iiilzgr.űlós clilntéseit általáilan nlilt
szcméIl,eset.l, \_Ag\:

,\

T{ilzgr,űlós szitr-rzrri
íltjirrl lel-ret,
a Iiozer.űlós taejának írlrsbatr meglrataLmazOtt hch,cttcsc
szaYzrzással h<lz,ztt.

s 1réz felcnrellés s el történili,

4.

,\ nr,íit s zer-az

5.

i{crr
mrr-ríjsített ti)bbséghcz r-alatlrcnnli (nenlcsali 1cler-rlÓliÍ) tas liéthaltrlad
sziiksóges.

6.

,\

b)
'j

ar-a

s1

atoka t

cg,,l,

crrlrótlt mcgs

z ar-a z te ij

r,

lircqéizítíí.rrrajcl az etcclcLi jar-trslatolr fclett licl] c]ijlltc1ll,
Il1őbb -ó.loríti,
^
Nt'ílt szaYazl,rsrrá1 clíjszcjr]az igcrrt, ma]c1 trcnrct, r,égii} tart<iz]iclcilist tartaimazó eintjiii
cls

an kc11 megtenrri,
szar-azás cleclnrénr,étrck nregáLiapítá-.a után ez, einijk l<iilucieü a 1tatárclzatrlt,

1iér:c1 é

c1) l\

sle

aclzrtrcló

szltlazás etcclrrrónr-c, felíjl ii.étsó,g rnerr_iine fe], b,lttmeir- tag kótésóle az cltlill< krjtelcs
sc'rán e
n-,clgtstnóteltri a szar.,.rzást. ,\ szar-azás rrrócljánal< megr-áltclztatásírt ac]cltt nePtler-rd
ltatá,rclz,
rrélkii]
jar.aslatról
vita
r-ita lezárásáig ilátnrclt, teg jar.ascllhat]a. .\ I{özgliílés a
FIa, a

,\ iiilzgr-űlós
\l )l,s/:iln]n:tl
9.

57,^\'L\7'^tLl

,\ szalazás tcncije:
a) Áz clntjli az elíítctieszté.,sllcn szetepló ós a vita sorátr c,llrangzotr hatíríoztü
j

1.

á

i-ratlrt:c.,zatait

l<t,1]

A liözEr,iilés

küliln-liii]ilrr a

iraptári. él- clejótől kczdijc]Íjer. -- iolt-atr'alos

cllár rri.

lratlrtozateiló1 a tnrril]taszcfr-czet fo1r-amatosa,n sot'szá1l]oz<ltt Lrr'ilr'lrtrtari:íst

r-czet.

fotmáiállarr - a T{iizgr,íílésúlésót kijvctő 8 munliatraPorr
illct','c
be11r1 r:rrcs ke]1 kitlclcnia tagoknak, a l,égrclrajtásétt Felelóís szcniélr,eknci,l, szcti'el,tlelr,
az egr-cstilet hclnlapjátr rs liózzótéte]rc lieriil.

10 ;\ hat/.uc,,zattlkat

-

jcg],zij]rörrr-.,

9.

A iiilzgr-űlés

j

errt,zéíl<önir'e

.\ I{clzgt űlósclilői jcrri-ziillcirrt.r-ct kell lrészíteni,-\ jcgr-zőki)rr_r-r-et (al-rnlrii ninclcrr o1rlairlt) e
jegr-zííkörrr.r.r-czct(j, a 1cvezctti ]jlrrölr ós a ]iijzEr,űlés liltal lritelesítíjliélltfciliat,;r]mazrltt 1<Ót
]clcn

1ér ri

tirg ír)a alá.

§*t

ü},1a1

|14

2. ,\

jcglzéíliilnt,r,et clir- nltjclot-i kel] eliiészítctri, lrclgr- annali aláítása l:ttán, az, ctcclcti pélclárrr-t
utcibb nc ]e hesscrt rcltrcsol:istlrcillcsc11 rcprrlclukliirll ós ismcr il:.szclíizrli.

3.

,\ zár:t iilósréí1 küliln jegr-zíjiiijllr-r-et kel1 1<észítcrli.

4.

.\ jegr-zőköntr-ne]i tartaltr-raztlia l<c11:
a) az úiéshelt,ét és icléípclrrtjlit,
b) az ülósctl n:rcglclct-tt tagoli ner,ét,
c) az iilóscrr r-ógig, rlictr c alrtlalr c,gr,es napil:encli pc,lrt]árrli1 tanácsl.,ozrisi jouga1
j

clell1ér,éílirter,ét,

d) az elfclgaclott lrapierrclet,
e) napilencli poiltrlnliótlt az cllíterjesztő]< ner-ét. szcibc]i eJiítel:jesztés csctótr elrtrali
tijr.jcl teltalnli'ii, a fclszrilalók ncr,él és 1lo11dail1\,21ó juk 1énr-cgót, a szóbzr1]
f)
g)
h)
i1

elííte| es z tc tt

ati i irr,aslirtoiia t,
c]öfl.té,scrlként a szas-azás -szárlszaki clccltlrétl
a htltitrrlzll,tolr szil szcrinti szijr-csót,
1ra

tát oz

.l.ót,

a r-negfogal1l1azott i:ásos liirlörrr-ólcnrcinlelict, \-2lg\- a jelcnlc,r-<i á]talz. cklolrdotta]i
szó szelinti r:ilgzítését,
az, clrrii]r, a jegr-zriliilrrtr- lritclesítij, és a l{özgr"úlés áltai cííc a fclacizrtra
fc lh,a ta] rl a z r l tt j ctli- z ő i l 1]\-\:\-c z c tíj tlití::ás át.
1<

5.
6.

1

_\z clrrölr, \,21g1l 2 jelclrlór-ií tagok 1/2-énck rrrclín-írni,ára a l{özglúlés egészéről, t-ztg1clgt- ttapircncii porrtjárrak tár:gi-alásárő] szó szcrir-rti jcur-zííkilnlr.et kel1 készíteni.
A jeur,zííltrlnrr-nrcllékletei:

a)
b)
c)
.l)
e)

1,gy-

t-rrcui.ír-rl,
rrz cliítcrjcsztósek,

a határozatrlk egt,eur, 1lélclárrr-a,

jcJerllcri ir.
a tag írásl;elj beaclr-lrtrr-a.

, -\ I{ijzsr,íí]ésr-rléseirrck jcer-zóíkönt,l,e elltészítésélíji
a

rnunlras zcr\-c7,ct \-c7ctajjc

gtltrdc_,siioclilr.
10.
i\

z |lgt.csillc t

cltr

ö]< s

cigél rek fe] acla

tai

.\z elrrij]<sí:{. kcit közgr.íílés ]iijzijtt az ll-gr-esiiletr-ezető szct\ic]. 1lilátja az Lg_r,esiiletAlapszabá]r-állarl
trreglratálozott felaclatol<:rt és j<luliiltcikct. Tor-ábbá 1iót Iiilzgr,íiléskcizijtú iclíísza]<o]lilan ciiitlt az
F.gvesiilet iiqt,ciberl.

1. .\z trlnökség az Egt-csiilct liözgvíiiésc által az

alapszabírh- szc],il-}t nregr-;'r]aszttltt

szctlrélr-e]<brí] áLlti iig\-1rrtézíj és liépr.rscle |i szerr-e.

2. \z
3.

l,.1niiliség ilsszelscn

9 főből

á11.

.\z

F.lrlökség taqja az Elrrijk ós az ,\Leirltl]<ö]i

(általírr.os, szalrnrai) és 6 Elnijlrsógi taq.
Nlinclcrr szférlillól (cir-il. lrilz, üzlcti) hát:<,lrr tau r,iilasztirndő az },]lrrijirségbc. ,\z elrrrjlisógi

tagje]öltelict a szféráir jar-asill11rli a jelillől;izrlttság rószórc.;\ )elöltelr ]iiiziil a liiizsr,íilós
_5 ér-cs iclijtart..irua, titlros szar-azással. cqr.szeríi sziitilllbsóggcl r-rilaszt]a ez ]llrlijiiséa
tas]alt. Alncnnt,tben \.x]anleh- 1elöit rrcrn lier:ii1 r,ncgr.álesztlísra, tz éritltctt szféLlrbó1 1chct
ú1 jeióitct

ál]rtalri.

'l. ,\z l11rlcjksés s2iát iiglrencljc szeiltlt nliikijclilt, cle 1cqrli.ibir har.oittl c9}-:r]ka]tlnrnul
iilésczili.,\z F.llriiliség tls.szehír-ásála, az irlésel< cirllrlrnleiiti.tlásárt, a Kijzg\-[ilósr:c

W

,,i.1

::

,
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\-ollatkozó retrclelllczesek irzrnt,aclók. lz ]llrrij]isós iigvrendje rI.ttl.Lma7:^ az íráslleü
clijrrtésl-rozatai lelrctíí-ségétrs a lrilzgr-íilés írásllcli clijr'tésl.<lzatalr szab/r]r-attra1<
alapulr.éte 1ói-ci.

r\z lllnijksés fcladatai és 1oelicltcli.
a) ,\z, ]]1rrijliséc lratáskijrébc tartozik a Iiöz{.\.űlés által hatás]iijlébc
fe]ar]lto1< cllátása, r-alanrint

clijntósi joukörcili,

b)
c)

a I{özgr-íílés összehír-tiszit tlcltll isénlló

uta]t

cgt-éb

meuállapítj a sa j át szen-e,zeti és rrrűiiilclési sz,allá],s, zat:át;
ell/.rtja az 11gl,csiiiet érclclrképr-iseletét,lrapcscllatclt teíc]xt ós tart az irárrr,ítti és
tár,sszen-czctelrliel, 1razai és kiilföldi szen-ez eteklrci;
d) clkészíuaz a7.ap-s,z,illit]r- mcjdosítását célzó tcí\,czetet és a kozgl,iílcis eló tctjcszn
e) i\[r_lnkaszcryezct r-czetésóért fclelijs Nlurrkaszcll-ezet yez,ctő jrir.rilasztása;
f1
a iriteifeil-ótellcii r-eló diilrtós,
g) a }{cncle]et tiinl()gatott célteriilctcir-rei< valrl nrcgfeleJéssc] összefiiggő
clijntések.
h) a NIulrkaszc]f-ezet szetnélt,i ós tírtgi,i feltótcictrrelr nrcgteretntósólő1 sztilil
dijntós.
,)

cliint liét T{ilzgr,íílésl<cjziltti
azrl]lat a tárgr{iöröket,

kiiziitt az Egvesirlct ügt.cibctr,

amelr.eket az aiailsz2§{]1,

1-xg1-

kir-ér.c

jogszallálv a T{cizgr-iilés

kiz:'lt<i]rrsos hatásliijri:be r.agi- nrás szetnólt , cgr-séQ h,atlislrcjról;c r_ltal,

cle 1rülilrrijsen:

^.
b.
c.

lc]éiszal<

jrivaslatclt tcsz e tag szernél_r,érc,

ellrószíti az ér-es beszáll-roJ<it;
clijtrt a hc]r-i l,idékfejicsztésr stl:atégia/terl r-ógíehaitl'rsir srlrán fcllnelltlíj clc]eeált

fclurci

ar

ellátásár-al ilsszefiiarrő, NIITrrl<aszcrr-ezet álta1 ijsszcállított lrórele llr e ] f( lgecll'rsáról,
csetlcges vis szautali'rsíuói;
c1. clilrrt
Elrrrjli z'rltal fclterjcsztett tlrnlogatrrsi tarlastll(rlk) lilapjrirl a forr:lis(o1.1)

^z
a11oliáció járó1;

r_rtasítja az Elnijl<ijt a fbrlásalloklrcicj soráll fcliárt cljátási hrbáli
1ar-ításrira;
jór-áhagr-ásra c]íjkészítia iicjzsl,íílésrrelia '1 698/2005l1;,K renr]clet altn1 átfogott II1,

:
i.

tt'

ngclr-cs tlrtczlicticscii r-égrclra jtása órclelréllcrl. ..r Nlezőgazcli.sásj és
Yiclékfcjlcsztési FIivata1 úttnrrtat/rsuír-a1 ijsszhangban ellrészített Szen-czeti és irIiíki;clósi
Szal.lálr.zatot (SZ\ISZ), ,]ar-asiatrlr le sz anna]< rlódosításála.
f1/_._iqr-

5.

te

T-Iatlrtozirtkéilesséu:

,\z lllniiiisóg hatálozat§p..., ha az l]llrijksésj tasoli 1cgaláb1l 509,,i,-a ós nlég
(1)
"g]cllrökségi tag jelcn r-arr. N{inclen F,lnölisig1 1.1qí)t eQl szir.azzlt il]ct rncq, Az Érrii;lrr"ir
ÜlÓserlc taniicsliozási;oggal trrcs 1(c1l hír-rri a ilelLigt-elti Bjz<lttsáu ]llncji,ót.

(l. ,\ szar.azás

típrrsa:
e]óbe

Áz ll1nillisés az

7

. ,\ szar.azás

8.
9.

lrtt

]rércló-sekllcn egt--szclrí1 tijllbsésgcl c{ijnt.

tlriclja:

,\ szar-azás rnócija

rnirrclen esetbetr trt-íit.

.\z l]irrijksée iiiósc1 r:rr-ilr-árrosak.
-,\

r-ezetij tisztségr-tscléj. rllctve az ettllck
1cliilt szcmélr,kilteles l-alattrentr_r-i órir-rrctt cir.ri

szela.ezc]tet eléízetcserl tájékoztatrri artó1, htlgr- ilt.err tjszrsúqct cq\iJcjiij..,] Lrrás crr.il
szer-\-cze tllé] ls bctillt,

(; i.1 ;i

i

j16

clíjírást_,]<lt az elapszallálv az elábilial"
10. ,\z lllnöksós tagiaira r.cltratkrlzó ilsszeférlretq6161r_,óui
szc-,t irrt szallál .s,<lzz:l"

a)'\cir.r]Szefi.czetmeqszírntót'liijl'eltijliétér.igtrcmlcirctnráscir,il.szcL.r-czetr.czc[íj
_
nrcg_,zűntót
ci._i1 szér,e ,eal6 tijltött be antlai<
tisztségr_isc Iője aza sien_,.ir,, alri o1..,an
szillil
r:crlclléríl1
ar\ózás
_ ,:J,,'r,1t,;_1",set, anlej.. lz
rlegeliíző lrét ór,bcn lcgalállb "g,, ".-i;
rrcllr e qt-crrlrtcttc

l<t,,

_a
tijn]éni, sze]íintl ki_jztaltozását
r,aletlrit't c szctrrélr,ek h<lz,z,átatíclz,titzit
1r) ,\z l_,sr.esii1",,,-t.L"la, .z"rrrólr,eit, ^iiu,.,g^,"t,
illen,e a társadalnrt -sZcÍ\IeZef
nélkirl igórrrir",-.t,.ii; szt,isá]tatások,
bárki által
"]"gkö,e,
nl_"itit.1'.1, .\1tllszrbálr,_1 . (5) c1) 1lontjábrrl
által tagjárrak a tagsági 1ogr.iszonv.rlap1l1r
:zt,t,irlri jtrtrrrátller1 llt'l1] t'ti'zt'sítltr-'ri,
fc,glrlt,rli, szet.itlt 1ttllrl:i.,,lt li,ir.. r..,lcr. ] có1
]<rjzcli
részt lz a _szemcilr,, alii,ag.- :r]<ine]i
\-czetij ,r.,.]lr^',^r,lzatlrclzataláir"r.' ,.'"r. r,ei-ret

c

hoz,zátltt<lz'tlja(PtJr.ó85.§l;)pont),élcttár:sa(atcx-állbiakbarrcg.r.iitt:hc>z'záLarÍozé')lt
aló1 mentcsill, r agl báttr-ri]r-ctl tl''ás
hatátozat elaPlán kötclczcttség ,-,.;- ia"iO"eg
jogügiictllcn egr_ébkéntérclclielt, IelJen pont
előn_i,betl tész"s.i1, iliet*e ^ ,o.gt.oi"rrclíí
..ikr a szef\-c,_ct léiesítíjo1riratállarr é_s be]síj
allraLrrezásállatl felelós sze tlóh"
megjciölt \_eg)] egJ,ébként é:rclen_ii cltlrrté,,i
szabnli_zataillatr r_ezctíj tirrtrcg.r."úr.tna
,i 1ét"_,ítő ol<irat fell."rtllmazása,
joukiirtc1 tetrclelkezij szetlóh_, .]^]^o,ri,.t az a szcmé]i ,
^ki

aSZcr\.eZCtlegfiibb,,",'é,."1.lratzitozatr\Iag)-szcrzíjclésalapjárritSZeLfrCzct
ki:pvrsele tét" ._űl, barr]iszánrlája fcletti lencleikezést:e

Az, e]írölrsóci
i

i_ilósrij1 jcevzőlröntr_

clgt,z iil<ilrrrr :, ez et(l fu, al

1oQo,sr_rlt,

illctr-c
kószit1, 1nclr_ct A7 elnclk, e,g], ]litclcsítii ta,g

il,

l]1rröl<ségi hatlitozatokat a 1rorrlaprln (rrx,rv.boltobag),ileaclcr,hu)
hucietéjtáblán'telszi kőzzó az l-]clesiilet 8 napcln belül,

,\z
'\z

a

]]1nöliségi lratározatoliat az érclekeltckliel B

napc-,t-t

ós a

széklrc]t-ct-t 1óvíj

Írz'rsbarr kÖteics ]icjzÖllrl az ]l]rrij]r,

beiiil,

11.

tleliigl

cJ

ií Biz

o tts

írg

(1) ,\ Jlcliigr-clő 1Jizottság csak a KijzstíÍ]ésnelralátenclclt testiilct.

Ilciűgr.elíj lllzrlttság ilárorn tagú ,\ tegrlliat a t{i,lzgr,Íilés,r-álasztja a rncgjelcnt trqsliit
üt.zár-,rálr.rz r-iszcltr_r:ított egvszeíi tilübségge1, titktls szavazltssal,, liözr-etlcn r-álasztással, 5 ér-cs
iclíjtartarrrra. A FelLigr-clti l}izottsági tagok az F-inöliilt rrragltk kijziil r-/.ilasztilil< trrcC.
(2)

,\

(3) .\ Felligr-clő ]Jlzoltság a I(rizgr,űlésen be szlim<l1 tcr-élien1 ségÓLÍi1, lcgalább ér,e ntc e{IlS7.ef
igr-csiilet ii-cs b..zán,,oiójánali élfogacl,ísát nlccelijzíjen ílásbatl is tájéiioztatja e l{ilzer-iiióst.

1Z

(.l) ,\ Ilcltrgr.clő l]izottság tatlai az ]]glesiilet r-czctéséllctr(Eltri)liség) ncnt r-c]retne], lés;lt. trcllr
1elr etncli az l :.q1, esii] ct munk ar-áilalili.
(5)

,\

((l)

.\ Feliis\-clíí Blzottság

tjcJiigr-clíí 1]rzottság tagjait egt-en]ij iogo1< ós 1riltclezettsógelr |erireiii<.

jelelrrtóst, tájékrlztatást illelh-e íelr-ilágtlsíU'rst j<Órlrct az egt,csűlct
Iiijzet,űlósétííl, trlr_rnkar.á]]al<irtrj], az T-,gi,c,siilet licjtlt,r,cibc é-. i:ataibzr llctekirrtlret. itztl]ra1
rTregr-izsuállratjrr. r\ F'cliigr.clíi 1]rzottslis taujai i{ilzar-iilés ülésórr lar-rácskozirsi joueai tószt
\-ehet1-]eli. ,-\ licliigr,clő Brzotts:iq tiléseit sziiksóg szcrirrt. cie 1egalább ér-cntc cgr szei tlu,rjr.
.,\ trcliigveló 13izottsl'rg iilóscit a Bizottsác,F,]lrrölie

r.<lnirtkozó cljárás szclint. l\z ttlós lratározatlrópcs,

jelcn valrnalr.

'\ llelil{rlclii ]]izottsás
.\ ]leliigl-elój

sz<'ltöllbséggel, b<tzza.

1]iZOttság li]éserríj1 1eu_r,zíiki,lrll-r-

híl-ja ilssze e liiizgi-íílési;ssze]-rír-ás:ir::r

ira azoL7 a Biz<lttsági

tiLg<-.lr

r.alalrrcntri-ictr

clijntéscit, hetározateit tli,ílt szayazással, cgi,szclii
]Jrzrlttslig tilósci nenl tlr-ilr.áilclsirli, A Fcirigl ciő
késziil. ,\ 1eu1zííköll,\-et 2 jegt,ző]icjril,r,r czetí'l, a 1,elügr cl<';

,;;,.,

l7

Bizottság ]']lrrölie é,s cg1- fel]iórt jclcn 1cr-ií Bizottsági taq íria allr. ,\ jeur-zííkilrrrr- ctrpélclárr,r,át nitrclen l]izottsási tac ós lllrröi<ségl tag 15 munl<atraporr lleliiL lneukapja.,\
ic'qr z''ikörlr r rz ll.qr csiilt,l 1r,,Iri:l1li:rrt is l<ilzztirt:t,-1r,t] li,t Iii1. \ Ftliiq,,,l, i IJiz,,rr<:il r;Lq]ri rz
HgJ'esuilet kcjnr-r-eibc, ilataiba bár,tnrliol beteirirlthctrrell<, czelrr-ól tlásolattlt 1<ószítiie tnÓ]<. az
F{.r-esii] el t o1grlz ciitcil fcil il áso sítá s t kérlrctl-r ek.
c1

(7) ,\ Ilelr_igr.cló Bizottság

a)
lr)

feladata:

siilct y:álz- és r-zrgi ol1kgzeiósí:tre]i r-izsgálata és r,élcmérl.l,czésc:
a társaclaltrli szcn,ezctclr sazclálliodására r-onati<ozó j<ltszabáli,cli< és cgr ó1l liötclcző
elői:zlso]i betartlisátlali ellenórzés c,
c) tagclílak be írzetésónek el]erríjrzése;
cl) az clr.es l-rréIleg feJiilr-izsgálata;
e) a qlrzdállio(lás célszcrilsógéneii, szabáll,szctíiségérrck, az, e|ri1,1:áns-z,ott bcr-etc]c1< és
kiacl á s ok tcij e sítésór-r ek ór-enltón ti r.iz s gái ata
q a biztltlr-]atj fegl,g]clr. llctartás..itra]< ellctrórzésc:
g) az Jlgt,csiLlcti r-ag\-on nlcgrivz'rsa élc]cliében szirlisógcs irrtézlreciósck trregtételér-}elr
aZ F,gr

e

;

;

cllen<írzésc.

h) a
l\

míilóclésél-e11raPcscllatos részlctels ,szabáli-o1raI zr saját nraua áltai elf(lqaclo|t
Iííköclési S za llálr-zat és iiql-r.crlcl s zr br]t-r lz z ll.'

12.

Fclr-ig\-ció 1]izrlttság eltröliénei< fcladatai
a) a fclligi-cló l;izotts/rg tcr-ci]retrvsécétrc]< ktlorcililálása. gclltcloskoclili a ]lizottság folt-anratrls

tlllrn]ial-éqzéséró1
ll) a fcl iigr-clií llrzrlttság r_iléscirlc]< i ls szehír-irsa
c) ]< cz c] e r-r. érrl- czi rcncl]rír-iiii k i l zg t,íílésij s s z eb íl-á s li t.

,\ ie|iig);1! bizclttsá.g clrrö]ic az elrrökséc egliclejú tálólioztatlisa tnc]]ett 1<ijtclcs e lrijzg1íílés
iisszellíl-áslrt liczcicn_rénleztri,.anrettnriben az egl:e stiict t'.,iil.,;.1ér" sotán olr,atl jou-szallrit-s.tt.i.r'r-rula szen-ezct ércleliclt, egl-éblrélrtsítli.osan ,sér.tij escrnélr.l. r-eqr trtulrszrás 'ri',r.tétrt, arl.,lr,rrei.
nTcg-sz.Üntetóse vagr- l<ijl'ctkczlrrént,einck clltlrtt:ise, ilicn-t. .rrr,iité.. a közgr.űiés ciöntósét
l.cszi
sziiks_égcs.sé, trlr'ábila r],lt,,r rs. 1rr az cg\-esLilet tisztségr.isclóirleli felelííssé§éttleualailclzó
tóni.
l,nirlit1_ fcl, Átncrrnt'iberr az es]-csillet ,iii,"
s;en.c
a
törr-érrr-cs
rniiliödés
hclrltclíllítlíslr
1,,go..l1t

ér-cicliébcnszriksclges intézlieclóiekct a ltrclti,g],elíilJrzottsá,s l(ezclcmcrl]-c7esc el}cncr._, ,-.1"u-, t"rri
,..,..g,
a lielligr-elŐ i]izottsás l<ijtelcs halaclé]rtalarriri ér:tesítc,ui a iijl^.énv.sscql fclr_r.gvclctet c]]átó
szefi-et.

III.

HELYI BÍRÁrÓ BIZOTTSÁG rniíköclése
1.

,\ Htr].Yr BÍI{,\L(3 L)\ZO'I:Ts.\C; cat1", iratáskille és ]iiitc]ezcttsésc

1. ,\ H]]j.\'I BÍR,tt,Ci T]IZO'rT'S,tC; ta{ei az

l]gt,cstilct elr-rilkséqéncir taujlri, aluk a hclr.i
r-iclÓlifcjlelsztési stratéaia 1rrcg\-altjsításn sclrl'rn, rnirrt e Hl],l,\rI gín ii.ti 1}l1_1;TTSÁCi
tagjar
op etatír- dijnté shoz tii fe] zrcla to]<at 1átrr a 1< el,
,l\

a)
b)

FIE],YT rÍirÁro BiZO'rTS.iG felaclata;
Szakr,Tarlag al:itánlasztja ós scgítr
TF] \-czetajiét r-écsój iátllcx]atá:,i clilrrtósc
^7,
ineglrozatalállall;
.\z ,1r_ltalt rangstlrolt kércLrrreliliel 1iallcs o1ir tbari c] ijn tés i ar, a slato t tcsz
j

:

,§s'§

1.1i,} ;,

c
o
c)

.1)

ijtr8

kclreLrrc]< t/.rtrrogzrtás,lu:a
]<óreLlle]r elutesítását:a

\lcgr-rtatla a kóreltnell értélrc,jésér-cllilpcsolatos liélclésekct. t-e]nrcr|jiíj 1lroblélnrilr:rt;
,,\

iiléscin ur-irlrorcll]a,
FILT_\] tlLtiri]_(l BlZO,r],S,ic, i-,^iá.t trrét és ]<iltelczcttsógcrt az

2.

l\

}-IL]]

)'I R ÍR,U,cj r]t z O'r' lSÁ

1. ,\ HF,L\,1 sífui1'ti RIZ(),1"fSÁ(; trglri

C]

ajs

szetétcle,

1-trc{cr.\-cztlc]i

elnrllrségélrck taej air-al.

2. .\ f il!L\.I rín,ú,ti RIZ(),I-rS,\c;
jclgga1. r-alan'

3.

,\11arrc1<l

1.

,.\ 1_11'1.y1
akció

5.

sz^\-

.

B.

ál]allc1,(>

T-gr

csl-ilet nritldenj<rlri

lrlóo", nctn lrrilr-anclsak. r\z clLriiksóg tarrjlr

57í1\-ltZxtj

és escti n-reqliír-ottirl< tanács]iozásr 1ogga1 r-csz i:ószt,

rrreglrír-ott a trruttkaszela:ezet :-ez,ető tar:Lácskozlrsi ioggal,

<,lp

gínÁr.cl BlZOT,fS,iCi

clncll<érrek személre 1l]cge]!]\-c]zilr

az ]',,gi'esiilct

(1rclr-i

<llt) cllrillié rre]< sz cnr élr,ér-ci,

1átla
1Ilr].\.T gÍRÁt.cl1]1ZOT-I'S,\G titk,ir,sási feLaclatait ir tnr-ttlkaszc1,\,ezet

6. ,\z
1

cs

int az

^7,

c1,

cseti tlrcglríl-clttak az clrlil]< klrlijn íelkérésórevcszilc]< -részt t Tcstijict lnr-rnliájlii,-lrr,
j

^z,^í1

oggal trenl tetrcielkez rrck,

titr;litartási
.\z lillandci és meghír.ott tagoknalr (1relt,ettc-sítós csetórr a beli,cttcsítóí tattlak,)
j]atlrclz
p álta tlatrs 1rui trl
" tot 1iell aláír,nirrl<,

,\ I.]F,T,\]T ilínÁl.c'l BTZOT'I'SÁG tagjai valatnenn_t-icn

eQ\-

ós

szirr.aztttirl rctlclcLkeztleli.

9. .\ HET.YI

BÍR,-tt_c'l B]Z()-tl,s_rlC rnurnkájában részt r-cr,ő r,,.r]alnet}tlvi szclné]r-nek.
plrrtatlansáti és tit<l1itarrásl nr,ilatliozetot 1rel1 aláírlriir. .\trretltrlillcn r-alellclr- 'tago:i1< egr'Ólri.
érclc,l.eltsi,ge \-ail az iiléscn tárglalt ténlábarr, lretn r-elrct rószt atrtla,li tl-rcg\-itatásállarr és a
szar-azásllan . F.zt ,,tz, iilcls elótt írásbarr lz elrrijk tószétc jelcznic kcil.

3,

,\ Fi]j1t-I sÍn,-t],il RlZ()'l"fS,tG clöritóslrozatalanali ellálási tcncilc

1. .\ H],].YI HÍrulLCl BIZO'I''|S,\G n, e.gr-c,s kélcllrrclű:c l-tlnirtlic,,zó döntósi jar-aslatlrtól
szavazl,rssal, ]hatálL)z. ,\ HI1],\'T ntn \t,cl ]]iZOTf'SACl határ<lzat]rópcsségélrcz
mcgr-álasztcltt tag()k 5(jl,|+ 1 fii jelcnlétc sziiksóqes. ,l\z l ]rrcjk, r-agr- mel{.lrateitnazott]a

,.l

jelerrlóte kijtclczó.

2, ,\

FTI:],YI BÍR,\LÓ RIZOTTSÁCi 1ratlitclzetllt cg\-szcrő szlsazltrilbíl_sóggc1 h,_lzzli rrrcg,
jlr sz,.rl, irz ir ta ci illtt.
s7 aI, a z a tegl-cnlií s ég c e rón az elrri
-s

.1, ,\ clijntés n-rrldla nl,ílt, kézfcltartásos

],

szar-azl.rs.

FIi-.T)'1 i}Íl(,\].il nrZClrTSÁG I]]:N szar-azati joggal lcnclcliiczójk szlrvazllti it;,oárrali

rnéltélree{5,enlíj;

í_}i,.1 ,l

5. Á I{I]T.Y1 gÍn.íil BIZO'1"]'SÁ(l clöntcisei a j<ijr.etliczői< ielrctnck:
a) a l<circlcnr tánrogatását rnegfclgaltllaz<i jar-aslatok, atrreh,clr liitnorrcljlili.
i

clcnlegi fotlr'

á

j

ul<b

|t

,.r

mu n]ra

s

z cf\- ez

o

a mr-tn ka

s

z e

et

fi .cz c]t

c)

o
o

lrél,e]t-r,c]<

atr tán:rtlgati. ató irii

tő

j

ar-a

slatrina

etíj

j

ar-a

s

r-e ze
l- c z

iiicgószítííilrfornráciil

lr)

h<lgl a

ll19

be

I< j

ór,zíharrt-áslrr-al;

latrinak fr,-llrlbítálá

sár-a1;

1rérésczr 1rére]ct-nben foglalt iétt\,cji, adato1< tor-állbi

aiátárnasztlrsát,a; a liérclelm a Testlilct kör.etkezij

iilésérrj<cfül nrectárgr-alz'rsra;

a kórclcnr elutasítását n-resfoga]rrrazil iar.aslat,

alrrch-tre]< tattilL"naznia l<ell

az e]utasítás

rrrc]rlldását

6. l\

a mun]<aszct\-ez<:t \-ezeLő jar.aslatárrak 1<il-áhagr,ásár.al;
lt l-t-tttnl<as zen-czc t

r-czctíj avaslatánell fcliilllír:illisár,a1.
j

trrtlnlrirszen-ezet r-czctőjc álta1 fornlel cllrtl]ibói jar-asoli elutasítá,st a ] I1.].YI

gÍtr.\t,il

BlZO'I'rS-li C},r"n, bílá]hatja fijliil.

i-. ,,\ kóle]rrreket dilntésrc a t-rlr-rrtkaszef\-czct trlun]<atl.rrsa(r) tel,jcszti(lr) elií: sziikség szcritrt
kregészítiítájólirlztatást acl(lal<) a 1iéte]cn:rnle1 és ez óttó1<e lcisse1 kapcstllatbatr, ilictr-e
soriitr a l--IF|l,YT
ré.szletez,.i(§ az, értékc,lő lapbarr foglaltak inclc_,]iatt. r\ clötlrí:s c]ííl<észítÉ:s
és
csciétr
bekóllrcti a
1apoliat,
sziilisí:g
Bilt,\].O BiZOTTSI\C} mcgrizseálja az értélicló
teljes kételrni dol<ut-nerrtációt, rrrelr, az iiléscrr az, e,I(ire,qesz,tctt ]<ól:clnrel< esetélr rcnclc],l<czóslc
á]l. r\ 1rrr.ltll<aszcn-czet r-ezetíj felaclata a7 úlésreelíítellc,sztctt ]iéreLmeli . t,l'lisrlliLti

pólcláni,ánali elóter.jesztése és sziri<sóg csetétr a FTl]l,YI
reszére a lletekirrtés 1clrctííló tótc]c.

B]lL\L()

1}iZO'l"1'_S,\Ci

tagcll<

]JL|],\]t gÍtr,ilCl BTZOI'TSÁ(I a tr'urrl<aszervezet által clőteqesztett ]<éreln.clict ti,,bb
ülóscrr bírállratja c1, cle tekitrtettel ez cgv pál.:-ázati fcxdulóra egi, cl()ntést hoz, tlrelr-et
1cal zéíkilni,r ]len rcjszít. ,.\ támogatott és chrtasított liér:eirnekríjl l<iiltjrl fcltcricsztési list/.rt
készít.],.zután a Ht-]],\'1 R11{,\1 ,O R17!o'|'fS,\(] az el)i.uási retrcllrc]< lr'cgfclclií nlrjcj<ltl
tcljeszt1 iel iar-aslatát az TI I clé.

8. j\

9. ,\z

lrálrt,ítri i{atc'lság r.ezetíjjc \-ag]- x7:'rltaia feilretalmazott
nÍrr.,(r,ij BIZOTTS,\ (] cltlrrtési i,i.-"rlntát, r.agl clutasí tlLr

szclnró]r- jór-áhagvja

a FiTlI-\'T

^7l.

1[).

.\z TI,T r-ezetííleaz aclott liéleicmmc1 1repcscllatcls clöntési itrtézi<cc]éseii (levé1- és lratározat
krliiilc]ésc, a tlir-rrogatirsllan tószcsí|ctt ]<ólclt-nelr 1istáj:inak 1rilzzótéteie a (Egt-estilet
lrrlrrlapján) mcstörtótrtc clííttjooostrlt fclfiitgcs7,tc11l a7l, 1ra a ]<élelcL-nnlc1 1iapc_solirillatr
jogszabáli, \-a§]\- az órintett terrclellet, illetííiegaz, Itánsít(l 1-Iatóság 1lel,.ő szaJ_lálr zatai
tnegs értésér,íj1tucl

1

I.

tl rrr/rs

t

s7 ct c.z

;

l\

clijrrtés clcdt-r'ér-rt-éríj]tijrtérrő táló|<clz,tatíLst kcjr-ctr'íen a iár-lr()qatást teétll,Lij ]ogosr_rlt a
liéreLnrórc \-onat1<()7(inr-r ez íll,tél<clő ilpl;an és az etl]é]<eztetíjlletl foglaltakat llregisnre rrli.

]2. A

konfclctlcia-I-II3R iilés szabált,ar:

a)

a tagtllr clcktrclrril<,.rs 1rírlrilziij cszlrilzijk kijzr-ctítésór,ci szcnlólr-cs jclc:rllétiil< néj]i.Lil is

t,.rrtlrattrak

FII]R iliést és 1rclzirattrak

haí.ilt<lz,atot

zr I{rlrt-rránr-il]tlri

ehcrrclelt

r-eszólr-lrclr-zet iclijtutama alatt,

b)

ncm t,ríthetó ].,lrrfctcrrcia-HB1] iili:s:

-

oh-an ttrrertretlrapcsrl]at liözllellitatásár-al,

anrclt, lrarlg kijn.ctírósóre allraltnaliatl;

íil,,i,;i l2{)
c)

az eijlirristcrrc1 felllaralrl-r

^z7,^

a FII]I] Liióst. 1ros\- 1l l]R iilÓsi lratál<;zatbatr Lctrc]ciiiczztlt-L:

,_ilósen tclcl<rltn1lluntiilicitis 1rapcsoiat Íltjlirr 1[-sZt r-cvij
szetr-rólt.azonclsságánir]< 1i 1iil_sasiig jogi képvisclííleálm|i eilcrrrjrzésór:ij].

- a 1JBl]

tlz cgész FIRts űiést róczíteni

ke11,

tirg<ll,

a tijszíté,,r}em

d)

Il]-er, h^,O,:tlzat lriátrt,|J,lan

e)

szotítliozhat csa]i a clörrtésl. ozatalra.
a tár-lzotlosítás liezclcí,énaz, azot-tclsított szcrrrél_t,nei< 1iifejczettctl nt'ilatkoznia

1<c]]

artó1, lrc.lgl a tár-az ono s ítá slroz hr: zzájátul.

ezt kijr-ctőc r

^z

A7,onosításl-roz fe]lraszni.r]t okmánt-lLnak nrirlcler', lilgz{tetrclíi aclatrlt

tatt1rLmazó cllclaiát a katncll1nai,

-

ll-regfcle]íjcrr nre{.r-iiáqítva fel kcll lrrutetnia irgr,

jól iátlret<i, rllen.e eclattaltaLrr-ra 1ti1 o1vashatti 1cgt-cn. .\ biztonságl
clenrct talt,.rlmirzó olimlrnt kanre.,a e]íjttr oir-arr rnozgatását is trlcq licl1 liijr-ctelrri az
(P1. az
azonclsítclttó1, amcly alaplán a biztonsasi elcn az o]itn:ln_vrln Íclisrnerlretíí
jÓ1 ielisr-rrcrl-rctíjclr
t_,]<nrátr.1-otr talállrató ir<l1oglanrolr az cl]<tnátrt, nrozgatása csetón

lrt>gr-az <llrnránt,

nrcstotili a féni,).

az

j<ilzÖlrli.-'
azonclsítotttra]r al, az<llosíí,íssolátr rögzítéslc iierirlií aclatait szili>at' t,s

Fla a tiir-azolttlsítás pl. az internetliapcscllal ptclblémái miatt lailt' lrrás olillrii
n]cllet liözllcn nrcgszaliacl, a tiir-azonosítlis tcljes fc,,lr-arr'arlit tl-rcg l(cll isnrótelrri.
arrnak érclciréberr, 1-rogt- a tár-azonosítás bjztons2igosa11 cltégczlrető 1egvetl. az
l<e]].

h)

azonosított szenrélt,nek nregfcielíicrr tncgr,iiágítva, írg1- lie1l a kanlerál;a liéztric, 1rog-,'
az tiqtr-écl nreg tr_Lcljon gr.íiződni a felnlutetcltt okl-ránt,orr szercplÍÍ fónt-iióP és az

azollosított teLrrlészctcs szcnrélt- alci<é;létrclr, lclretíísóg szcrint
b,ozzás- er

iten-rónel<, il]etr-c

(leges lrollilrelr egvezőségéliil.

ez az,cltlclsiíás [o1r'anratlit (a r-idetltcleftlrl/rlás

1rarrg- ós lrópanr-agát)

az

irgt,r-éclrlcl<

töczíterrie szül,séscs (fe1 lrell r.clltli), és az aciott ternlószetes szemÓli, liztlt-tosítl'l_.ára
\-onatkoz(j cgl,éb aclaiclii kezelésérrclr iclcjcirg lr'eg kc11 őnz,lie,
n

e szli\lazás rrlilcljlrrrak és crcclmétr,i,étre]i 1riteles nlegállapítása:

,\z azotlrlsított I Il]t] úlésenrészt r-ci-ói szcnr(llr,lrek

^

s7,^\-2\7,iLs,srlr:án

riigzítésrclrcliiiri

sza:-azlíát szci'ilatl is kijzijlrric ]iell. Ha a szar-azlis pl, az itrtcrnetkapcsolat 1lrolllÓrrlirr
tniatt lirg,l. tTrírs ol<br,l1 1neil.et kijz1letr trregszalrircl. aszavazás telljes i'olr-arlratát mcg ]rel]
isr-r-rétcltri.

Hl]ll

tagolrat rnegrJletíí felszóla]ási és jar-aslattétcli jog g_valiclr,lásilrla1< feltótclei:

k)

a

1)

a tagok fclszólalrri

tcnni alfabetikus -stln:encliiiit alrrlljr'rri ,.rz eitlilir,
\-e]zetíj liltal cngcclé]t,czctt |xlzz,ász,<jlás ircrctél;en

é:s ,]ar-aslattlt

tál.cll1étéllen a nru1ll<aszcla-ezct
ttrclrralr.

n-t) az c]elitloni]ius hír,l<ijziő eszköz liilzve títésér-e1tattott T,TR]J iilóscrr c]hattgztlttakat és

a hclzott

el]ienijrizl.etií lcgt,eil. Iia
F{zrtr;sághclz,

l

tJll]] liléscn i,rozott }ratár<lzatot

a felr.étc1 alepjl'rll

t-ntrrrlia szen- ez,ct

n)

lrosv az r-ritilli-'is
1le kcL] llr-Újttni lz Irá:n.rÍtt'l

lratár<lzatokat iritclcs nlcicicltl, úgr, licL1 lögzíterri.

s-

jeu_r-zcíl<órll.r,,et 1<c11

2\z

cz,ctő lritelcsít.

az azo11osítás sortitr lrasznállrató egr-cs cleliü:oni](us lrrr:jrözlÓ

HBB

készítcrrj, arrrclr-ci
cszkijzcjk, rnch-el<licl

ülés 1cfolt-tathat ó és az cie lrtrtlniliuszln lnegtett iryiir,6ru"n',;ir rilgzítlrctők;

S-*\

,l

!:i:,lt
a) a Sl<r

pc szoltr-cL

bát:r-r-iei1,

tlpctácitis lettc]szcLte lriacicltt,

8.50.().3"q

\71

vaS\'Írjalll;

l-erziója

b) a Slir-pc [or B,,lsincss
16.().+1

szofir-et: brrrLrrelt- r;pcrlrcrcis tenclszcrte kiac]<ltt.

95.'|000 r-agi, iljabb terzrója
-l'can"rs

szoffi-cr \\'.itrclorvs és rnacC)S rlpcrációs íclldszel:Ic]
krac]ott I.2.00.1661r.agr- írial;b s-etzi(,1a, az iOS opcrliciós t:enclszellc kiadott
1.0.80 \-ilg_l: újal;b r-erzióla, a7, Anclroic] opcrácicis relldSZCllc 1<iaclott

c) a Nlrcrclsoft

l 1.0.0,20 1 907 i 503 r,ag], itj allb tcrziriia,
c1) a blr_leleans.co1l] lronla1lon liercsztr_il elórl. ctő l.idetltelcf<ln-szcliga,ltatás,
e) a (}ooule I1atlgotrts \Ieet azclrr szolgáltatása. arrrelr,a kóp, Ós 1ratrg cgr-iclcjíi
1 +1 6

rilgzíté s é t 6..l-].rcillé,s é t az .a|\<;Jrnzlr son

1l c] ir

l brz

to síti a

(:l l<éparrlaglit) a nrr-tlriraszerr-czet
szar-azás f9}1r211^1á1 (a l-iclcotelcfoírálás lrans
jogr l<Ópr isciííjckéntellár:<l
r-e zctiítrck, \-ag\- cl:re r-<ltratlrozó clijlrtés csetón az Eglcsiilcr

o) a

ligr,r.éclnck ril.gzítclrie,sziiliséccs (fcl kc1l r-cntri), Ós
s z ab alr, olrtrali nrcs fclclij e1l nle g k el1 őrlznie.

a

1ratározatokta vonerii()ZÓ

-]

A IlL.],YT BÍR,\] Ó P,|Z,OT'I'S,!G
,

1.

Lrrr-itrkaletrclle

,\ FiTlLyI nÍrr.\r.ci BIZoT1'S,iG .l,rt;l." koorcllrrálja a clörrtés clíjli.ószítésreljátást

és

clnök a votlatkclzil jogszellálr- i-agrbizt<lsítla annak átlátlratóság{1 {_s
rctrclelkezés l<illijrrijscn az ijsszefét]Tctetlerrsésle \-onxt]iozó szabí,,ls'tlk - nrcgsértésót
ószleli, \-ag\I .7 alap<lsirtr fc]téte]eziletéí,óttesíti az Itánlítő l latósris lczetiíjót;
pártatlanságlrt. I,Ia az,

2.

.\ ITE],yI HÍrrÁr.Ó BIZO'|IS,tG iilésétaz clnök l<ezclctnéniezésóle e n]unliaszcn,eze|
gÍnil,ci
\-czctajie 1ríl-ja ilssze,,\ IIET,\,1 uÍlrÁrti I]TZOTT'SÁG elncjke a FlE].YT
RiZ()T*t'S.i(} taglaitcll beérkczett jar-a,slatoJ<at is ítgvelcnrbe r-Ór,e n-rcqhatárrlzza e trePir-crrcli
porrtokat. ,\ napilcnci elfclgaciásár:ól rr'linclcn iilós eJején s7,^\-az:,

3.

Az Hl.,J)T gÍir_\r.Ó L]IZOTTS-,\C; iilóséite szó]ó rlreqirírtikat a

aiáb

b

i

l<ap cs

olócl ó clok utncrr ti.rnrolrk

. napilcnci;
o cléjtericszté:-seli;
c az cllhez, kilteiező
. egJ-é1l kapcsolrlciri
+.

rnurrkaszclaieze]1:

leg]iósajlrb az lilést t]Tegelijzó 5 tnrrnlranappal liülcli lri e mailcrr és rértjver-érttgs |g1-'lg11
11

eg\tl

'7

[t:

c1<l]<tlnrerrrun-ioli,
dol<un-renrltnro1<;

,-\z iilóscl< g_r-akor:isllaárói a TlE],\'j RÍR/\],Ó 1]IZO'I"|S,iC] e]nok. c]ilnt a fcitcl-;esztctt
kérelnlclr isrr-reletébcn. ,\ FiL].\'I 1]IR_-\LO BIZO'1T'S,\G sztrkség szelilrt iilésezrrek;

5. Az

N{\'H képr.tsciőjc tarrácskclzási ioggal tctldeLkczil<, egrüctr eLlárje a llizottság cljárási.rrrak
jogszallálr,i rne{.felelijsógétlel<, ós a tenclelcti kií:ás szabálrai alltaLmazlrsánek fcliig,l'elctét.

6.

Hatiuozatképtclcirség esetó1] a FltrLYI ttÍn tt t.l
ii]óst, és diint az ili lclíípontló1;

t]IZOTTSiiG clrrolie fcJíuggeszti az

))
f

. ,\

B.

mtrll1raszcL\-ezc]t r-czctő terékcnlségilii;r,ólle tarttlzilt az r_iiósek
szlikséges rrlilvárrtaL-tásairralr vczetósc és jerrlzííkiltrr-r- clkészítósc"

,\z iilésríí]a l<észiilt jelgr-zőkilnr,l et a nrlrn]rxsze]:\-czct az r-ilést l<illetij ,l lrrulrli,.rniiprlr' bclúl
e-tlrailctl me{.]iii]cii az állarrc]ti tagol< részét:c, :rl<il< azt a kéz,hczl-óteitíjl szán"rított 2
mlullial]aporr belül r-élcmént,ezrk. _\ 1cgi-zííiiötrtl,trelr taltalmaznia l,cl1 az alál;llial<at:
l az iilós hcli,ót és iclőlpclntját;

ü
,

a jelerrlel-ő tagoli tlcr,ét ós a cleleqálil szc]f-ezet tllcqrr,:l,ezósót,
217,

iilé,*crr tncttlirgr,alt kélelrrrcl<

lcglr,,ttt osr1,1l :r,ir

t

,l

és ezelr r-otratkozli-.állan a tálrrogatást

igénr,lr';1<

it'

e az értékelés1cgfcrntosabb rrlesállapítirsait. trlr,ábblr a pontozás
o .\ HF.].\'t nÍnÁrcl B]ZO1"I'S.!(} ciijrlrési 1ar-aslatlrt
. ;zí\\-azato]< ar,ánr,át (tárrlrlgatás. elr.rtasítás. tartózliclclás)
^
. Átpotrtclzás
csetétr, antrak ir-rc1ol,át cis eleclnrórrr-ót;
9.

ielcrlióti ír-eincli cls

credlnétlr,ét;

A t]F.L\]i RÍn,tt,tl1]IZOT'r'S,iCl ii]í:st kór-ctíí (l nrurnkatrapon belüii a 1llu1ll(aszet.l.ezet
hitelesítteti az cmlólicztctiit a HELYI 1]TR,\L() BlZOTTS,\G clrlijllér-el, nlajcl az
eijátásrerrd szclint fcltcrjcszti az ItsI eIé. T]zt kcil.ctőetr az Irán,r,itó Flatilság l,ezetlíjc clrjtrt
tátnogatásra ós az clutasítá-sta jal.asoItpá).s-lzat<lkril1, nreukr-ildi alrnak eteclrnérlt,ét;

10.

i ilunkaszcrvczct a

]elerr eljlirási rerrc1 szeritrt meglrülclött

a

ciijrrtés alapjlin éltesítta

plilr,ázóliat.

IY.
Mrrnkaszen,ezet

1. ,\

az ] ]gi esii]el ircln'linisztl:atir- szcnlczctc], az Tlgl,esl_ile t tel éltent,seigér
A i\llrrlkaszet\-ezeí
egt,esiileürek tren r-álaszt<ltt tcstűlctcl, lrarrcm dcl1{]rlzrri

\{urrlraszcla-czc]t

scgító
fclzrda

ir:c.,da.

tlriiat

^z

nrutrl<ar.is z tlrrt, lieretéll err 1:itj

á 1< e1.

2.

,\ N{tLrrl<aszcra,czctct az Flnijli fcliigi,cli. ,\ nrunliaszcí\-ezetbc11 l;etiiltijtt nrlrll]<al<clrcjilct. az
aktrr:ilis fcladatoklrrlz és cliíírl'rsokl-rtlz illcszke clőcrr az cinijii. húálr.>zza meg 11 kijltséq\,eté:s
l<ctctci 1<cjzcjtt. az átrnctrctileg, 1]em szLiliségcs trrr,rn]<akijrt. csa1< a fclaclatol< isrrléte]t
fe]rrrcriilésclior l<e11 llctijltetri. ,\ nllrnliar-égzésrnóclját, irodai, ottironi r-agr- i/tr-lnutli<a - az
E]rr<l1r jogrlsult meqhatálozni 2lz SZt\ISZ, ,.r mltnkaszerzijclós rllen-e
esetlc2cs
^7,
kijzcgószsósiis]-i, \-a!I\- a N{r-rnlrar,állal<i ctészségil'rllalrotl'itre]i ficr-e,ler.lbc r-étclór,cl.

J.

,\z Llgi-esiilet

aleplán betlt,írjtott ]iórt-lrncii órtélrciéséhezaz értéi<elésós
clilntós clíjl<i:szítésé.,cie]<éllenr ógzetlclí1 fclaciirto]r:rt saját tllaue 1átla cl.
r}cn1 szelt-r-ezile ri
^zt
]<r. E,zcn fclaclatok e]lírtása neln 2 Nlrrtrkaszcrr.czet fclac]ata.

4.

,\, NltLtllitr-á1la]ó é,s az Tfgvcsüler, nrint \iunl<liltató n.lee:illapocllisa esetí:n a Ilr.lr-rl<avl'r]lalri a
murnlráját a nltrtrliar-égzós lclldcs lrclr-ótíjl e]tciiíjeri a ielió,, tllctr.e taltózlirlclíLsl lreli-óll. sajár
e -.zlrózcir-cl is l-ú,gcz]retr (a tor,ábbralibatl: rlttl-roni tllr_rnl<ar-ógzós,
r,ltg_t- lttltrrc ofírce)
,,\z ottlroni nrrrttl<ar-égzésle zrllbarr az csct'llcn lieriillret so]:, 11a az clr-ógzcndíj inLrn]ra Jclicgc
czt ]elretór-ó tcszi. tor,ábbába az, otthoni 1l1l.]n}ia\.égzéslelretór,é tótclc lrenr 1ál e lir-inl<írltltrl

a

kilzponti

rcr-Lc]elct

.

szár,,,-ráta ar,.rrrr-talarr sór".lcl-r-rt' rc].

§*§

i}lii,:i

I,73

<ltthot-ri nrr_rtri;ar-i:gzósrc iráni,rrirl rrrcgállapocilisbarl xjgzítent ],c]i ^7, ott]lotli
t,l1unl<ar-égzés icicjét, az egt,eciilcu elr.égzerlclíjfciaclatctlirrt, tor,ább/.r a 1iapcsolattattas Ós zrZ

Az

clr, égz ctt tntrnl<a 1eacllisárrlr

l<

rrrti

át

c11

és

iclíípor.

t1 á

t.

5. ,\

Nlunkar-á]laki és az l]gyesiilct, mit,tt Nltrrrlráltató rrrcgáLlapclclása esetótl a }I,-ttrliar'ál]alÓ a
nitrrrkáját a tlrl-trlr_lrrkát r-észíjn-rr-lnk2u-ál]illrikérrt r.ógezlrcti (a tor-lrllllizrkban:
tár,t,ntltrk zrr,é gz

ó

s)

.

tár-n-lurrk^i-óeré.r. abban irz csetllclr ]ieliillret sc_,l:, lra 1z clr-Ógzer]citi i-rrunka jcLlctc ezt
1elretiir-é teszi, t<lr,ábba he a tár-tnlrnl<ar-égzés icl-retőr-é tóte]e rrcnl iár a ilÍrrnkáltatr'> sz,átnárlt
aránr-telatr sérclemtnc].
,\ tri.-rrr,_,rrkar,égzósle tlárrr.uló rnegáliepclcllrsban rilgzítcnr keli a tirlnrr.rnliar-éqzés rclejét. az
cgr.e clrlcg eir-égzencléífclaclat<l1iat, ttlr.állblr a kapcsolattart/r,s Ós az c]r-égze lt n]Llnl\á
álta1 1;izttlsított
]e ac]ásárrak nrócliát és iclőprllrtlát. \ícg 1rell áLlapodni a \lurrl<áltató
infortrrlrciótcclrncllcigiai és7'r-aur, számítlrstechrrt]<ai cszkiizii]< szct-t-iélt-cs, i]lcn-e csalricil
szü]rséclcternck krelógíté_sérctiilténíjirasználatlinak eOeeclélt,czésélri1,r-agr: tiltlisál'tl]. .,\

,\

cszkijzcjl,Ön tijltórr
eszliijzill<örr tálolt ac]attartalorrr, rJlctóleg
1\fr,rnliáltatcina]i
^7,
^z
aclatf()rgalmi illfornlációk l-izssálatár-aljáró el]errőrzési jouosrritslLgírrÓl.

,\ nrrrnltaszela-czt]t l-ezető

j

e

tnr_rtllrzrszell-czet szailrrai mtlrrl<ájárral< irátlr,ításiit l \lutrkaszetlczet vczetaj]c 11rria el. Á
tltltrrkaszetr-cz,ct vezci(iie, a t-rrutrlraszeí\-ezet fóá]jású trrunkar-lrllalilla. ,\ trr'-inl<aszel:r-czc.t \-czetőt ^7,
e{.1.csii]et chrijiiségc r.rilasztja titlrcls szava2{5_sai egl szerií szótilbbségi dijntésscl. lratározatlarr iclritc.
'l e r-é]<cnr,ségétönálJcierr,
clnök feliiglelete nre]]ctt látja el. ,,\ ]l,tttllkirsZc]:r-eze t cloigc,zrii
^,z
tcr-óketrr.sésirket trrurrka)ogl-i,.zorrl, ]<erctóben látják cl, A munkáitatrir iogkört a nltrnlieszc]:\-ezet

,\

r-ezetij ulaktllo1ja.

,\ trltlnlraszen-czct r-ezcríílc az alál,bilogcl1< és liötelczettsógc}i tetlrcük, r-alamitrt az alábbt
)átja

Í-ciadatc-,]l:it

c1:

_ a \ILrnli..i]tlitó szerl-czct stletégial rrlnr,ítása, tcljcs 1icjtíi felclíjsséqi-lri]a]ás trrc]letl,
NIlrnl<áltetó szeí\-c]zct irgt,cir-rcli vitelc, sziilrségcs szerr.czcú iogl, bejclcrriési Ós errr'éb
zr

.aclat.szclicáltatlLsi

lrötelezettsóge]<

itltézóse, tclj csítóse,

a \Iurrlrirltató szen-ezct által rrr.íljtott szolgáltatá,sclk nrc,qh,atátozása,l<clor:clirlliiása.

a

hatéliotrr-, gazc]aságc.,s ós

Nlr.urkáltató szcn-ezet

racitlná]is

rrrííkcjdós órrcli llizttlsítása.

- beszámoliis a \íltnlrá]tató szen-czct

kijzg].iilcisc r.észé]]c 11 szela-ezct nríílrcjcléséróLa

szcla-czet Nlr"rtrkaszcrr-czeti iroclájllrralr r-ezctésc, irátrl-Ítása,
I-roz
tntttlzri telepiilésektíj1 1lcétke,zr11 iqótlt,c]r n_r-i]r,árrtart:]rsa. kallcsc,lelt:ilt:is lr
t l L\(,S
FI.\CS-lroz trll:foz,ó tagrlliliai és trcn'r tag ér:cle]i]őclííkke1. Ii.r-es]_11ctircz l;eélliczrí

NIr_rrrlr.áltató

tii

trroga

a

tá

si

l<

ót,clnrek iisl-xrté z ós e, felcloluo

t:'rlllrlgatási

z lí s

a.

^z

kól:clnreli]<e1 lrirpc,soiatos irlfrlr:nlácitjlr liradása az órclci<lőclrj

fclsíjszcrrezete]<, tár:sszcrlcze

te,]<

és az il]ctékes pálr-áz<i r-agr- lróllr-i-*clíí]e l"ószér:c.

fcl:iclatc;i< és
1rapcstllódil lrapi aclmirrtsztrációs
tnurrkaktjrhi.lz szoíclsarl
rrr-ilr-árrtartásrllr porltos vezetése, Iiijnr,r-eléste clíj]iészítésc,szál]íttji lrrralitilra jiószítósc,
_ lr LI],\I)l11{ I,I.\(-S {lnansz,ítrlzásár-al Jiapcso]atos jtlgszabálr-cllr rraprakész isllrcl:clc.

a

t-iiltozáso1< frllt,arnatos figr-elésc ós szist,rúl betartása,

az ].glesl,ilet műlriiclósór"e1 liapcsoiatos

tilltérrii eqr-irttnlíiliildós, írE1,n1illt lle
lrr-ih-rin rartásclii r-czc tósc.

irg-,-r-itcli fe]adatclli -.zcn,czósc] lllril}iiatlLlsai.l1ia1
és ]<inrcrrí_i ict.clezés \-ezc]lóse, clszlitnolás ejől<ószítósc,

.

|21

az l]gyestrlct ér.es tiz]cti tcrtcir-reli. liijltsé:qletésóne]< ós él-cs rnéticg 1leszírrr-rolÓjána1<
ckiliészítí:se.

-

.ul.c.ii1.,, 1lclsij szallálr-zatail-ral< betattása, 1riilrinijserr ]ljzorli-latáratrrllísi li:nc1,
pénzkczelési sz,al>á,l .l,z:tt st]l., illeltr-c az aclott teriilctrrél c1olgozó rnr-rtrl<al-á11alÓk tárnogatirsa

^z

l

arrnali betartásállatr.
- szakt-l-rai 1rapcsrllattartá,s szlr]]ítrilriia1, körrrr-clőr-el. liijn_r.rlizssáiór-al és az ]rárrr'Ító t,IatósáS,
illet'c a \Iag-l'ar Á]]arl'kirrc-,t/rt,]iclrelen-r ]<czclőjér-c1, iis\-intózíj mtlnliatárslir-al,
e9r-é1l, a i\Iurrliáltatri szcn-e zet liozgr-űltlse alta1

neglratál:ozott

fclaclatcl1< cllát:isa.

t-rllrnliakclr: lrópr.iselcti jogostrltsága: ,\z }-,gr.csiilet Alapszabz'rli,a ".zcrint 1<Ó1ll-rselcti jclgga1
rel-rdellrczíj elnilji által rneghatátozoti és ttlr-iil;b clc]eeált a Szcn-ezctr és Nlűliilc]ési Szabirlvzatllalr is
tijgzítctt iigi,letclr licjtéberl, az eltrök által adcltt mcglratahlirzás szerint ölráLlÓ kéPl-iscleti jogga1

.\

lctlclclkezhet. I Icli-ettesítósi és liépr-iscleti 1ogl<ilrben valti eljzirása esctóil tájÓlrtlztetásr ki-itelczcttségc
\-^17 az Egr-csülct Elrlill<c, illefi c az egt-esLilet elrrijliségc fc]é,
beszánrc,,1ási 1iötciczettsóg: a NItlrlkáltató szelr-czet kijzcr'Űlése,
clnijlisége itlrrLr.áila tarttlzil< llcszát,nolási ]iiitclezettséggel, ér,cnte 1cca]ább kót alkalorrrtrlnl.

,\ tlrurrliakijtl'ijz liapcsoiócló

,\ t/.rvo]]étéllcrl n 1rc].\,ettcsítést ell1rtla: az nllrtlii,.rszc].\-ezet r-ezetój-lrclt,et,tcs r-ag\, az elrrilii álta] l<ilclcilt
-.zetrró1.1- a \Itrrrliáltatci szcrlezet N{un]<aszen,ezeti ll:rlclájritr a1,1<alrmlzrltta]< l<óztrl. ,-\ tllr_rnliaszen-czct

r-czetőjérrek tattris

N

,\

tllrtll<al<ij

rl-ri

)

z

tlrr.ol],éte csctén a 1rc]r,ettesítési fclaclatrll,at
elnilk által jór.álrag,\rott szeméh, 1árja e1.

(2 l-retet mcghaladó)

nlunknszctr-czct l-ezetij által Hic]ölt,

lrap cs o]

ócló

fei

a

zrz

a

Itrtrkaszcn ezct s-ezet(3- 1-rclt-cttes
-

da to 1r. lrö telez etts

égck:

e szolqálati

helr,é:n nrutll<aliépes áJlapotllrrn r-alri nlcgjclerrés,
iigr-félsz cllgá l,a ti rcnd s z ab,.iii- b ctaltása,

a

1nLl]}iiatetld

és az

murrkairilrhöz sztlrtlsirn kapcscllílcló rrapr edtnitrisz[tlrcjris felaclatcllr ós rrr-iir-irrrtaltásclk
pcltrtos r-ezetésc, könl-r-clésre elíj]<észítése,sz:'rlLítói arralitika liészítósc,
a mutrkal,cjrtel ilsszcfüggií 1<epzó,scl<ctt, szakilai ]<onferenciák<lrr r-alri tószi,étel
az 1Jg_i-csiilct lllncllre, r-alatnint a Nfr_rlll<aszcí\Iezet \,-ezctií nlcgbízása sze]:jnti tccnclől<
ellátása, ígr. rerrclezr-élrr-elrcn, kt,nfclctrciál<otr, f<irutno]icln l-aló ré:szl.é:te].. r-agt, azo1<
clíjkószítósóbclt, szcn-ezésébetr, 1ebolr1,olításában r-alci részr,étc1,
az 1lg_r-esr-ilet [,1rrijke, r-alanritrt a N,liltll<aszeí\:ezet \-czctíj lnunkáj/.inak ]iijzr-etlctr
scgíté,*c,a Nlr-rtllia-szcfvczct tczctő, r-alrinrit az ]]gt-csűlt Hlnijlrc lószóic a l<özgr,űlósi ós
elncl]isó{ri iilóscli ant-againalr. elííteqesztéseinelijcgr.ziíiiönir-cii, lretá,lozatolr
clkós z ítés é:b crl és elijl<és zítte té s éb err r-a1 ci cgr-iittl rrűl<ij cló s,
szelzőclés ter-r-czetc]i elókészítósc, aktír- tészl-étc] a Ilórrztlql i, szírrlr-irelj fe]aciatolr. í!.re lrrfizetési 1rére]nlek elkészítésérreke]letrőrzésében, a lrar.i zálásclIr, tregl.cclér-cs
a

kclnrr-r-iz s gálatclk

elri]< és zítcímu

trkáib atl,

rószr-étcl az LiNIYP bcsz/rtnoió fclirlctcn az lrlirri,ítélFlatcisrig riltal rrreghatál:clzcltt
murrkaten,i felaclat e11/.rtás 1<özr.etletr r.érrrehajtásábatl, a ]iijtelezli frlaciattl]i
cllerríjlz és óbcn és szánronkérésébetr, a lleszánroló cl]iészítósélleln.
,\ t-r,iutllra]riir: lré:pr-iscleti iclgosrrltsáaa: az F]gt,esiilct L,-1nijl,órlck, r,a]atrrint a \ítrnliaszcn-czct \rczetó
utasításainlk n-regf-eleltíen elját az _[lsr-clsiilct 1Tir-ttalos iiglintózósóbctr a ta.,"sag, a páil,ázói<, a felsőbll
szcn-elr és érclc]rlijclók kapcsán fcLlcr-tilő trrttnlrafolt,lmztolil)2n.

W

i:

A

t*tozó 1;eszámolási

n-rutrliak (>rbilz,

i

kötelczelttsóq:

Nirrrrliar.lrllaiil

l ,| ,,

i

':25

a r-éczelt ir:laciateina]<

teljcsítésóríii a ]\Ir.rnliaszcí\-e7ct \,-c,,zctíjjóne'k tai:tozil, l;cszar-rrol/rsi 1rijte]ezcttsóqgel.
-I'ár.o]]
,-\

N

é tóben

a

1r

e]r-cttesítést ellátl a: a

ltrnl<a s z eLa-c z ct r-e z

ctő

tá1-o1létéb

]\

cn

IutrkaszcLl,ezet vezctó,
e1l/rtt

a atrlrali hclt,ettc sítés ét.

Pénziigli és szárnr-itclr

A

rnr-rrrk

aliijllril z liap

cs c>lci

cl

rl fela clato]<, lrij telcze

Lig\-irltéző

éseli:

tts

a sz<l1gálati hc lr-érr nrrrtlkakópcs lillap rltba tl r-:l1ri lrreuj cletrós,
a 1llll1l]iaíell { [-s az ű glfélszr_llgá]ati r clrd szallálrl llet ertása.
a nrirtL]<ai<cjrhijz sztlLclsan liapcsolricló lralli aclLnitrisztláci<js fclac]atok és trl-ilr'zitrtartások
p()1-1tos r-ezctóse, j<ölr_l-r-elé"re előliészítésc,száLlítói arra]itrlia készítése,

flnanszltoz,ásár,ai lrapcso]atos 1ogszabáh,oli rra;llakész islnci:ete, e
r-áltoz áso]r fol_r-at,tl a to s írgt, clé s e é s s zigor:ú b e tartá s a,
az ]]gr-esülct r::ríiködi:sér-el kapcsrllattls ügv..itelr felaciatok cllá,tása, í,sr-n-iirrt be- ós
kiernclíj l,er-clczés l-ezetóse , elszárnolás e]ől<észítóse, trr,ilr-ántarlásolr vczetÍ'se ,

a

Ljjr\DEl{ H,\CS

a

bcóllrezíj

11\jo11l()11

szárn]á]< alaid.

taltaiLrt el]errőrzésc, rrt.ih-/urt,ttáslla vétclc. igazoitatásárrak

kör,etósc,

]<iizrcnlííköciós az Llt1lcsiilet ór,es iizictj ten,citlcli, 1iclltsógt-etóscitrel< Ós Óres nrót'lcg
bcszlrrnoió j árrek eltí]rész ítésóben,

az llgr,csiiJct 1lellsij sz.lbáls,z,at,,tllak betat:lása. 1iiilijnijsen }lizon_l'1irtáramllisi ícncl ,
pérrzkezclósi szablrlt,zat, stll., illetr.e az aclott tcltrletnó1 dolgozó trrurr]tar-álla]Ók
tánlogatása antrali 1l etartatá,sában,
szalrn.tai liapcsolattaltris szálLítól<ka1, kilrrr.r-előr-c1. lrónt.rr-iz*qáitli-ai és ez \I\I1 I iiél e]cnT
1ie z el ő

j

ér-cl, iigt,trrtéző nrr-rnkatársár-a1,

a ttlr-ókenl,s éggc1 ii

s s

z

efiiggí1 i< óp

z és c.k

eir r-elci

r:é s

zr-ó tc1.

az Flglcstilet ]]hrölic, r.alatnint a NIutrl<aszcn,e zet Yczeiíj esctcll]iérrti mcg'llíz,.isa szcl:ilrti
tccnclíjlr cilátása, íqr- lcnclezr-ét]l,g]1, ktltlfcrcnciák, fórumrlk clij]<ószítésc, szell'cZóSc,
1ell c lt

tt,oiítrisáb all

r-a1<,,

rés zr-é tcl,

vezctő ó,s a ilír_rtll<aszcla-czet Yezetó-hclr-ctte s l-ntLrrkájarrali 1iijzr-ctlerl
segítésc, alitíl- Észr-étcla irar-i z:'rtliso]illan, trett,cclér-es liillrrrr-izsgáiatol<ilan.

a \Ilrtl1<..iszcl-\-czet

.\ nrurtrlra]<ijl liépr.isclctr jogclsultsága: az |,]gr-csil]ct i:,lrrcjliének, r-alanrlnt a NItrtrlrasze1l-c7el Ytlzető
lrtasítziszrilrali r:ncgfelelííerreljar: az }1gl,csiilct hir-atalos iigr,lntézésébcna tag-.ág. a pálr,ázók, a fclsíjb1l
s

z

A

crr-

ck é s érdeklíjclíík
1iep cs n fclnreriilő nrun
z'r

nrr_rrrl<akiltlrilz

]ra fcll_r,

a

trra tcl]<ll atr.

taltclző 1leszzinrolási 1iijtelezettség: r\ N{urrkar-l'i]laló a r,égzeIt fcltclatetrra]i

a \,{utlkaszela-ezct \-czctcijórreli taltrlzik beszánrolá si liijtelezcttsóggcl.
teIiesítésér:íí1

Tár,rll1éti:berr a hclt.cttcsítést eJlátla: a \:hinl,aszefi-ezejt vczcta; á]txi 1il]clö]t szenlélt,.
Iió

,\ mull

]ra]<

iil,lr il

z

lra1l cs

-

<

l1

r

r:lemkez elési é-s t-r clók

<icl<i fc la claro]<, kcj

telcz

e tts

fe

j

1e

sz

rési tc fclc

t,ts

éseli:

a szolgálati lre1l,érl mLlnl(al(épes állapotbarr va]ó rrreg_ielenés a
l"l1 Ll nl(a|ell d és üg1,,íélszo1 gál ati rcn d szabá ly betart,ása
az Egyesiilet belső szabályzataiIlal< betartirsa
a lllLl1ll(al{ijrhöz szofOsail Iiapcsolódó napi acllnini:;ztrációs
fbladirtol< és rll,ilr,árltartásol< poIltos rlezetése. |<önl,r,9|{s1,9

W

!,'|

'|

,,i :,l

1

2{l

elól<észítése. szállítói analitil(a l<észítése

- az

nlűl<öciéscivc1 l<apcsolatos iigl,vilgli 1'eladatol<
ellátása, [rg1,,n-rirrt be- és l<itlellcj levelezés vezetése . clszáttnoIás
e l ő l<ész ítése.rr,v i v ántartáso l< r,czetése
adott pfoglallozási iclószal< eLrrópai tlniós fejlesztési 1orrásairóI

*
-

-

esiilet

1

-

-

E,gy

rendelltcző jogszabályok napral<ész ismerete és all<alrrrazása, a
reIldell<ezésre bocsá.jtott segóclletel<. el.iárásreIrdel< tel.jes l<örii
ismerete és all<alnrazása a tánrogatási l<érelnre]< Lig.vintézése
során
a ter,él<e rlvséguel összetüggő 1<épzésekerl való részvéte l
a HACS -hoztaríozó telepLiléseI<ről beérkezij
igényel<

nl,ilvár'tartása l<apcsolattartás a IlACS-hoz tartozó
tagol<kal és Iret-n tag érdeklódől<kel

a tánrogatástigénylőlt tárrrogatási l<órelrleiilel<
l<if-izetési l<érelrrleirrek
összeállításírban.

ításában l,a ló seg ítségnyúr.itás
beérkezett pálr,ázatok. tánlogatiisi liére lnreit lclclol gozrirsi
fe ladirtai rrak el látása L.E A DE R í-elh ír,risoli. c i<észítésében.
összeá1

l

I

nl c g j e I e n

-

nT

n.

teté sé be

f'e l 1ii g

ge szte{ sé bc

n. l ezá

rii sá ba rr.

ódosítírsábatr való részvétel

1,I]ADER Stiatégia aktLralizlilása. lnódosítása. antetrnyibeIl ez
szLikséges

- szakmai kapcsolattat,tás
l<örlyvvizsgálóval

szállLtciI<l<al. l<örryvelővel.

és az Iráiry,ító I Iatósitg iiletve a

i\4agvar
A l l arli l< i rrcstár l<ére l ern keze lőj éve i. ii gy intéző tli u n katársár,al

- az Egyesiilet

Elrröl<e, valatnitrt

a

Nluttl<aszervezet Vczető
esetetrl<étrti rrregbízása szerirlti teerrdők ellátása, így
rerrdezr,étll,el<" l<otlí'ererlciák. íór,r-rlnok elől<észítése.szervezése.
lebon_v-ol ításbalt va ió részvétel

A

tl.utl]<akill: iiépr-iseleti iclcrlstritságl:

,.r

]:null1iaszetr-e.zet \-e7,et() utesításainair mctfele]őetl, és az

általe aclott jcltrlslrltsáucal fc]Ltllr,:rzr-l kóllr-isc,Li az cgt,clsiiletct a tagság, a páli-ázó1<, fe]síjbb szelr-ck,

társszerr-clr vag\, szcrzóclóscs partncr:ck fc1ó, l,apcstllattarús az
Flatóság, az \IN\''FJ, a

N,\liVl

}IYFI iigvirrtózííir-cl, lz

Ilánr,ítcl

által fc]lratalmazott liailcsolattztttó szcnréili.el.

i\

,\

tl-rrrnl<al<ilt,hijz tal:to7,ó bcszátlrllási 1riltclezcttség:
NIurrlral-állaló a r-égzcrt fciaclatatnalr
teljesítésétóí1a Nlurrkaszcí\,czct Yczctőióncl< tattozik be szárrrrllrisi kcjtclczettséguel.

T'lir-o]lcitébcn a lrc].r.cttcsítósót cliátja: a mrrtrkaszefi-ezet l-ezetij /.rltal kilelillt szenróli-.

lietrcl

,\

z liap

s

z

crga

z

c1

a ó s r-iclóli

fc

j

1

csz

tósi rcfer^ctls

tok, il tele z e tts égeli:
a szoiqlrlati lrelt,ótr munliaképes ll1apotbarr l-aló nrcuiclcnés

lrrrrnl<a]<rlrlril

cs

o1ódó

fella

cl a

1<

a munkarclrcl és az iisvfélszolslr]ati tcndszabáir. betaltása

napi aclmirriszttáci<'ls fcladatoli ós nr-ilr-tintartás<lk pontos r-eze tésc

§-A

{l'l ,};l. i27
az

[_]},I\']) r,e1 l<apcsolatcls ,jouszabált.olr
figr-clósc:

az

naplalrósz isllrcfcte,

l

r-:i]tozásc'lk frlLt-atll:lttls

és 1rönr-rr-izsgriicijár-al, r]icn,e azcl]r

eg_t.csiilet ]<i',ntr-elójjór,e1

a1]<altlrnz,.isáberr áLlÓ

iigr-rntézriveitiirtclnéj egrtlttnlííl(ijclés,itttnutatásr_rlr szednú számr-itclr fclac]attlk ellátása,
r,elé*i clcl]<r.ltnetttltlnclk elókó

l<i

lnr,

a

H-\CS

s

z

ítcis c,

hclz, tal,írlzó telcpiilésektijl beórliczíj igént,cli nrlilr,álltatt/.rsa,

l<ailcsolattattás a FI,\CS-lroz tartoz,ó taeol{lral ós trenr tag élcicklriciŐlikc],

az l\I\lH áIíaI v, I-]gr,e sülct ré:zelc :,z l-il [\'P 1lálr.ázatr ircr:cteillcn. alil<teclitir]ási
rrrcaállapodás alapjárr átaclcltt ]iérclcn feiclcllg<lz,.isi fclac]ato]r cll:itása,
érclcl<]íjciő felsiíszetr-elzcic1<,
a pályázarrli<lial krrpcscllatos irrforrrrációli ataclásl
^7,

társszcrvezetc]< és az il]eté]<cs pá1l-áz(,, r-aci 1<ópr-iseliíje rószére,
a pálr,ázatcl1< 1ler-itelétrek scgítésc,

a

bcr-itcie

páls-ázmc>k

átl-izsgálásáva1

^z

Infofllu\ti]iei renclszcícll lie]ícs7tli1, a plilr-ázatol< elijzctcs

a b cél,kczett plilt,ázattlk felclolgozása, rettclsz eLezésc.

2Iz eglesirlct kifizetési 1<órc]rnelbcrl. r.alaltrirrt

Dál..-ázrttt

il

s s z clrllítá sáb alr l-al ri s cgíts ógrrr,ír

a

lcllcltlttlzcltt pált ázetok cióliószítése t l{özgl-iílés és a FII]I,\T

sz,ánláttt.

h

j

t/Ls,

c].ol<rrtncn

láciriiiralr

nÍn.ilCi t]TZO'fTsri(l

a táloz irti ar-a sla tr -rk clőké s zítésc
j

kiílásclii fiqt,elése,
az Ec,l,csiilct tniiköclésél-cl l,apcscliatos iig\-r.iteh fclaclatoli el]átá,.a, irgvnrii]t
pá)l, áz,att

bc

és

]iirl-rcrríj ier-elezés r-ezctósc, eiszárrrolás clóliészítcise . t-rt-ih-árrtartást-,k r-eze tósc,

tcrrclezr.órrl,cli, liotrfetctrciák, fór-rmo]i elókészítése,,szela.czósc, icllont-rlJítása,
a ter-ékent,ségucl ilsszefiiggri 1iépzósckcn r-aló rószr-óte1,

az e]nijk ós e t-nr_rtll<aszeí\,ezet rezctő rnunlilijárrali 1iijzr-ctlcn segítése,

vezetij eseterrlrórrti n-regbízása szcrinti teendő1< cllátása,
a lcnclszet:gazc7tl felaclatellátás ktjlóbcn a lrlurtl<lszclr-czcti iLrlcla itrfotnutikil
renclszerélleli karbat Ltattása, tc1 epítósc.
a tnlul]<aszcLr-ezet

.\ nrr_url<aki_jr képr-isclcti j<lg<lsultsr'rga: a tntrnkaszefi-e7c)r r-czctij r,rtasításainai< melgfclclŐcrr, Ós az
i.rltnla aclrltf jogosr,Lltsáuga1 fehtilrázl-a képr-i,.cli az cglcsületet a tag-ság, a pirli-ázók, felsijbil szcn,cli.
társszerr-elr r-asi, szetzíjcléscs pattnclcli fcié, l<apcsolattattás ttz \IYFI Ligi,irrtézóiveI,
ITat<iság, az \IN\IFI, a N,,\I{\ILíital feihetaimazott 1rapcsclJattattó szernélir-el.

A

nrrrrrl<a]<ijth

öz tattozó beszánrolási

tcljcsítósciríílrr X,Ir_rnl<aszen-e

ze t \Ie

kötele zettség:

,\

]\,ítrnl,ar-állalí;

]

z kap

cs o1

ócló

fc]

a

l-ócze

tt

zetőjéneir tattozilr beszlrtnolási ]iőtclczcttséggel.

Tár,<l1lótébetr a 1-rellettesítését elláqa: a LnrrnlriLszcl-\-ezet vezetaj irlta1

,-\ nrr_rtrl<aliijrlrii

a

da to

1<,

loclai acltrliiriszl
l<

ö tc1 c z c tls

ésc j{

rát

kijeiillt

szer-né1

,r-.

or

:

a szolcálat1 lreivén murnlialiépes áliapotban r-aló mcujelerré:s,
a n-rrttlk aI etl c1 é s az ügr.fóls z tlluiillr ti ícnds z allált, b ctar:tir s a,
rrapi acltninisztráció-s felriclaro1< és nr-iir árrtaltlrso]r polrtos r-czetésc,
a

l1,\CS

1lclz t;tltoző tcicpiilósclu,ő1 be óllrc,zlj igérrr.c,li nt-i]r.árltariása,

l<apcsolattaltás a [ í,\CS-hoz taltr.z.ő taqo]ikal és neLrr tat érciej<líiclij]<1ie1,

az lránr-ítti

tclaclatairra]r

í.'l 1 ,.: ',

esetcnliénti 1<ailcsolattartlrs az

N

I\IT { üst,ilrtózóii,e1.

az Egt.esiilct

n:rűkcjclésér-cl kapcso-Iato,s r-igr-\-1tcli felaclatcl1< ellátása. Úgt-nrlnt
]<remelój ]ci,c]czés \-c]zetése, clszátlro]ás clííliószítóse, lri:i]r,átrta; l.áscll< t-tlzctósc,

i l78

i;e

rcnclczr.ént,eli, kotrfcLcrrciálr, fcit:unrol< elókészítósc, szen-ezésc, 1cbont,o1ításliball
l<ii zrcrnűliö clés a tlutr l<as zelf ,ez e t rlcz ctij rrta sítá s átral< rrrcsfej e] ijen,
a tcl.élrctl]lséggel il sszellregÉíképz óselierl r-aló rószr, ótc

az

l..s\.elsiilc.,t ]]1rlölrc,

és

laió

1.

illctr.c a \lurrlr,.rszcryezet \-ezctó nrurrlrájlina1< kijzr.etlen scgítcise,

az Egt,esület 1llnijkc csctenkótlti lncgbízása szcrintj teerlclril< clllitása.

liépr-iscleti jo51osr_rJtsáea: az jjqt,csLilet ll1rrilkc l,agl- l\Iutlliesze1l-L]7ct \lczctíÍlc
trtirsításairla]< rncgfclelíierr ját c1 az J..gr-esiiletet a tagslig. a 1lá1l-ázók, a sz:r]inlai szelr-c]< ós é.*clclJóclóji
k ap c,. á tr fe]neriilíj lli utr a fo lt,a nra tcl lill atl.

,,\

t-r-rulr]<akill

1<

l\

nrr_ullral<ijrlriiz tltttoz,ó beszzitr-rolási 1<ötclczcttsét:

,\

NIrrnl,tr-álla1<l

ri l,é!zett fclaclataina]i

tcljcsítósóről, a },írlnliaszeí\-ezet Vczcríljóncli tartozilr bc-szálrrrliást ircltclczcttsí:gucl.
'T'á1-oliótóbcn

a lrelt-ettesítést cllirtja:

zr

\Ilrnkaszen-ezct Yezetij áltei liijeli;lt szctllcllt,.

t,} 1 11

tz1

Szcn-ezeti fciépítós

Elnök

Fe|ügyelő Bizottság

Elnőkség

;Nil'#a$f
'iL

Pénzügyi és
számviteli referens

kéreIemkezelési és
vidékfejlesztési
referens

Rendszergazda és
vidékfej esztési
referens
l

il&!'i}§ő;nisrri

,,1

H
ffi

lrodai adminisztrátor

l29

{,l t ,,i ;l

v.

A költségvetés végrchajtásával összefiiggő feladatok és gazdasági jogkötök
J{,,, te Ic z

t,

l

30

szabáiyozásir

tts c gr-,rilela s

tl11,2n j"gi nt-ilatlirlzat, amelt,l;Ő1 a7. cgtesiLle
szolsi.ritatástcljcsítósi. r-ag.. ftlclailit_lztatási irijteleze ttsóse ]ielct]iezili_ ]<iilillröseri:

1. 1{ijtclczcttsógr-ír]]a]ás tllilrc]ctl
szerzőciés

NIunliar-iszcltr_t-t 1étrelrozó, tnóclosítri.

Áz

\:,1g_\,

tlrcli

fizeté:si.

]flegsziintctéj jounr,ilatlroz,it.

cgt,csület ner-é'betr fclaclatarrrak ellátása, r-égrclrajtása sotátr mitrc]cn oh-atr 1,,gi
n\-ilatliozat, amelt,llő1 az egt-csülct terirélc íizetési,r-agt,nrás rcljcsítési irijtclczettsóge
1<elct]<czi1<.

2.,\z

egr-esiilet rrcr-óbcn a liötelezcttséget az esr,csillet elLniike,,aliaclái_r,clztatása esetétr az cglcstriet

alc]lrijl<c r-áLlalhat.

3. \z

c,gt-esr_ilet r:észér:ő1 a

bcszcrzésscl, bcrulrázássai kapcsolatos r-ir]lalkozásl.

_szá]]ítási

szctzíjclóscirllcrt, tncgLerrclelósek, lrifizetések csc-tétr 100 000. Ft összcghatzír,ig a mr-ttll<aszcrlczclt
r-ezetííje, ezen ilsszeg fc]crr csa]< :rz cg_\.csülct elrrölie r.ál]alhat liötelezettségct.

,\z

egvesl-iJet tnltnkaszcrr,czctóllcj( nriikijclését érttrtij ilodaszer, esr,éb csz]iilz bcszerzéssel,
r-alatnint a lrreglér.ij eszkiizijlr, gélleli 1ei,ításlil,a1. tor-ábbá a szalrkilnt,r,c1<, l<iizltlrrr-cj]<, foli-óilatolr.
lncglcnclelósér-cl kapcscllatllatt 100 000,- Irt ijsszeshatrrris a ]]lLl111ieszefi-eze t.,-ezcttiic, czclr ilsszcg
felctt p e clirr az es .t-estjle t elrrijlre r-á j] alh at liijtelez etts éget.
-1.

5. ,\ litlrr-ilclctóst lc:nciclr-órrr.err zLz elrrökség taujai, a fcliigr.cJii brzottslig c]nrliie. a 1n,.rtlkaszen-ezct
r-czctiijc lrrkülclctósór,ci 1<apcsrl1,.rtb,.rll az egt,esiilet elnöi<.c. az cgl-c5|ij3t cltri_lkc ijjriiicletésér cl
kepcsolatbair 1\7, aiclrril],, a tnunl<zrszellr,elze t c]r,,li]ozólrralr lrrliii]clctóscl-cl liapcscllatl;irtr a
t,tll-rtlkaszctr- e.ze.t
Ll

s- e

ze.i(ij e r-állalirat

iriiteiezcttséget.

talr,átr=l,tlziis

szabáilo]i azolrosaii a ltötclczcttsésvli]lalirsrlái

,,\z lrtah árr_r,rlzlis lerldiére \-onatli()z(i

1e ii:ta1<]<al.

Szakrnai tcli csítós igazcilás

,\

1iiaclástlk tcljcsíté_sérre]<és a llcr.étcl beszecléséneke]rerrclelése clőtt o]clítrrr-o1r alapjárl
cllcníjrizni, szakt-rrailag iglrzolrri kc]1 azok jogt)sLrlts:i{.1rt, ósszcgszcr:iiséuót, e szct,;ztic]és.
nlcgt:et,r clelés és nrcgáilap oclás telj

e

sítcis ét.

,,\ szakrrrai tcljesítésigazoilisi.tt a nrurtl<aszel-\-ezet r.ezetője áita] rrregi)íztltt szcn-iólt-c1< r-égzik.

Pónzcszliilzölr 1rezelésc
.\z cs\-esiilet killtsógvctésérrek r.óurclrajtása srlLlirt jclcntlrcző bcvéte]elict és ttijcsítcrrclij liracilrsrll<ar
az c,ci-csülct íltal lncglratározott L}almazírjr-irros ós \-lclólie Ta]i:rr:é]<szijr-crliczetné'L \-ezctctt
59900067 11028ó39 számú banl<számlátr ós a ház,ipénzrárJlan 1.,c11 ]iczclrri.

Áz

cgi,c:li-i]er

c.z (:l7

^

sz

:í t-r-rl

t liöltségl,etési
l'rtl b orrr-rllít.

gazcláli<oclássai ós a pérrzelilitá,ssal liirpcscllatrls minden pénzfotgaLmat

Al\
\\\r,JL
\J-.

,
" : i -l;

1l

_1

l

'r\ banlrszánrlál<on kezclt pénzcszkilziili fclctt a rcnciclliczósi jorrot a kcjl-etlrezíj szcnié]t-elr
ot,al<oroljlrk:

,\z l-gi-estllct banlrszátnlzíja fclett az Flnilli.
crnéh eg),üttels tr j ogcl slrlt reltrdelk cztl j ".

iié t s z

.,

t]t.,1.,-}r rs \:lS,\.

a

Szlktllai l\lc]rrijlr kijziil ]lárnrc]r

el

A

llarrliszátrrla pélrzforqa]tlánali bilnr-olítása sor,.itt zr ,szár-rllárrj1 kiaciást csal< az én-ént-csítctt,
r-ttalr,átlt,rlzrltt cls cllcnjegr-zett bizorrr-iattlk alapjlin lchct tcljcsítcl.i. Bizclrl_r,lat tróllilrl .,l'rtutaj:'rsi
nrcgbízás" a llankba nr:tlr kiilclhetó, bcszccló_si nregbí;lás lrellr fogiidilato.

,\

pénzfc.,l"galorrl bc-,tlt-cliításátó1 a barrlrkal batrl<szátll]aszcrzőciést keLi liijtlii. ,\ llalrkszátirla fclettr
rctlclc1l<ezés Fc]ttltclcit llz aláirás bejelcntííll kcl1 a barrlthclz 1leielenterli, anrclt,llc]f nlcg ]<cii lratálrlzr-rj

rz

lr],iír,ól< s,,r1-6111|j(1 js.

.\ liészllérlzf<lrgal<lnr clsősorban a lnunliaszefi-ezet házipénzrárállarr bclni-rllócirk. l,tlrrck szabáli-ait
a pénz,kczclésiszabálr,zát tatta]ilitzzlt. ,\ készpérrzcn kír-lrli pérrzf.lrgalorrr (át,ltaiás, beszeclési
rncallízlis) a szát-rrjá]<. szcrzíjciéseli. nrcg2'rllapoclásoli és cgr-éb okmárrr-rlk alapjrlri az cqr-c,sii]et

zánlálán b tltri-o1<l cli]<.
,\z es\-e-stilct lrrunkaszelr-czctólle]]( l<ciszpólrzforgalnrálral<
cg\-ell1egc 300. 000 li't fclctt rlen lelret.
s

1lorTt-cllításála

a házipélz,rár

i-r..rlli

,\z cgvesiiict 1<ószpórrzellátmánr,át az egi-csiilct 1xLtl,]lieszen-e7ct \-czclíijc áital kijelölt c1olgclztl 1rczcli.
,\ 1ntlílliaszen-c]zctle \-o1latl(ozóan a liószpénzilrzont-lato]i utalr-ánr,ozlrsát a rnturiraszerr-czct
\-e zetijic, eilerrjcglzését a pénzilgl-i mr-rnkatárs, virql az azt 1rc]i,cttcsítíji krl-áltó r,:illalliozásr
szer:zijclós alap án nrű]<öclíí szcf\.ezet fclclős lnr_rnliatársa r-égzl.
j

vI.

zárő rcndelkezések

l\z [:.glcsület Szcn-czeti ós Nlíikijclósi Szabálr,z^ia
}:cr-esiilct.\iap_szablrlt-ár-irl clsszhatrgban
^z
liésziilt. .\ iclcrl szervczeti i:s rnííkijclésiszabáIs.zatbattt-tcnr
sza]láh,ozott liérc]éselibctr az alapszabrllrretrclcllrez

és

ei a z

iti.rnr-a cl<ili.

A

tijrr-Ónl-es rnííködéslrez sziik-séges tclr,ábl;i rettclel]iczésel<et kLilijtr szab:llt-zatoji. talta]rllazzlrlr.
F,z,en szabál.s-zatc>l< az SZ\ISZ fiiguclókét liépezik, ós
Errr-esület clrlölre - az cltlőlrsé:g
^z
jóvál.agr'ásár-al - a szclf-czett ós rnűkclclés j szal ,ál.s,z,at r-áltoztat:ísa
rrólliir1 is nlclclosítlratie lz()liat. J\
szirblilr-zatolr ci]<észítéséért
tor-ábbá az rúitlaltz;ilásáért a N{tltrlr..rszeí\-czci r-czctő a feiclíjs.

.\ szelrlezcti ós nríiköclési szabálrzat füssciékérlrópczií szabáhzattlli:

'}
*
*
'i'
':'

Pélrzkczclé-siés lrijtelezcttségl.á]lalási szallálr-zat
Leltli
Ir

r]<é s

zítési, ] eltá ro zá sr é s -s ele j tc z ésj sz

atkczclési és ],jaclr-rlárl_r-tlzlrsi szab:ilt.zat

lb

áI'- z:,tt

\Ilrrl]<a és tíízr-éc]elnliszabli]r.zat
}z:rrlrr itc]i p,,[fi|lx

s

l

r\

z

SZNlSZ

fcl1,1,at-rratos

aktualizziitrs

ár<'ll

az.l]cre sl-iiet l:,ilrijl<c

a

, \l

l

1a

_'r/

1rritnliaszcfi-czct l-czct óiér-cl 1iijzilse tl

goncloskoclil<.

Jelerr módosított és egységes szetkezetbe foglalt S'ZMSZ-I az Egy-esület Közgy-iílése zt
2/2020. CVI.04.) számir hatátozatár.al lragl,ta iór.lr.
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