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I. Feiezet

r{]talános rendelkezések

1.

-\z Egresiilet jog:íllás:r: I{ózlraszrrú szen-ezet-

2,

.\z Eglesúlct múkódési kötének iellege: közmirvclódés,

_3. _\z Egr-esülct társadalonbiztosítási folr,ószán a szánra: 3221-1,

-l, -lz EgresüIet adószánta: 18()5-+-10ó,
5, Áz F-pl csület szán áiát 1-e2etó bnnk

neve és száma: C)1? l}zrrk

Nlrt. Budapesti Régió,

I17 01a241 -203261 46.

(l, ,\z

L,lgresiitet tijn-ót1\ ességót ellátó szen,ezct:

Az cglsülósi

i(,gr(]l, x kózhisznú
szóló 201l. iri

jogál}:ísót, valaminr n cir-il szcI,rezctck trrűltijc]ésLlról és tánrlgatásiról

CJ.\\\'. l'ilrr,ónl szeint

7,

^z

iigr,iszsé€l.

-\z Egresiilct kórrrllitelc: kert<js körrrll,itcl,

t}. .\z Eg,esület nűködéséne]i idótattama: határozadxo,
II. Feiezet

Az Egyesület működése
A Köz8yiilés és az Elírökség működé§e

9,

_\

ráiasztott tcsniletck é§es Munkatefv szerint rrrúlrödnclr,

10,.\z éves Munkateí! ten,ezetét nz lJlnökség késziti et, a Eh<ikség jór,áhagr,;a. !s

a

Iiózglrilés fogdia el,

11, l,Z é\,es Munkáterynek trrtaImaznia ke]l;

a) a fóbb ér,es feladatokat,
b) a tcstületi iilések (liózgr,úlés, Ehökség, i-eliig,eló Bizonság,
cseréb§n) telr-ezc!t idóporrti:rrr, nnpücnct jeit,

c)
d)

a napfuendi

ilien

e

Elnökség

pontok elóadótt.

nrcgjclölvc kiilón:rz ügr,eket, anelleklrez kiilstl szakóttó igént,berércle sziiksóg<s,

12.,Az ilap\-etó ós kiemelt fontosságú ügteker írásos elótcricsztésberr kcll tárgnlni, nrellnelr
tiltxllllnznia kell:

,l)
b)

c)

xz clóiedcsztés táfglkórét,
n témrr elóadójit,
^z

clól(észítósbeí tészn eró szeméIleket,

tatta]ha2zA az esedegcs a]reínxtív ia\-aslatokat,
r:égrehljtásétt felelós szcn-ct r-n5, személlt, hatátidór).

d) hatirozari iiíxsl.lro! (nle]r

^

1,i. Eglszerű iigl ben irásbeü eióterjesztést ncm kcll készíteni,
1"t,

,\

tcsrr.ileLi üléselire

a)
b)

szóló mcglrírónak tartal,naznia kcll:

az iilés lrclrút,

kezdési idópontját,

)

c)

az úlós

d)

a ií\,nsolt nePiícírdeket,

c)

,\

rrl il,;ános, ,;ng1

zán,

a :raptrcnclek eI6rcrjesztórt,

rrapicnclet a rneglil,óban olt,an részletcsségqelkell €eltürrtetni,

lrogt a szerezisr.t

irlgrlsultak a tárgr alni kír-árrt rémekörijkberr álláspontjtrket kinlakitlrassák
15,

_\ testületi iilésckct nz Eglesiilet l)hökc vezeti, ]\z ülés ncgnlitásaliol szlmsze!úen
nlegí apítja i hnrátoz^tképességct. Hntározatképtelcnség esetón áz i]ápszebálr szetjnt
kell etiárni, ,\ szarazís kézf€lefi€lósscl
tóíiénik.

16- _\ testúlcti ülések rllpiíendiéLe az liglesülct },)lnök resz jalaslatrrt a nrcghir,ó szcrirrt,

elh

asztÁsátl, vagr,ú|abb napirendi pcút feh.ételórc .7 az
Eglesúlet Elnólie, az elótcrjcsztó, tll, bánnel1 rcsrületr tag jataslatoI tehet. \ jaraslat és az
údoHás e]íog,adásáíóI i testiiler virlr né]kiil dónt,

17. NapÉendi p()nt tárg1alásáúak

18,,\ testülctek a napuiendl ponroktól vitl nélliü] dőrrtenck, és a nnpirerrdi ponrokat

az

ellogndás sorrendje szeriot tárgt,alják,

19. -\z cirrök:r lrét iilós liózótti iilésszak íorrtosabb eseménleiról szóló tá)éliozt:rtót a napirtnct
elótti térnálr kiiziitt adja eló, rovábbá bcszánrol a ]eiárt hitáridcjű lretár<lzatoli
t-égrehaitásáróL inctóleg a részéteátrrrházott hitáskörb€n
ltózott intézkedésektó].

20.

,\z Egt,esület F]Inijkc nindcn egres clóter|esztés feleft kii}ön_kiilön r-irát nrit, 1z
elóattóklroz n testü]cti tngok és a meghívottak kóIdést intézhetnek. amell,ekrc e r rtl rrtárr
ke11 r,álaszt adni.

2l.

_{ vita lezárásáta, vagl a hrlzzászólások idórartamának korlátozásár:r
rauja jawaslatot tehet. .\z indin ánvról a testiilet vlta nélliiil d('jnt,

22,

napicnd clóndójl tátaszol a hozzászó]ásokta. jz elrrök
^
összcfoglnljn a iitát, l lirábarr eJJrangzott jnraslatokat eg,cnkénr bocsátja szatzzá.r.r,
előbb a vitábarr elhxngzott módositó és kegészitri tratátozatokrót, r-rrajd az

i vira

lczárása uián

elóteíjcsztésbc]l szclepló lratározau iavaslatokról döntclrck
23,

a testiiler bá nei\

l

rcsdiletek,

,\z elnijk feladata a tánácskozás l€ndiónck fcnntarrása. I,]nrrek kcrerében fig,chrezteu.rzr
a hozzászólót, aki eltér a nlplrcndtól, ragr rnisokar sértó fogalmakat haszoál,

2-1.,\ tcstiiletek üléseikct záttan tartiák, meh,cn a lesúlctek rxgini és az egéb mcglriíottak
\,esznek íészt,.
25. .\ icgrzókönl-r,höz

a)
b)
c)
d)
e)

rnellékelni kell:

a rneghívót,
a ieleniéti il,et,

ez irlisos elótetjcsztéseket,
^z

c]íogado.t határozntoknt,

cgébdokumentációkat,

2ó, .\ ie$ zóki;nfl, credeti péld;inta n rrrcllékletekkel cgritt
27. _\z Egrcsület Fclügreló Bizottság^ a
alap|án rrrúkódik,

sljít maga

lz Egtesiilet

áItaI nTeghatározort

itetanlagát képezi.
iig],rcnd, és teladattcn-

III. Feiezet

Az Egyesület belső jogtendje
Közgyiílési Határozat
213,

A Iiözgrilési Flatározatot

29, Hatáskörébe tattozik
kérdések.
30,

a lrntározatképes Kózgt,úlés lrozza.

az

{Inpszabállbarr rógzíten kizárótagos hatáskörbe tartozo

,\ \,Ál^sztott testiilctek lretátozatai]rat mindcn évbcn errrclkedó sorszámmal nz arlcltt ér ús
zátl;jelben a naptári hórap és nap feltünretése mellet hozzák, .\ hntározar szám^ mellctl
fcl kell óntetrri a döntést ]rozó testülct neíót (P/.: l;/l9r1. (Il/./5.):1 Kőlgyiliti
Hd/űJtv1).

Elnökségi határozat
31, ,\ Elnökségi Hntározar<x a határozarképes l:lnókség lrozza,
32. Hatáskörébe
kérdések.
33, .{ Elnöksógi
3.1,

tattozk az

ÁInpszabá1l,barr tógzitett lJzáróIngos lratáskörébe r.rrt"zo

Hárirozet a Közg\ailési Hxtározatta] nerrr lclret ellcntétes,

A válaszroti testületek hátátozAt^itat niiden évbcn emelkedó sorszámmal az adott ér-és
záóielben a naptári lrórrap és nap fcltüntctése nellet lrozzálr. _\ határozat szánra meliett
fet kell rüntetni a clöntést lrozó tcsriilct fle§ét kl.: l;/l991. (lí'.l;.) §1: I,l,ikl*i
H4litovl).
Utasítás

35.,dz Eglesület ELnöke Az Eg\esület alkelnrazásában
Eg\ esúlctet érintó ldmilrisztrntí\- üg1,€kben

36,

illó

d<llgozólr tekinr€tében és lrz

utasítás fornájábarr hozhatrrak dóntest.

,\z

Eg],esület Tagintézrnénycrnek vezetói a saját intózménl,r.ili rekintetébcn h()zhxtnllk
ónálló dóntést, ut^sitás formáiában,

Iv. Feiezet
Munkaügyi szabályozás
Munkáltatói jogkör gyakotlása
37.

Áz

38,

Áz

,\lapszabáll alapján az Eg,csúleti Elnökc gakorolja n mrrnkáltntói jogkörr az
Egle§ület mlrnkavállllói és a 'l aginrézrrrénlek Igazgatóiral szembcn.
clnölr delcgálhatja a másodlagos munkáltatói jogköröket

akadálíoztatá§^ cseién az.\lrrpszabálr 18,§/C

(,+)

39.

l\ jogi szeméty szerr-ezeti

-l0,

.\ Tagirrtézménvek wt,zetói önáIlóarr g,akorolják

,ll. Elsódleges

a

regionátis vezetőkre,

pontiA lép óletbe,

egl.-ségek ólén n2 intézménJ, vc7et6 ál1,

a munkáltartii jogki;ft saiár

Intózméodik

(nem delegálható) munkáltatói ltgkör:

-l

n)

munk^\i§zo

\

lércsitósóvel, megsziintetéséíel,mrurkaszerzódés módosításárat

^
összefü&gó jogköt, a murrkarerrdszalláll rneghatítozásn, a vonxrliozó szabállok
szerirrt;

b)

az alapbér, prérnium, iutalorn és cgr,éb iuttatás megáIlapitrisávl összefüggó iogköí, a

1-onadill7(') szllbálrok s7erint;

c)

beso1oláss^l, clóléptetésscl, áorrrrrósítéssel, műkódési blzo
iisszefuggó ioglrör;

d)

i1\,^slártéreIi jogkőr kitünterésekkcl kapcsolatban,

c)
f)

egl,éni nunLekilrr leírás jóvábagt,ásal

fít\,ánt kiállításárat

tarrulmánli szcrzódós mcgkölésc, tantrlrrránli szabadság kiadásának cngedéllezóse,
Lépzésck elrcrtclclélc,,:ngcrJéllezisc;

g) a mutkáltató jogos gnzclasági étdekétsórtó magltattásolik^l, es

xz

összeférhetedenségqcl kapcsolatos intózkerlések; vctscnltilalmi mcgállapodás
ncgkötósével lrapcsolatos iogkőr,

lr) a lrárránlos jogkövetkezménl

a]krlrn:rzására és munknr,állalói kánérítésifelelósség
mcglíllapitásátn tonatliozó iogköt. a vonatlozó szabállok szcdrrt;

,{2,

Níísodlagos (delegálható) munkáltatói jogköt:

szabedság

^
lT rgl ., :rroz,r.il,,l

'
i) rendkiriili

és munkarógzés alóü
o*zeli

3gó j ,.l,cjr:

mcrltesiiléssel, rnunkaidó_beosztás

nrrrnkaligzés, készcnlétchenclclésévcl,kiküldetóssel, átrránritással,
murrkaszctzódóstó] cltétó foglalkozt,rtássa1 kapcsolatrx intózkedósck rncgtétele,
elrendelóse;

tr)

a lratádtőóe

I)

rnunkatégzés lrelrér.c, ideiór,e, és nródjára

rrr)

a

tartozó leladatok rekilrtetébcrr kijzr-edcn utasítási, ellenórzési-

és

beszámoltatási jogkőr;
\

onxtkozó utasításadisi iogköt;

hatállos Níunkar-éde]nri Törr,ónl lllapján az cgészsóget rrem ,eszéh,czteró es
biztonságos muflki\,égzós kör,ere]llrórrt eirrek ncgralósitásár,al kapcsolaros egles
rószjogosir\-áOíok grrrkotlása, iLlen,e cgvcs tészkötelczettségek reljesítés<;

lj, .\ nrunkáltatói jogkiir grlkorlói kótclesck biztositani, hogl a munklríállllók
fi ük^szeí7ódése nregfclelien

n)
o)
p)

a lratál1,os Níurrlia tön,énlkönlr,ónek,

az

Egcsiilet Sz\íSz-ének,

az ELrökség áltat elí<lgadott I{ornpenzációs Szabállzatnak,

Munkatend és munkaidő beosztás

,ll.

-\ Tlgintézrnénvek iezetói kőtctlen munknlendbcn dolgoznili.

-l5,

,\ kötcden munkalendben clolgrlztlk slját maguli lratározzák mcg a napi

rrrurrknidó

méítékétrz elóttük álIó fcladatok függr,éni,ében.
4ó,

A munkáltitói jógkőt

gvnkorl<lk a 1agintézméntiigfreídjében kinelesck megh.rtirozru a
Tagiitézmén\ nrLrrrkar,áilalóira vonitkozl) munk.íendet, amch, lchct ínerc\,! Iugal],Das!

kötetlcn,

egr

cnlótlcrr.

l]

.17,

r\

munlráLt;rtój jogkör gl,alrotlója ugrancsalt l,ötcles a rnrrn]<erend alapján az cgrcs
munkavállalóka r-onatkozó munkaidó beosztást elkészíterri a mutkeidó kezdere es rege.
valarnint l nunkaliözi sztinct idópontjai mcgjclölósére1,

.l8,

A nunkaidó beosztlisl sotán

frg,r

clcrrl>c lrcl] r,enni a napi, heti pihenóidókre \-oírxtko7ó

jogszalrálri előiíásolrat,
49. .\ rnun]reidó beosztása sotán heti.l0 óre munlrai<lót

keJ1

alapul venni.

50. ,d lreti'l0 óta munkaidót a rárgrhóbln reljesíterri keJl.

Tír]rnurrka
51, .\

nunlríltetói jogkör glakorlóie jogosulr tulmunka cLcndelésére,

.{

nr]rnrrnka megáttását azorros rartanú szabadidór-el ke1l megr áltani legkésóbb a
fel]lle11llóst lróíeró hónaP \,égéig.

52, l(öteden nun]ieidóben alkalrnazotta]r nrlmunla cilcnértóLére nem jogosultak,

Jelenléti ív

Cl
54.

\

, L r|,l|dó|

eL|

r^;z

e,

A munkaidó ig:rzolására nnnden n-runkwállalónak jelerrlériír-erke1l lezetni.

55, .\ jclcnlóti n,cn fcl ]i€ll
5ó.

A

57.

A

tiintefun

^

munli^fállaló rrer:ét, beosztásár, és 2 teljesíteft mLlnk^idó

jelenléti ír-et a mulrkáltrtói jogkőj] glxkol1óix kötcles rendszetességgel ellenórrzn es

jelenléti íw a bételszámo]ás alapját liépezi, czórt a szigorúan elszánrolandó
n],omtat\-árr\!]rho7 hasonl.i lclclósséggel ke]1 i ezetni és óizni,
Szabadságolási ten

5B, ,\ nunkáltatói jogkör 5nakorlrlje köteles a nunkavá]lalóke lonatltozó éres sz:Lbadságolási
tcl1,ct lcgkósóbb tálg],ót,

nájus

1

ig elkésziteni.

59.

l\ tcn,czés során az é,rntett alka]nla7ott igénr,étis figl,elembe lrell verrni,

ó0,

Á rnunkáltetói jogkört 9akorlók köteleselr a szabarJságor
Á loadott szabadságról nl,ilr-Ántarrást kel1 vezetni,

ó'1.

tárgr,ér ben bizrosítaru.

Munkabér megállapitása
tiszcclctdíját, ]]Ie§-e n l'egintézménlek ós 22 Egl esiilet
munkar,állalóita lonxtko,ó trrúLalréIcket a Jilnökség által jóváhgrott Komp.nzicio,
Szibáhzxt alepjÁír 1re rneghatátozrrL,

ó2.Áz Elnókség tagjrinak

ó3,,i. I.iompenzációs Szabáhzat alapláa t

Eglesület munkaváll óinet, illctrc a
Tagintézménleklezenjinek 11 nunkabérér az Egresiilet Elnöke áIlapítja neg, ha
meghaladja a Kornpcnzációs Szlbíli,zltot akkor lz Elnótség jtlválrrgása szükseges

ó,l,

A

Kompenzációs Szabálr,zat nlapján a Tiglnré,mén],ek nunkavállalótnak rnunkabérét a
Tagintóznónlek r-ezetói áJhpítják meg.

ó5..\

mun]<abér megá]]npítás vonetliozili az nlkalrrazáskoti. r:alamint az évközi módosított

nrunkabéreke is,

(l r

)--

66-

\

az önál]ó bérgazdátkodás sorárr felelósek a felrlentési idókre
vonatkozó lnunkabérek ós a r,égkicligitésiösszegek kifizetéséét,
l agiotézrrrénrek l,ezetói

ó7,,\ Tagintéznrénlek lczetói kótclesek a konkrét rnunkaügli adataitat munkaidó bcosztás - saiát iigl rertdjiikben rögzíted.

munk,itend,

Muírkavédelíniszabályzat
ó{t,,\z tigtesülct te§ékenrségéretckintettel kiilön murk.\,éd€lrrri szlbáhznto! nerrr kell
kósziteni, lz esedegcsen elófotduló spcciális munkarégzéslrcz a Tagintézménl,ck az
ügl,rendiiikbcrr tögzitilr a kijlctliezóketl

a)

rögzidlr a rrrurrkálrn áltis cgcszséglt€r,i, (pálr-aalkrlnasság) feltételcit, ide crne
rd,;-z,rko. on o. i riz.crlrr,,k idáp,,nli,tlr.

b)
c)

ri]gzítik n munkar,ógzéshez sziikséges nrunkavédclrrrr rizsgáztatás móttólrét,
grlrrdoskoclnak
clóírásokat.

:r

sziikséges vódóeszközi;któl

:rz

és mcgállapírják az eljárísuk-ra r-onatkozó

d) gondoskodnak a munka\,édelmi cllenórzéstóI ós eljárnak n fe]rneú]t foglalkrlzási
balesctckkel kapcsolrrban.

.\z úgretdben meg kell jelölni n rrrunkar,óclclmi vezctó szernólr,ér.

69.,\z

Egfesütet a]kalm:rzásáb:rn áIló doJgrlzók rnrrrrkaköniliberr kötclcsek betatani
mindazokar az á]ralárros lrigióniei, élen,ódelnl ós balesen,édelnri kötetclmérrlefct

(szokásos clcktrornos, qáz ós rízbercnclezések hlsználata, jroclatechnikai berendezések
kezelése) ancli,eknek ismerere ált.Llában e]r,ítható.

V. Fejezct
Költségtétítés és szociálpolitikai kérdések
70. Flarálr on kir-iil hellezr-e,

Saját gépkocsi használatrr
71. Saiát gépkocsi lrivatalos célíllrasználatán kötclezhettí áüandc'l iclleggel az lJlnökség tagjai
ós a Tagintózrrrénvelr lezetói.

?2. Saját gépkocsi lrrratalos célúcseci lrasznihtÁri kőtelezhcti á nrunkáItatói j<tgkör gTakotlója
bármel1, rJolgozóját-

73,,\ gépkocsi lraszr,álar fettételc az én-énlesforglhri ós §ezct(]i

engedóL],, r-alatr,irrt a

kötelezó biztositás megléte.
7.}. :\ gépkocsi állandó,

illcnc

eseri lrasználatára

l

mindcnkori állanrinormák elóitá"ri szcrinti

tórítés fuctlretó, az e]ózetcscn etgccléli,ezctt rrrétékig,,\z cúgedólíezéslr
rnunkaszerzódésberr, Üzteti tcrlberr ragl, egcdi clbírálás nl:rpján az lJhöksig átta1
történhet,

VI. Feiezet

Iagdí|
75, .\z Eglesűlct bei-étell fotrását kópezik a rlgtlíjak,

76. ,\z EglesűIct tendes tagjainali csetében a,

é\ €s

mgdii 5.000,- Ft (azaz i;tezcr forint),

77, _\

páttoló tag az ll$,esületlel kötön

egtcdi megállapodásnlk nregfelelóerr liöteles

a

tagdíjat fizemi, és/tagt az Eglcsület an\agi támogatásbAD tészesíteni

78,

Á tagfelvétclról szóló dóntés után számirott

(l0 napon bclül kótelcs 1 tag a ragdijat átuialni

az Egíesiile! száml^számáta.

79.,\mennliben a tag tagdiját íizctisi felszóLirás ellenére serrr tcndezi az Egesűlct irárrr,ábe,
aklror kizária ónmagrit és a székne]r,én ós telephelr,é(ei)n múköctó közóssógeket is a

VOKE

rámogatásánik lehetóségóból,

VIII. Feiez€t
Ügl,viteli szabályok
8(].

,\z F-gresület

81. _\z Egíesül€t

és a

l'agiitézménlek öná ó üg$-itcli reúdszcr alaPján végzü fcladataikat,

köZPond il(tatószámni:

a)
b)

IiózgrillésihatátozatoL:

c)

Egresület E)ndki utasítások:

d)

Beisószabálr-zatok;

L]lnókségi lratár,ozatok:

82, -\ Taginrézmén§ek az iie1rendiükb€n
83,

Á

8.1.

.\z ilrtatrikönlr- nIilvántártási nchtni:

rógzirik az ittatásuk szánuerrdszerét,

Taginrézmén),ek önáIló ilitxt(ikönF-ben iktatják vnl.mcnn}i ki- és beétkezó lcvelei}et.
Áz jktatás emelkedó sorszámozással tó*érri]i, Az azorrrrs iig,ben lrószült 1cYelek ilitarásáín
alszámozíst kell alkahr, azru.

a)
b)
c)
d)
c)

iktarószárn,

!

kezclói feljeglzések,

g)
h)

érkcztetésid6pontja,
beklildó ner-e. hiratkozási száma,
rr:elléklcrekszárrra,
a küldemént rárg,a,

ilattáritételszátn,
ir"itáfba helIezó§ idóPontia.

Ónálló ügyekte külön iktatókön},v i§ alka|ínazható.
85, ,\z étkeztetett iratokhoz a bolitékot csarolni kell.
86.

Áz Ehök üjelali

Grszlgnílja) az űgl,intézőt. ;\z Laton a lratáridóte

vag

esetlegcs

rrlrnősító szcnrpontt>kra mcgjegrzésr teLct,

87. Níinden iratot és rnásolatot sor§zámozásánik megfclelóen
iranátozni, Az eüntézett úatokat az irattátbnn kell r^ítani,
88,

kell összegrrijn-c tartani

cis

határidós, lol1,1narban lér-ón üg\-üarait hatáddós nyilr-ár,tarrás szclint kcll az itattárbatt
ideiglenesen ellrelYezru. -,\z adott üs,irxtor a feltüntctctt határrrapon ki kell crnelrri az
fattálból é§ felelós űgintézólröz kell kúzbesíteni,

Á

^

+

89,,\z rrattátba lrehezés eltitt ellcrrórizru kell, hog.r nz iigriratnnk az iktatókónrrben
feltiifl tetctt szcr€h,énre rcndelkezésre

á1I.

90.

Áz

91.

\z E5csüet lratlll\,ag^ nz l-iglesiilet székhelr,énta]álhlt(i, lz iratatlag a beérkezó
levclek, nz alnpdoklmentumok, a hatállos szerzódések credeti példánvát foglalin
magában.,\z eteded dokumeuiumolr nern adhatóak Li scnkinck, ,\zokról fénlrnásoht

irattárba lrcll,ezós rénrétés idópontját a tételszám tögzítése melletr az i}txrókiji\-\-bc
fel kell jegezni,

késziilhct, hitcles másolatIént.

9?, \ hiteles másolat

a)
b)
(l

tatralnra:

- az eredeti dokunentrrn-r fénlt-rásolt anlaga,
- azrlrr
_

l

1rix,etlezó :motláll .,,:1.1,1uIúúnűllutbu

17 l]9,esii1.1 Flnökcnek

d) -az lJgesülct

lgq!",

lllúlrt.r

pccsétje.

93,

lz

9,1,

\íásolar ltiadását az jjg\esiilet L,:lnókc €ngedéh ezi,

eLhelvezett irat csák á§,éleli c]i§rr,rer,!-énl, lnellctt, hitaralos lTasználartn adlrató ki,

95. _\z iratokar általában a kcletkezésiik ér,érkör-etci 5 naptáli év lctclre után sclejtezrri lclret,
113, zó r,lrrr r eg rdeiri iltét.'e nrelJ.n
9ó, ,\

jegzókónvv ncru selejtczheró, tart:rlmazzal

a)
b)

a selcitezóst r égzó 57en c7et ne§ót,
a scJejtezóst elrcrrdeló igazgató és a r-égrelraitó szcrnélr,eli ner-ét,

c ,,llcirezi.
d)

n

Lrzdó e- lrctc ez,: idóponr,ri,.

kiselejtezen iL.rttári rételcket ós az iratok tár,gt,kórét.

97. :-crtr lclret sclejtezrri az Eg_\esiilct és szátrrraztatott jogi szcnréltck alapadarait tartalmazó,
^
ialamtrrt a hatósÁgi itetokat,

Kiadmányozrisi jog
98.

A

kiadnrán1,ozás jog^ mcgeg\ czi} xz .\Iapszabáll,ban Lögziten aláfuási ioggal.

Ügyintézési hatáíidő
99,

.1,

beérkczen lcrelckre, meglietesésekre .i() n,lpon bcliil kel \,álaszolni.

100-

_\;nennriberr hatóság, ragr bítóság errnól
mcgjelijlr hatáidó nz irinrxdó.

lijlidebb iratáíidót szab

rrreg, akkor a

l01,

.\mennyibcrr az iigr ódemi inrézéseegr,éb iigt,ckbcn .30 rrap alatt ncm r,égezhetó
el, akkot az ér,intett megketcsésre ildokolássa] ellátott közbcnsó r,álaszt ke1l küldeni,

I02.

.-\z Egrcsütct belsó ügleiben a ténl,átláslroz képest

szükséges.

^zonlr^li

inrézkedés,lálaszadás

Bélyegzők készitése, használata

103.

-\z Eglesület,

r,ahrnirrt a TelinrézménlekA működó§ii}r|a'z
el\iszrlcrni

cégbél,eg7óker 1,,g-.rlrrk

11

szüksóge§

101.

,\z elkészitett béllegzóket kötelesek nvrlr,rirrtattásba venrri a sorszárrr, a béhegzó
lcrryomat, a használó személl adatainak feltiintetésór,el.

105.
106.

.\ bélyegzót hsználó szcnrélv köte]es irásbeü áa,éteL cüsrnen-énl,t aláirnr,

.\

hródon

107,
108.

bélr,egzó nr'ih-ántaltást a szigoruan e]szárnolaldó nr.omnn,ánrokhoz hasonló

]ie1l

megódzri.

ligr bélvegzó az Eglesiil§t székhelrón ían, egl béllegzó pedig az EJnöknél,
_\

béllegzóket használnruk u.án elz,irt lreh,cl1 kell tatani.

IX. Fejczet
Egycsölelre vonatkozó gazdálkodási szabályok

109,
110,

,\z Eglcsüier saját berételeiból ónáIlóan gazdálk<xlik.
Saját bcyéte]nck nrinósülnek a rendes tagok tagdíjai, páttoló tagok adornan1,,ri, az

Eglesülct tállalkozási berételei, illen,e a kiilónféle támogltások,

111.

Kötelezett§éger csak a li<lrnpenzációs Szabáh,zat alapján az
összharrgban írgr, r állalhat, hogl arra az anl,agi fedczet renctellezésre áü.

1I2.
].
114.
1 1

Üzieti

teL-rrel

szük§éges,

r\z Elnökség teljcs polgári jogon felclósck a gazrlilltodás elóírásainak bctlrtis.iirt,

Az Elnök:

a)

elkészíti a2 Egl,csiiler őnálló Számr.rreli poütiltáiár, mel], tillta]rnilzz^ a Pénzkezelési
szabálrzatot, a szár-rrlarenclet, a számlatiikröt. n Bizorrrlati rendet,

b)
c)

u,anrtlja az Lg,ct:ilcr grzd.il^oJ,is,ir.

d)
e)

|
g)
115.

gonr,loskodik a luetési kötelezettségek idóbeli, teljcs körú teliesitóséról,

gondoskodik a bizonllati rend bctarrásáróI,
megszefi,czi

^

zátlati munká]atokat,

összcáütja az érzáró beszámolót.
elókészíti az &es Üzleti terr.et, az el'hcz kapcsoló<ló métlcget és a ,1,,tg!-onkimurntíist.

-\2 Elnök a pénzforglom lebonl,olitásáral

Pénzkezelési Szabál_r,zatában

1ló.

kapcsolarosan
megh^tátozort feltétclek szelüt játlrat el,

az

Eqlesiilet

.\z E$csüler Ehók,

r,alarnirrt az E]iökség tcljes polgáti jogon felelós a
glzJ2U(odánx \on,tll(L,zo.1,irrr.ok bc,,.nrs.ier,

X. Feiezet
A Tagintézmények szeívezete

1I"].

é§

E iogi szernólíek szeh,e§ részétképezik
szen,ezctük tekintetében rehtir, önállósággal bírrrak,

118.

működésc

az F-gesülctnek, us,an^klol

sxját

.\ TagintézménIek éténá Tagioíézményvezető, miílt cgíszcméh,i fclelós l,czetó

áu,

119.

l\ Tagintézmónr-ek az _i.lapszabáll,barr ós SZNlSZ,bcn rögzített hatáskótüket
iinállónn gakoroliák, azokar más szen-ek nem íonh^tják cl.
10

-\z Tagirrtózrrrénrek önállóan

120.
^)

b)

gyakoíoliák

^z

allibbiakat:

az ,\lapszabáli, fellutalmazásl alapján őrrálló adó-, d>, ós bankszárrrlát nlimek,

_\ l agintéznrúnlcket a tagirrtéznrérrl yczetóktiépíiseüL, és ixrá)tóan jegrzik, .\
cóeicazés úgl tórténik, hogr a jogi szcrrróIl, sze ,ezcti eqr'ség ne\éhez
hoz,ák,pcsoliák

a saját nól, aláírásukat,

.\

Tagintézrnórrlek tezeRji a 't'aginti 7 nrénr ek rrlurrkar-á]lrIrii tekintetébcfl tcljcs
könlcn gt,akorolja a munkáltatói iogc,lrnr és kőtetc7cttséeeket. Enr]ek só!án dölll a
dolgozók felr,óteléró| n,ru kaliszonl ml,gszüntetésckfól, az alkalrnazandr! nrunkaidó
beosztásától. 2 konktét mllnkalefld mcgállapításár.il, a püenóick'ik, igy a szal,:ads;ígok

biztosításáró1,
d)

\ tr.zetó elkészíti a szcrlczctc ügrrendjcl ós a kapcsolódó munlrnltilri leírásoknt,

.) _1 rczetó fclclós az áüanri elóirások, igl kűlónőscn a munkar,édelem, tűzr-édeleur,
ndózási jogszabállok, társaclalombiztoshási elóírások bctlttásáért, Felelós nz adó és a
Ll>, 1,irr-lé(-l, iJóLell lö..elr,; l\ fl,( lf.ócrl,

_\ lagrntéznrórrl lezetóie útián niDdcn Eg\€sü]ctct érintói iigthóz kezdcrrrént ez.-,
jaraslatokat tclretnek. _\ jaraslatokat irásban a rcgiorráüs lezctrl jór-álragr.ásáral a
Eg!esület Elnökének kell c]ltiildeni,

d .\
]j\

12l,

lrótdésekbcn jogosultak n sajtor
rájókozratni, _\ tájékoztatórol kótelesck lz Eglesüler I,,lnókének fig elmét fcllrir,ru.
,\ -I'xqlntéZmónrek saiát tcrüIerűkön önáIlóan jogosultak kapcsolatot tirtxni mxs
társada]ni szcn.czctelJcel, gazdálkodriltka1, tárnogltliklt:ll,
Tagintézmént,cL kizár<lleg

az ótrct órintó

-\ Tagin tézrrrérrr ek szcn,czctér és rrlűkódésúket az Eqlesiilcr _\lapszlbálr,ának és
SzNíSz_ónek alapján a vezctók a]akítiik ki őnállrjan. _\z l_gvesúlet Sz\ISz_ének
módosulása után j() nappel a nródosult intózrnénr-i SzNíSz_t meg kcll kúldeni,
Tagintézménvrc vonatkoza) gazdálkodási szabálvok

l22,
.\ Tldrrtiznlónr sejár l;cvóteleibr]l irrillóln glzcl:ill,odik:lzznl. hoqr r szenezeii
eg,sóg elkiilönítctt vlreloníbril J<i ncnr clógilhetaj hitclczói igenr ckért az l.]glcsiilet a
szcn,czcti ca sclg j()gi szernóI\'isóei,lrek lennlilh§a 2]atl is czt kórcnj.n i§ köte]cs hc\ iá ni
.)
b)

elkészíúlraz éwcs Üzleti terviiket, ameh,eliben fe] kell tintemi a ten-ezett
ber,éreLi fottásoLat ós azok ősszcgeir.

,\z

l-.g\'esülenól, \'"g,r,

^

uÁv

rendeltetésszerúen kell felhasználrriuk,

n

Á

d)

Á

Csopotttól krpott

rárn<lgatásokat

gazdálkodás soÁn negatív eíedméhyfdlí\eíLilésóta Tagintózrnénlek
azonn:rl jetezniük kcll az Eg,csülel Saját bevételnck rnirrósü]nck a rendes
mgok tagcüjai, párt<:lr-l tagok :rdontánr ai, a 1'agirrtézménv vállalkozási berételei,
illen,e a külónlélc tárnogatásclli,.
Tagintézménr,]iiitc]ezettségct cs^k a Kompenzációs Szabálvzat, illen-e l
'I'ámogntási Szabállzat alapján, az Úzletr tcnrel összhnngban írgl, r,áLlallrat,

hog arrn az anlagi fedezer rerrdcllrezésre i]l
,\ jogi személ], szela,ezed cgrségek kötclesek az F.irröknek rncgl<iildeni
negl,edórcntc n tárgl ne€í edóv utolsó nlpját liöíetó hónlp 20. (huszaűl,)
naPjáig a
nc$,cdé\-es g.rzdáIkodrisuktól ftiilönösen

t]'

ll

kötelezettségr.állalásaikról) elkószitert bcszámo]ót és az ahhoz kapcsolódó
fókönlr,i kivonltot, étt,égértpccllg e bcszárrrolót alátámasztó fókönrr.i

nz elfoeadon

kir-onatot, melr-nek hatátidcic
megegezó."

123.
a)

beszámoló idóponqii,rl

ATagintézméqryezető:
clkészítia Tagintézrnénr, ón:illó Szirnr-iteli politikájáq melt, tarra|nazza aPénzkczclLsi
Szabálr,zator, a Szám]arendet, a SzáDllnriikrór, a Bizonrlati rendet, _\ Szárnvitlei
poütilát az E9esűlet Szírnrtreli politüáiának alnpjárr kell e|készíreni,

b)

iránr,ítia a Tagintézménvek grzdál}ioclásár,

c)

gorrrtosliodili a lrzctósi liötclczettsigck iilóbcli, tcljcs körű tcljesitésóról,

d)

gorrdoskodik a bizonr,leú rencl betrrrtásániL,

c)
í)

mcgszen,ezi a zárlati n-rrrnkíLrtoklt,

g)

elókészíu az éves L]zleti rerr-et, az ehlrcz liapcsolódó mérleget és a íagíonkirnutitast,

ősszeá|lítje az érzá!ó bcszánrolót,

l2],
,\ Tagntézrnénr, §ezetó re]ies polgliri jogcln felelós a gazdlílkodásrx vonatkoz.j
clrjílísoli bctarrásáét, kiilönős tclijntct!cl :r 126/d, poot szerintr kötelezenséetáIlilási
lrtlrlátok rnegsértésér-elaz Egesiilenlck <lkrlz()t! káIokórr,
.|elcn Szcn,ezeu és \íűködési Szabáltznrot :rz l,lgl,csiilct tiózgúlése 2015. május 15. nltpiáúl
l3120l5 §'-15-) K9. Hatáfuzaftal t:oÉi,ldrn cl.
Budapest, 20l5. májLrs l5.
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F.]nök

]]

