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Szeľvezeti és Műktidé si Szab ály zat
KőzszoĘállatiKőzalapiwäny

2017. ďecembeľ 20.

Ä médiaszolgáltatásokĺól és a tomegkommunikációĺól szőIő 2010. évi CI)O(XV. töľvény (a
továbbiakban: Mttv.) éĺtelmében aKozszo|gźůatiKł3zalapit\ĺáLfiy (a továbbiakban:I{özalapíwány)
műkodésének és szerĺezetének az Mtw-ben és a I{ozałapíwáĺy alapítő oL<tratában nem
szzbáIyozott kéľdéseit al{özalapítĺány szervezeti és műkodésíszabá|yzatában kell meghatározĺi'

A I{ozalapítvány (szétłlely: 10BB Budapest Bĺódy Sándoĺ utca 5-7., ĺyĺIvántartási szám: Főváĺosi
Bítőság 6074.,baĺkszáĺnlaszám: 10032000-00280398, adőszám: 18080485-1'-42, képviseii: Balogh
LászIó, a kuľatóľium elĺröke,) kuĺatóriuma (a továbbiakban: I(uĺatódum) ezétt a fentiek alapján a
I{őzalapíwány szefvezeđ felépítését és műkodésének szabá\yatt,valamint ügyĺendjét az alábbí

S,ZEP{VEZETI ÉS ľĺiirooÉ g sZ lB ÁLYZATBAN

(a továbbiakban: SzMSz) rogzía.

A IšózszoĘá|aĺ I{ozalapiwány l(uľatóĺium a az SzMSz-t a 201'0. novembeĺ 5. napjáĺ keIt 2 / 2010 '
sz.hatátozatávalhagyta1ővá,majđ2011. jűnus15.napjáĺkeLt89/201,1.I(H sz., a2012' február 8.

napjánkeIt10/2012.I<Hsz.,a2)13.augusutus 28.nap1áĺke|t71'/201,3.KH sz.,a2076.február24.
napjánkelt 8/2016.I(FI sz., a 201'6. máĺcius 9. napján kelt 13/2016.KH sz., továbbá a 2017.
decembeĺ 20. napjánkelt 47 /201'7.KH sz. hatátozatávaI mőđosította.

I.

ÁrľerÁNos És nBvpznľŐ nÉsz

A Kiizalapíwány aďatai

1. S

(1)Al{ozalapitványelnevezése:I{őzszo|gá1aĺI{özalapíwány

(2) SzékJrelye: 1088 Budapest, Bĺóđy Sándoĺ u. 5-7.

(3) Alapítój a: Magyatotszág otszággyílése

(4) Létĺehozőhatározat száma: 18/1996. (III.8.) oGY hatátozat

(5) Módosít ő határozat száma: 80 / 201,0. (IX' 1 5.) oGY hatátozat

(6) Nyilvántartő btősáq: Főváĺosi T orv ény szék

(7 ) Ä I{ő z alapíw ány fo nto s ab b te chnikai j elz ő s z ámaĺ:

a) nytlvántafiásba vételt elĺendeló Llatározat száma: 60383/1,996/2

b) nyilvántartásí szám: 6074
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c) adőszám: 1 B0B0 485 -1, -42

d) bankszámlaszámi 1 00332000-00280398

!ĺ Kozalapíw ány fe|adata

t(t

AI{ozalapiwány alapvető feladata, hogy a Duna MéđlaszoIgáltató NonprcťĺtZártköľűen Műkodő
Részvénytáĺsaság (a továbbiakban: közszo|gáIaĺ méďaszolgáltatő) tulajdonosaként gondoskodjon
a közszolgáIaĺ médĺaszo|gá|tatás Mtw-ben meghatározott kovetelményeinek érvényestiléséľől.

A Kilzalapítv ány v agy oÍ}a és gazđáůkodás a

3.$

(1) A l{özalapíwány induló vagyonát az oszágg1ílIés az Mtw-ben előíttak szeriĺt oľszággýlési
hatátozatban, valamint aIśőzalapítvány alapítő okltatában (atovábbiakban: Älapító okiĺat) állapitja
meg'

Q) Al{őzalapítvá,ny uz|etszerő gazdaság1 tevékenységet nem végezhet, gazdaságí táĺsaságot nem
alapíthat, működő gazdaság1 társaságban ĺészeseđést nem szetezhet, továbbá a|apíwány
létehozásáfa nem j ogosult.

A' Közalapiw ány kezelő szefve' képviselete

4.S

(1) A I{ozalapítvány kezelő Szefve a I(uĺatóĺium, amely az országgyűlés által váLasztott hat tagból,
a Nemzeti Média- és Hítkozlési Hatóság Médlatanácsa (a továbbiakban: Médĺatanács) által delegált
elnökből és egy tagbőI á11.

Q) Al{öza|apítványt a I(uĺatóĺium elĺröke (a továbbíakban: Elĺrok) onállóan képviseli. Äz Elnök
köteles gondoskodnl a l{ozalapíwáĺy folyamatos képviseletétőI. Az Elnok akadáIyoztatása esetén
helyettesíté sérc az áItala'lĺásban kijelölt kuĺatóĺiumi tag jogosult.

Q) A, E'lnok eseti meghata7mazása a|apján a Kuľ'atőrium egy vagy tobb taga, valamint a
Išozalapíwány munkavál'lalója a meghata7mazásban rcgzített felađat- és jogköĺben eljáwa jogosult
a KózaLapírvány képviseletéĺe, ideéĺtve a büntetőe\járásban tórténő képviseletet, amennyiben
jogszabáIy személyes közĺeműkodési kötelezettséget nem ít elő.

(4) Á I{oza|apíwáĺy bankszám]ái fe|etđ ĺendelkezésĺe banki a|álĺást joggat két Íő egyLittesen
jogosulĺ az Elnök, valamint a l{uĺatóĺium álta|a meghata7mazott egy vagy tobb tagja, i]kevre az
Elnök eseti meghataLmazása alap1án az lľodavezetó jogosult'

(5) Á I(ózalapítvány btősági nyilvántartásba törtéĺő bejegyzéséte vagy váItozásbejegyzéséte
tránywlő el1áńsban az Llapítőt az országgyíllés főatkáĺa képviseli.
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A' Kłlzalapíw ány tulai donosi iogai

s.s

A I{őza|apíwány gyakotolja a közszolgá|ai méđĺaszolgáLtató vonatkozásában a PoIgán
Törvénykön1'vnek a gazdasáĺg táĺsaságokĺa lĺányadő ĺendelkezéseiben meghatátozott alapítői'
illetve ĺészvényesi iogokat, nem jogosu\t azonban:

a) akozszolgá|aĺmédlaszolgáltatő aLapvető tevékenységi köĺét megváltoztatĺi,

b) a kozszoIgáIaĺ méđiaszolgáItatőt megszüntetĺri, átaIakitani vagy más szervezetl formába
átalakitaĺi,

c)akozszolgáIatlméďaszolgäItatőtőIvagyontelvonni,

d) akozszo|gálaĺmédiaszolgáItatő míjsorszetkezetét,továbbá műsoĺainak, egyéb szoIgáItatásainak,
illetveműsoĺszámainaktattalmátmeghatározĺi,

e) a kozszo|gáIaĺ médĺaszolgáltatő vezéigazgatőjának az á|tala gyakoĺolt munkáltatói jogkötök
tátgy ábaĺa utasítást adni,

Đ olyan kétdésben đönteni, amely jogszabáIy vagy jelen SzMSz alapján más szerv vagy 
^kozszolgáIati médiaszo|gáItatő v ezéigazgatő)áĺak hatásköĺébe tartozĺk,

g) a I(uľatóĺam az Mtw-ben foglalt hatásköĺeit nem bővítheti, még aPoĘárl Törwényköny.vnek a

gazdaságs táĺsaságokĺa tányađő ĺendelkezéseiben meghatározott _ de az Mttv_ben nem szeĺeplő -
alapítőĺ j ogkotokkei s em.

II.

ł rozłrłpÍľvÁrw nłÚroo É sÉNBx erłpvBľ Ő szłľÁryłr
A működés alapvető elvei

6.\

(1) Ä I(özalapítvány működésévelkozfe|adatotlát el, ezéttkőzfeladatot e|látő szeľvnek minősül.

(2) Ä I{öza|apíwány gazdálkođása közpénzfelhaszná|áson alapul. Az esetleges alapítványí
támogatások, illetve csatlakozók áltaI Íĺzeteĺdő összegek kivételével a l{özalapíwáĺy működési
feltételeit, illetve feladate|Látását teljes egészében kozpénzből valósítja meg'

Q) A I{o z aIapíw ány műkö dé s e s o tán kö z érdekű adatokat kez eI.

(4) I(ozéĺdekbőI nytJvános adat a I(öza|apíwány felađat- és hatásköĺébeĺ el1áró személy
feladatköĺével ö s s ze fü ggő sz eméIy es adata.

Nyilvánosság

7.S

(1) Á I{özalapiwány gazdáLkodásának az infoĺmációs önľendelkezési jogľói és ̂
znforrnáclószabadságrőL szőIő 2011. évlCxII. törvény szednti legfontosabb adataít al{özaIapítvány

hivatalos hoĺ|apján évente nyilvánossá gra |lozza.
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Q) A l{özalapíwány a kezelésében lévó, törwényben, illeťve belső szabáIyzatban meghatátozott
legfontosabb adatokói akozvé|emény tájékoztatásátelektľonikus úton biztositja. AI{őza|apíwány
honlapján ľendszeĺesenkőzzéteszi a tevékenységével kapcsolatos legfontosabb _ így ktilonösen a
hatásköĺéte, illetékességéľe' szervezei felépítéséte, szakmai tevékenységéĺe, annak
eĺedményességéĺe is kiteĺjedó éĺtékeléséĺe, a biĺtokábanIévő adatfa1tákĺa és a műkodésérőI sző|ő
jogszabáIyokľa, valamint a gazdálkođására vonatkoző - adatokat, valamint Ĺiléseinek napiĺendjét,
az üléseken llozotthatározatokat és azok jegyzőkonyveĺt. A kózzététellel éĺintett adatok kőtét, a
közzétételĺe vonatkozó szabáIyokat és eljfuásĺ ĺendet a ,,I{özérđekű adatok kezelésének rcnđ1étőI"
s z óIő s z ab áIy zat tartalmazz a.

(3) A honlapoĺ kőzzé nem tett közéĺdekű adat megismeĺése iĺánt báfl<l _ szőban, írásbaĺ vagy
elektĺonikus úton - igényt nýjthat be. Ä Kózalapiwáĺy kezelésében Lévő, valamint a
tevékenységéľe vonatkoző' a személyes adat fogalma alá ĺem eső, kezelésének mődjátőI, onál]ő
vagy gyíijteményes je[egetól függetlenül báĺmilyen módon vagy fotmábaĺ rögzített infoĺmáció
vagy ismeľet megismeĺéséĺe iĺány'uló igények teljesítésének ĺendjét, illewe az igények elbiĺáIásáĺak
el)árási szabáIyait - a jogszabályi ľendelkezésekkel osszh angbaĺ _ a ,,Išozétdekű adatok kezelésének
ĺendj éĺő1'' szőIő szabály zat taftaknazza.

Külső-belső kommunikáció és annak korlátai

B.S

(1) Ä l(ozalapítvány szabnai tevékenységétőI és á|Iásfog|a|ásaiĺó1infoľmáciőtharmadik személyek,
a hírügynökségek, valamint a médla tészére az Elnok és az á|tala kijelölt személyek adhatnak.

@ 
^ 

I(uĺatóĺium tagu a kuĺatóĺiumi Ĺilésen képviselt kisebbségi véleményiiket jogosultak
oná|7őan, saját nevükben nyilvánosságĺa hozní, azonban kisebbségi véleményük közzététeLe esetén
f oko z ottan tartő zko dnak:

a) az oIyaĺ kérdésĺe tányulő véleményközléstőI, amely minősített adatot tattaltnaz,

b) az o|yan kéľdésĺe tánywlő véleménykozléstől' amelynek felvételét nem javasolták aI{uratódum
napiĺendjéĺe,

c) az olyan kisebbségi vélemény közlésétől, amelyet a I(uĺatóľiumhatátozathozata|át megelőzően
sem ításban, sem szóban nem terjesztettek elő.

(3) Á I(özalapitvány az lĺányadő 1ogszabáIyok áItaI előíĺt elektĺonikus tájékoztatási kötelezettségét,
továbbá a tevékenységével kapcsolatos általános tájékoztatást saját inteĺnetes honlap
üzemeltetésével biztosítj a.

(4) A Iśozalapíwáĺy eľedményes működésének feltétele, hogy l(uľatóľiumának tagai
rende\kezzenek az e1lenőtzéshez, valamint a dontések meghozataláboz megfelelő infoĺmációkkal.
Ezétt, valamint felelősségükľe is tekintettel joguk van mindazon infoĺmáció megismeĺéséte,
amelyhez az Mttv-ben 

' 
az Alapítő okiĺatban, jelen SzMS z-ben, illetve a l(uĺatóĺiumhatározataĺban

me ghatát o zo tt feladataik e]]átás áho z s z üks ége s.

Titoktaĺtás

e.$

(1) Á l(uľatóĺium tagsai a jogszabáIy, illetve a belső szabályzatok áItaI kőte\ezően e\őtt vagy
lehetővé tett tájékoztatást kivév e a megbízatásukkal összefüggésben tudomásukĺa jutott valamennyi
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infoľmációt úgy kotelesek kezelni,llogy azokhaĺmadik szeméIy vagy személyekszámára semmilyen
módon _ Sem ľészben' sem egészben _ ne vá|1anakhozzáĺférhetővé.

(2) 
^ 

I{őzaLapíwány atkalm^zottai, illetve az áItala báľmilyen jogviszonyban foglalkoztatott
személyek' megbizottak és szakéĺtők a jogszabáIy á|ta|kotelezóen e|őítt tájékoztatást kivéve a
megbizatásukkal osszefüggésben tudomásukĺa iutott valamennyi lnfotmácíőt úgy kötelesek kezelni'
hogy azok haĺmađik szeméIy vagy szeméIyek számáĺa semmilyen módon - Sem ĺészben, sem
egészben - ne váLjanak hozzáféĺhetővé. Ezeĺ szeméIyek klzáńIag az Elnok kifejezett előzetes

1őváhagyása esetén iogosultak a I{ozalapítváĺy áItaI haszná|t heĘségekbőlbátmilyeÍ7 lÍat vagy
adathot đozó kiviteléĺe.

A' Köz alapítv ány s z eťvezete és műkiidé s e

A kuĺatóĺiumi tagság szabźiyai

10.s

(1) Ä I(uĺatóľium Elnöke és taga nem lehet:

a) kőztársasági elnök, miniszteľelĺrcik, a koĺmány taga, á\lamĺtká4 kozigazgatási államtitkáĺ,
helyettes áLLamĺtkáľ, főpolgátmesteľ, főpolgátmesteĺ-helyettes, polgáĺmesteĺ, alpolgáĺmesteĺ'
megyei kozgýlés elnöke és alelnöke, otszá,ggyíiési képviselő, nemzetiségí szőszőlő, az Butőpai
PaĄamenttaga,

b) a Médiatanács elĺroke' tagja, aI{ozszo|gálati Testrilet elĺröke, tĄa, a MédiaszolgáItatás-támogatő
és Vagyonkezelő Alap vezéĺgazgatőja, vezéĄazgatő-helyettese, a Nemzeti Média- és Híĺközlési
Hatőság Hivatalának főĘazgatőja, főigazgató-helyettese, illetve munkavá)7aIőja, a Nemzeti
Hírkozlési és Infoĺmatjkat Tanács eLĺröke, ale]ĺröke vagy taga, a kozszo|gá|aĺ médĺaszoĘáItató
vezérigazgatőja, felügyeló bizottságának elnöke, taga, valamint bármelyik szet\rezettel
munkavégzésľe iĺányuló jogviszonybaĺ á1lő Személy,

c) helyĺ vagy megyei onkoĺmányzati képviselő,kormánytiszwiselő, á|Iami tisztviselő, párt országos
Yagy terĹileti szetvezetének đsztségviselője Y^gy politikai páttta| fogIa|koztatásra bánynő
j ogvis z onyb an á11ő s zemély,

d) hírközlési vagy méďaszoĘáItatő' műsoĺteĺjesztő, teklámügynökség, sajtóteĺméket kiadó,
|apter1esztő vállalkozás vezető tisztségviselője, vezető testületének taga, felúgyelő l:jzottságs taga,

e) olyan szeméIy, akllĺĺł.özlési vagy médlaszolgáItatóvaI, míísoĺforgalmazőval, műsoľtetjesztőve|,
ĺeklámügynökséggel' sajtóteĺmék kladőjával vagy lapteĄesztőve| munkaviszonyban vagy
munkavégzésĺe iľányuló egyéb j ogviszonyb an álJ'

I olyan szeméIy, aki hírközlési vagy médiaszolgáltatást, műsoĺfotgaImazást, műsoĺteĺjesztést,
sajtóteĺmék |<ladását, ĺekiámügynökségi tevékenységet vagy lapterjesztést folytató vállalkozásban
ľendelkezik közvetlen v agy ko zv etett ťulaj doni tés z es edés s el'

g) olyan gazdaság társaság közvetlen vagy közvetett - nyilvánosan működő részvénytátsaság
esetében öt százalékot meghaladó méĺtékű - trrlajdonosa' illetve ezekkel foglalkoztatásra lĺáĺyulő
jogviszonybaĺ ál]ő személy, amely tátsaság a d) pontban megbatározott szet]ĺezetekkel megbízási
v agy v á|7alkozási j ogvis z onyb an á|)',

h) az a)-b) és d) pontok alá eső személynek Polgáĺi Törwényköny'v szeĺinti közeli hozzátattozőja.
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Q) Az (1) bekezdés e) pont vonatkozásában ĺerr. minősül összeféĺhetetlennek a tudományos
tevékenység végzéséte, tudományos eĺedmények közzétételére, illeťve tudományos
ismeĺetteĺj esztésĺe v onatko ző munkavégzésĺe iĺányuló egyéb j ogvisz ony.

(3) A l(uĺatóĺium Elnöke és tagsaiaI{özalapíwáĺĺyaInem állhatnak munkaviszonyban, SeÍrmilyen
jogcímen nem fogadhatnak eI dĺjazást az áItaluk felügyelt kózszolgálati médiaszolgáItatőtőI. A
I(utatóĺium Elnoke és tagai páręolitikai tevékenységet nem folytathatnak, páĺt nevében
ĺyiatkozatot nem tehetnek.

(4) Amennyiben a l(uratóľium elĺrökévelvagy tagával szemben összeféthetetlenségi ok medil fel
és az ok keletkezésétől, illeťve az ősszeférhetetlenséget megállapító ülés ídőpongátőI számitott 30
napon beljJl az összeféľhetetlenségi ok megszüntetése nem toĺténik meg' a I{uratóĺium teljes ülése
hatátozatban megál7apítja,hogy az elnokvagy a tagkutatőttumi tagsága megszűnt.

(5) A kuĺatóĺiumi tagság, kiiĺönös figyelemmel az Mtw' tendelkezéseiĺe és tész|etszabáIyata,
megszűnik:

a) a megbízatásl, ídő lejártávaĺ'

b) a tag lemondásával,

c) a taghaláIávaI,

d) összeféĺhetetlenség következtében,

e) felmentéssel, ha az Elnökot vagy tagot cselekvőképességet klzárő gondnokságaLáheIyezték,

Í) \<lzárássaI'ha a tagneki felĺóható okból több mint hat hónapon át nem tesz eleget megbízatásábőI
adődő fel'adatajnak,vagy bűnosségét abttőság - szabadságvesŻtéSt, a kutatóĺiumi tevékenységnek
megfelelő fogIalkozástóI való eltiltást, vagy kozügyektől való eltiitást tattaknaző - jogetős ítélete
ál7apította meg.

(6) Az Elnök vagy tag megbizatásának ősszeférhetetlenség, felmentés vagy l<lzárás miatti
megszűnését a I{uratőĺium teljes Ĺilése álIapítja meg és hiĺdeti ki, az éĺintett elĺrök vagy tag a

szavazásban nem vehet tészt, a döntéshez a szavazásta jogosultak egyhangú llatározata szükséges.
Ha az említett kérdésekĺől megismételt szavazäs esetén egyhangú dontés nem születik, az Elnok
kezdeményezi e tárgyban az otszág$.úIés döntését.

A Kuľatóĺium taď ain ak io gai és kötelezetts égei

11. S

(1) Á l(uĺatóĺium tagalnakjogai és kotelezettségeiaz alábbiak

a) részvétel a kuĺatóĺiumi üléseken, indítványok előter1esztése' szavazati jog gyakoĺlása,tészvétela
hatát o z atok v é gr eha1tás áb an,

b) tájékoződás a l(uĺatóĺium és a közszo|gálaĺ médiaszolgá|tatő munkájfuőI a döntések
meghozataIához, jogai és kötelezettségei gyakotIá'sáIloz, a dontési vagy tfugyaIäsi alapot jelentó
lĺÍorrĺá'ciők me gis meĺé s e,

c) tevékeny részvéte|aI{őzaIapíwány céIjalnak megvalósításában, ennek éĺdekében egyiittműkodés
a többi kuĺatóĺiumi taggaL,
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d) a I(utatódum áItal ńjllkbaott és elvállalt feladatok elvégzése legjobb szakmaitudásuk szeĺint,

e) az Mttv-ben, illetve a jelen SzMSz_ben meghatározott titoktartási kotelezettség, va|amjnt az
Mttv-ben, az Alapitő okiĺatban, a jelen SzMSz-ben, és valamennyi vonatko ző jogszabáIyban, illetve
hatósági előírásban foglaltak mandéktalan betafiása és betafiatása,

f) z tagság viszony megszűnése esetén a szükséges tájékoztatás és okiĺatok átadása az ujonnan
delegált tag részérc' a tagsági munka foĘmatoss ágának btztositása éĺdekében.

Q) A, E'lĺrökét és tagokat tiszteletdíj illeti meg, továbbá a tiszteletdíj S\o/o_ának eĺejéig
költségtéĺítésľe taĺthatnak igényt.

A Kutatóĺium feladat és hatáskŕiĺe

12.S

(1) Ä l(uĺatóĺium

a) megalkotja és egyszeríi tobbséggel elfogadja aKozalapíwány SzMSz-ét, amely maglban foglalja
a I(uĺatóľium ügyĺendjét is. Az SzMSz módosításáta az elÍogadására vonatkoző szabáIyok
lĺányadőak,

b) elfogadja aI{őzalapíwány éves gazdáLkodási terwét és megállapíť1amérLegét,

c) a Kő zalapitv ány ke z elő j eként ga z dálko dik a Kö z alap ítv ány v agy onáv al,

d) javaslatot tesŻ az országgyűlés illetékes bizottságának áLLamĺ koltségvetési támogatás és
céItámo gatás kez demén y ez és ére.

(2) Ä I(uĺatóľium hatásköĺe akózszolgąIaĺmédlaszolgáLtatő működésévelösszefüggésben:

Đ eL\enőruí a kozszolgáIatl médiaszolgáltatás céIjanak a kőzszo|gáIai médlaszolgáItatő
tevékenység e általl megvalósulását,

b) amennyiben akozszoIgáIzimédiaszolgáltatő meg1télése szeľint akozszolgá|aimédĺaszo|gáItatás
céľ1alnak eléĺését súlyosan séttő vagy veszéIyeztető magatattást tanúsít, a Médiataná,cs e\jáńsát
kezdeményezhetl,

c) védelmez i a kőzszolgáIaĺ médĺaszolgáItatő függetlenségét,

d) megállapitja és módosítja akőzszolgáIaĺmédlaszoIgáItatő a|apítő okltatát,gondoskodik annaka
Magyar I{özlönyben töĺténő kőzzétételérő|

e) megválaszýa a közszoĘálađ médiaszo|galtatő vezérigazgatőját, megállapitja munkaszetződése
feltételeit és dĄazását.

f) megszüntetheti a kőzszolgáIai médlaszoIgáItatő vezéĘazgatőjának munkaviszonyát,

g) megválasztja a kozszoĘáIađ médiaszo|gáItatő felügyelő bizottságának elnokét és tagait, illetve
vis s zahívha tja azokat'

h) megbizza akózszo|gálaĺmédlaszolgáltatő konywizsgá|őját,illetve megszünteth eĺmegbizatását.
A könywizsgáIő feladatát,1og- és hatáskoľét aPolgáń Torvénykôny'vnek a gazdaságs társaságokĺa
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bányadő szabáIyaí szeĺint' illetve a számvitekőI szőIő törvény keĺetei között a l(uĺatóĺium a
közszolgálatiméďaszolgáItatőalapítőok<ltatábanhatározzameg,

í) a kózszoĘálaĺ médlaszo|gáltató vonatkozásäban a Polgáľi Törwénykönyvnek a gazdasági
táĺsaságokĺa lĺányadő ĺendelkezés ei a|apjáĺ _ az Mtĺĺ-ben foglalt eltéĺésekkel _ gyakotolia a
közgyíilés jogaít,

j) felemelheĺ a közszolgálaĺ médlaszoIgáltatő alaptőkéjét, illetve leszáIlthatja azt a IśozaLapíwány
alap ítő oktatáb aĺ szab áIy o z o ttak s z eľint,

k) jőváhagyja a kőzszolgálati méđiasz olgáJrtatő éves gazdálkodási és pénzugyi terveinek elveit és fő
összegeit,

I) jőváhagyja aközszoĘá|aa médĺaszolgáItatő méĺleg_ és eľedmény_kimutatását,

m) ellenőĺzi a kozszolgálrai méđlaszolgáItatő finansztozását és gazđá|kodá,sát az Euĺópai {Jnió
vonatkoző előlrásatnak való megfelelés szemp ontjáből.

(3) Á l(uĺatóĺium feladat- és iogkoľe a közszolgáIatl médĺaszolgáltatő gazdálkodásával
összefüggésben:

a) 300 minó foľintot meghaladó ügyleti éttékíi szeĺződésekhez eIőzetes tárgyaIási felhataknazás
megadása,

b) hitelfelvétel, illeťve 100 millió foľintot meghaladó ügyleti értékíj, szetződések megkötésének,
módosításának, megszüntetés ének elóz etes jőv áhagy ása.

Az egy naptáń éven beliil ugyanazzal a szetződő féllel kötött szetződéseket _ táĺgyuktól fiiggetlenül
- egybe kell számítani.

(4) Ä l(uĺatódum egyéb felradat_ és jogköĺe:

Đ a kőzszo|gálatl médlaszolgáltatás törvényben meghatározott céljai teljesülésének
negyedévenkénti éĺtékelése, a kovetelmények séĺtilése esetén alapítőí llatározat meg|lozatala a
szükséges intézkedések megtétele étdekében,

b) dontés a kozszo|gálaĺ médlaszoLgá|tató áItaI a I(uĺatóĺium feladatköĺének ellátásához
szolgáItatandó adatok és tá1ékoztatás tartalmáńI, fotmájáről' a tájékoztatás gyakoĺságáĺól, illetve
annak eLfo gadásátőI v agy eIutasításárő|,

c) javaslattéte| a Médiatanács által működtetett műsoĺŕigyeiő- és elemző szolgáIat vtzsgáIai
szempontjaita,

d) döntés minden o|yan egyéb kéľdésben, amit a Polgári Torvénykönyv, az Mttv. vagy a
közszolgáIati médiaszolgáItatő aIapítő oklrata az alapitő hatásköĺébe utal.

(5) Ä I(uľatóĺium a je|en SzMSz 12. s (2) bekezdés a) pont1ában tögzített feladatkötével
összefüggésben

a) a tagai közül - ide nem éft-ĺe az E'lnököt - t^got delegál a Kozszolgálati érték-tesniletbe. Ä
megbízatáshátomévresző|,amely időIe1ártátkcivetően adelegá|ttagújĺadelegáIható.

b) Á I(özszoĘáIaĺ éľték-testtiletbe delegált tag megbizatása megszűnik:
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ba) a megb ízatási idő lejfutával,

bb) lemondással,

bc) amennyibenaz őt deĘáló testiiletben megszűnik atagsága,

bd) visszahívással,

be) a tag haLá|ával.

c) Á l(ozszolgáIau éĺték-testĹilet tagának megbizatá'sa a l{uĺatóĺium á|tals' visszahívással szíintk
meg, ha

ca) több mint 3 hónapon átĺem tesz eleget megbaatá'sábő| ercdő felađatainak,

cb) a vele szemben lefolytatott büntetőeljáĺás etedményeként bűnösségét a bíĺóság -
szabadságvesztés vagy tevékenységének megfelelő foglalkozástóleltiltás büntetést tatta\maző _
jogerős ítélete állapitotta meg,

cc) egyéb módon veszéIyezteĺ aIšözszolgálaĺ éĺték-testület műkodését, céIjának eléĺését.

d) Á Másodfokú Testtilet mint a lšozszoĘálati éték-testiiłet dontéseivel szemben benyujtott
jogorvoslati kéĺelmeket elbtáIő másodfokú (ogorwoslati) fórumának taga az Elnök.

e) Ä Másodfokú Testiiłettagára a b)-c) pontokban foglalt ĺenđelkezések megfelelően _ a bd) pont
kivételével - alkaknazandőak, Amennyiben az Blnok megbŁatása megszíinik, úgy helyéte a
I(uĺatóĺium új elnöke lép be.

A Kutatóľium ülése

13.S

(1) Ä l(uĺatóĺium a feladatai elIátásához szükséges gyakodsággal, đelegaLább havonta ülésezik' Äz
i.ilés nem nyilvános, akozvéIemény megfelelő tá1ékoztatásátőIjelen SzMSz 1ó. $-ában szabáIyozott
íĺásos jegyzőkönyv kozzététeIe útján kell gondoskodni.

(2) Ä I(uľatóĺium üléseit az F',Lnők ításbeli meghívóval (papfua|apon vagy elektĺonikus úton) hívja
össze. Ä tagok meghívő1át lehetőség szeĺint a terYezett napiĺendek íľásos anyagaivaI egyiitt úgy kell
kézbesíteni' hogy azt a tagok kellő időben megkapják. Äzon napiĺendek íĺásos anyagát, amelyet a

tagok koĺábban megkaptak, a megLlivőval együtt ĺésztikľe ismételten nem kell megkiilđeni, de a
meghívóban utalĺri ke77 arta, hogy mikoĺ küldték meg azokat A meghívónak taĺta\mazĺia kel], az
ulés helyének és napjának, kezdési ídőpontjának, a tervezett napiĺend tárgyának megjelölését is.

(3) Az üléseken a l(uĺatódum mellett működő szakéttők, illeťve az Elnok meghívására a
I{uĺatóĺium todájának (a továbbiakban: Iĺoda) alkalmazottai lehetnek jelen. I(özgýlési ügyeket
étntő napiľenđi pontokhoz meg kell hívni a közszoIgáIati médiaszolgáItatő vezétigazgatóját,
valamlnt mlĺldazokat a szeméIyeket, akiknek a meghívásátőI az Elnők előzetesen döntött. Á
meghívottak szav azati i oggal nem rendelkeznek'

@ Az Elnok koteles a l(uĺatóľium ĺendkír'ůli ülését a I(uĺatóĺium tagjai többségének a napiĺend
megjelolésével előteľjes ztett ndítványáta B napon belüli időpontĺa osszehívni' Ennek elmulasztása
esetén a kezdeményezők egyiittesen jogosultak a ĺendkívüli ülés összehívására.

(5) Á l(uĺatódum akkot határozatképes' ha tagaklak több, mint ŕele jelen van.
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(6) Ä I(uľatódum ůlésén az F..lnók megá|lapítja alétszámot és jegyzőkony.vben rcgzíĺ a I{uĺatóĺium
batározatképességét vagy annakhiányát. Äbban az esetben, ha aI{untőrium nem határozatképes,
az Elĺrök jogosult 30 peĺces szünetet elĺendelĺri, eztkövetőeĺ aŁlatátozatképességet ú'ból meg kell
vizsgálĺĺ. Amennyiben a I{utatőĺium 30 peĺc elteltével sem határozatkéPes, Żz ülést el kell
haIasztaĺi.

(7) Az ülés napiĺendĺ javaslatát az Elnök áLliýa ossze' és vezeti az uLést. Á napiĺendľe báĺmely tag
előzetesen, legkésőbb az iiéstmegelőző nap 16 őráĘíĺásban (plapltaLapon vagy elektonikus úton)
az kodán javaslatot tehet, kivételes esetben a napirendĺe véteLt az Elnök az ülésen is
kezdemény ezlletl, ezeĺ javasLatok napitendte vételétőI az u|és határoz.

(8) A hatáľozatképesség megállapítását követőeĺ a l(uľatódum egyszedi szótöbbséggel dönt a

napiĺend elfogadásáról. Äbban az esetben, ha a I{utatóĺium a napiĺendi pontokat eLfogađta, a
I(uĺatóĺium üIése a napiĺendi pontokban meghatátozott soĺĺendben tfugya|ja az ügyeket. E'ttől
eltéĺni csak újabb hatátozat alapjánl'eheĺ

(9) A l(uľatóľium iilését azBlnőkazid,ő előĺehaladtarnntt,vagy más fontos okból fé|beszakithatja.
Ebben az esetben a l(uĺatóĺium Ĺilését 8 napon belrjJlaz eĺedeti - szükség szeĺint a napiľendĺe vétel
á|taláĺos szabáIyai szeľint kiegészített - napiĺenddel folytatni kell.

(10) I(uľatóľiumi hatátozat l,lzátőIag íľásos hatátozatl javaslat alapjáĺ születhet' melyet a
határozathozatal előtt a tagoknak kézhez kell kapniuk. Ä napiĺendí javaslat megtételével egyidőben
határozai 1avas|at is tehető. l\ hatátozats' 1avas|at megtételéÍe a napiĺenđi pont tátgyaIásának
lezárásáigvan mód.

(11) Ä l(uĺatóĺium tagaĺnak_ ideéľtve az Elĺroköt ís - a szavazatl1oga egyenlő. Szavazategyenlőség
esetén az Elnök szavazata dónt.

A Kuĺatóľium dönté s e a koz s z oĘálati mé di as z o l gáitatő v ez éÍi gaŻ gatőiának
munkaviszoÍrya vonatkozásátban

14.S

(1) A kozszolgáLaĺ médiaszolgá|tatő vezéĘazgatőja felett a munkáltatói jogkoĺt a I(uĺatórium
gyakoľolja. Ä I(uľatódum jogosult a kőzszoÍgáIatl médlaszolgáItatő vezéĘazgató1ának
kinevezéséĺe' dljazásának megállapítására, illeťve felmentéséľe és munkaviszorľya megszüntetéséĺe.

Q) Ä közszoIgáIaĺ méđĺaszoĘáItatő vezéĺgazgatőjának az Mttv' 1'02_103.s-źLban meghatározott
szabáLyok szeĺinti megvá|asztásának ĺészletes ľendjét a l(uĺatódum külön választási szabáIyzatban
hatátozza meg.

(3) A I(uĺatóĺium a vezéngazgatő munkaviszonyát felmentéssel, a munkaszetződésben
szabá|yozott felmondással, valamint az Mtw. 97.$-ában fogLaLtakra fĺgyelemmel a Iśozszolgá|aĺ
Testiilet javas|atára jogosult megszüntetni.

(4) Ä l(uĺatóĺium avezéĄazgató munkaviszonyátazMtw.102.$ (5) bekezdésében szeĺeplő okok
fennát7ása e setén a jelenlévő tagok többségének szavazatával jogosult felmentéssel megszüntetni.

(5) Munkáltatói felmondás esetén a munkaviszony megszüntetéséĺőlszóló döntést a I(uĺatóĺium a
j elenlévő tagok kéthaĺmados tobbségének hatátozatávaI hozza meg.

(6) Ä l{őzszoIgálatl Testůlet áLtaI a kozszolgá|aĺ méđiaszolgáItatő vezéĘazgatójának
munkaviszonyának megszüntetéséĺe vonatkozó javaslatát a I(uĺatóľium koteles a beérkezését
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követő 8 napon belül napiĺendjére tíiznl és megvitatni. A I(uľatóľium üléséĺe meg kell hívni a
vezéĘazgatót és a I{i5zszoĘáIati Testiilet elĺrokét.

(7) A l(uĺatóĺium aI{ozszo|gálati Testĺilet áItal aközszoLgäIati médiaszolgáItatő vezétigazgatő1ának
munkaviszonyánakmegszüntetésére vonatkoző javas|atfuőIa jeIeĺ|evő tagok egyszeríitöbbségével
hatátoz. A łlatátozatot íľásban érdemben inđokolĺri kell.

A Kuĺatóľiumi ĺilések veuetése

1s.s

(1) A I(uĺatóľium üléseit az F,lnok vezet|l, akadá|yoztatása esetén az áItala ításban Ęelolt
kuĺatóriumi tag.

Q) A, Elnök aziJ'lés vezetése soĺán:

a) megállapítja a jeIenlévők számát, az iJléshatározatképességét vagy annakhiáĺyát,

b) javaslatot tesz a jegyzőkonyv-hitelesítők szeméIyérc, és szavazástabocsátja megváIasztásukat,

c) előteĺjeszti a napiĺendi pontokat, illetve felhivja a napiĺendi pont előadó ját a téma ismeĺtetéséĺe,
az tásos afly^g kiegészítéséĺe,

d) meghatáÍozza a felszólalások soĺľendjét, számát és teĺjedelmét,

e) félbesz akí ýa a naplĺendtől eltéĺő Íe|sz őIalást,

I vezea, majdIezát1a a vitÁt'

g) megbatátozza a szavazásta váĺó kéľdéseket,

h) eldönti az etedetf hatátozaĺ javas|atrő|,illetve a módosító javaslatokĺóIvaló szavazás sorrendjét,

i) szavazásrat:'ocsát1a ahatározatl javaslatokat és az eldöntendő kéľdéseket,

j) megállapitja a szavazás eĺedményét.

A kuĺatóĺiumi hatáľo zathozatal

16.$

(1) Az l(uĺatóĺium hatátozatait a jelenlévők egyszerí többségének igen szavazatáva\, hozza meg,
kivéve, ha azM.tw., az Alapítő okiĺat, vagy jelen SzMSz másként ĺendelkezik.

(2) Ä l(uĺatóĺium nyílt szavazást tatt, amely kézfeltartással töĺténik, kivéve amennyiben az Mttv.
vagy más )ogszabáIy, jelen SzMSz vagy a l(uĺatóľium által elfogadott más szabáIyzat az adott
napiĺenď pont tekintetében titkos - írásbeli - szavazá"stlr e\ő,illeťve ha aIśutatőľium báĺme\y tagsa
által indokolt esetben eIőteĄesztett javaslat alapjáĺ a l(uĺatódum egyszerii tobbséggel e1hatátozza.
Titkos szavazás esetén báĺmely I(uĺatóĺiumi tag kéĺheti annak tőgzítését, hogy az adott kéĺdésben
hogyan szavazott.

(3) Ämennyiben valame'y'k _ előzetesen ĺgazolhatőan éĺtesített _ t^g 
^ 

I(uĺatóĺium ülésén nincs
jelen' váIasztása szeľint lehetősége vaÍL 

^z 
üléssel egyidejűleg egyéni azonosítoval ellátott

elektľonikus posta{iók utjáĺ. áLláspontját és szavazatát a)eIenlévőkkel kozolĺri,v^gY az ülésen hang-
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és kép megjelenítéséĺe egyidejűleg alkalmas - a tag szeméIyét kétséget |<lzárőan azonosítő -
elektĺonikus hfuközlő eszkoz (különosen: skype) ítjánńsztvenni, valaĺnintálláspoĺtját és - a titkos
szavazás kivételével - szavazatáta jelenlevőkkel az elektĺonikus hfuközlő eszközat1ánkozőLn'E'zen
esetekben az énntett tagot ahatározatképesség szempontjából a jelenlevő tagokkal azonosnak kell
tekinteni. Áz riLlésĺől készült jegyzőkönyvben a fenti köĺülményeket ĺogzíteni kell és a határozat
meghozataLa sotán ezen álláspontot, szavazatot is figyelembe kell venni.

@ Az iilésĺől hangfelvétel, arrőI pedig íľásos' sző szerinĺ jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyv
tartaLmazza az iilés helyét, időpontját, naplrenđjét, a hatáľozarképességĺe vonatkozó
megállapításokat, valamennyi felsző|alást, észrevételt, továbbá az ülésen meghozott Ílatátozatokat.
Ä jegyzőköfiWet az Elnök és a I(uĺatóńum áItaI tagaĺkoziil' megváĺasztott két szeméIy alátásával
hitelesíti. Ha a hangfelvétel b1báL1áboI éĺdemi tnfotmáciő marad kL a jegyzőkőnyvbőI, azt a
hitelesítők az Itoda áItalkészített kézíĺásos jegyzet, illetve emlékeztető a|apjáĺ pótoliák, és eĺről a
következő ülésen a I(utatóĺium ot tájékoztat1ák.

(5) A l{uĺatódum bizonyos napiĺendi pontok, vagy azok egy részéĺek tárgya|ása esetében fontos
okból _ kiiłönosen minősített ađatot, üzleti titkot' szeméĘségi jogot, személyes adatot érntő
ügyekben _ eltekinthet a hangfelvétel készítésétől, amennyiben a I{utatőríum báľmely tagának
kezdeményezésérc a tesťtilet ezt egyszetű tobbséggel hozott hatátozatáva| elfogadja. Ebben az
esetben az iJlés ezennaptendi ponttal éľintett részérő| emlékeztető készül, amely zártan kezelendő.

(6) Az Itoda a hitelesítést követő 5 munkanapon belül gondoskodik a 1egyzőkönyv nyilvánosságĺa
hozata|árőI a I{ozalapítvány honlapján, valamlĺlt arrő|, hogy a zátt i\ésen készi.ilt jegyzőkönyv a
I(uĺatódum tagai számára az Irodábankorlátozás nélkül hozzáférhető legyen.

(7) Ä l(uratóĺium tásban, távszavazás útján is bozhat határ'ozatot Ebben az esetben _ az
elózetesen Ęazolhatőan éľtesített - tag egyénl azoĺosítővaI ellátott elektĺonikus postafiók útján
jogosult kozölni a kéĺdéssel kapcsolatos álláspongát és szavazatát. Az íľásbe1i távszavazásra
bocsátott hatátozatok tet:ĺezętét és a szavazásta nyĺtva á1Iő hatátĺdőt a tagoknak az B1nők köteles
megküldeni úgy, hogy a dontésĺe a tagoknak legalább hátom nap ál7jon ĺendelkezésre. Az Elnok
áItalmegadotthatátidőt követóen beéĺkezett szavazatok érvénytelennek minősülnek. A szavazatok
összesítéséĺól készült iegyzőköny.vben a fenĺ koĺülményeket rögzítenl kell. Az íľásbeli
távszavazásľól készült jegyzőkóĺyvet az Elnök és a szavazatösszesítésénél jelen Iévő kodavezető
alátrásávaI hitelesíti. Az Elnök a jegyzőkonyvet hitelesítés után baIađéktalanul köteles megktildeni a
tagok tészéte. Az trásbelltávszavazás során az egyszerő többségű határozatok az cisszes kuĺatóľiumi
tag tobb, mint felének igen szav^zata esetén, az egyhanguhatározatokvalamennyi kuĺatóĺiumĺ tag
igen s zav azata es etén tekinthetők elfogadottnak.

Elnök

17.S

(1) Az Elnok önál]őan képviseli haĺmadik személyek eIőtt aIśőzalapíwányt.

Q) A" Elĺök felelős a I(uĺatódum műkodésééĺt' valamint törwényben meghatározott feIadatának
s z ab áLy s z erű' e\Iátá s áétt.

(3) Az Elnök fe|adatai különosen:

a) a Kutatóľium ĺendes és ĺendkívüli üléseinek összehívása, a napiĺendi javaslatok összeálJltása, az
iilés ek levez eté s e' tov ábbá a j egy z őkony'v hitelesítése,

b) munkáltatói jogkoĺ gyakodása az Iĺoda vezetőte felett'
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c) szakéĺtők felkéľése,

d) a Kuĺatóĺium műkodéséhez szükséges, szeméIyéhez kőtőđő feladatok ellátása.

Iĺođa

18.S

(1) A l(uĺatóľium tevékenységét az Iroda - koľábbi nevén: Tltkárság - támogatja. Á l(uĺatóĺium
igylntéző,úgykezelő' ügyviteli és egyéb teendőit azItoda|átja e|.

Q)' A, Itoda feLadatai ktiłönosen:

a) a külső szervezetekkel és egyéb haĺmadik személyekkel fenntaĺtott kapcsolatokból ađódó
teendők teljesítése,

b) általános ĺratkezelésí feladatok ellátása, ezen beliil a I(uĺatóĺium üléseiĺe az lĺásos előterjesztések
szakszetí3 előkészítése, ajegyzőkony.vek elkészítése, Ilatározatok és egyéb iĺatok kezelése, ĺktatása
és ĺyĺIvántattása,

c) a I(uĺatóĺium döntéseinek végľehajtásában kózreműködés,

d) a l(uĺatóĺium zavattalan műkodéséhez szükséges táĺgyi, pénzügyi és szeméĘ feltételek
biztosítása,

e) a I(utatóĺium honlapjőĺnak kezelése, kapcsolattattás az üzemeltetésben, kaĺbantafiásban és a
kezelésben közľemiíködő szakembeĺekkel,

Í)al{ozszo|gáIaaTesniletĺtkárságÍeLadatajnakbiztosítása,

g) az Elnok általmegbatározott egyéb feladatok.

(3) Az Iĺoda szeĺvezete az tođavezetőből, valamint a munkatáĺsakból á1]'. Az Iĺoda munkatárcaĺlak
szakmaĺ összetételét és feladatkötét a Išutatódum - a jelen SzMSz-ben foglaltakat nem érinwe -
szükség esetén kiilön hatátozzttal ál1apít1a meg'

(4) A munkáltatői jogköĺt az Itoda munkatáĺsai felett az todavezető gyakoĺolja. Az lrodavezető
felelősséggel tartozik az Iroda 1ogszető és hatékony működésééĺt.

(5) Az lrodavezető felađatai külonosen:

a) a kuĺatóĺiumi ülések eIőkészitése' az előteľjesztések, jegyzőköny'vek határiđőben va|ő
elkészíttetése,lĺattározása, al{uratóĺium tagainak teljes koľű tájékoztatása,

b) az Elnok meg|űvására aIšuntőrium ülésein valő részvétel,

c) a jogszabály, illetve szabáIyzatok áItaI előíĺt beszámolási kotelezettség teljesítéséhez szükséges
előkészítő iľatok és a|apadatok biztosítása,

d) a jogszabály, illetve szabáIyzatok áItal eIőtt közzétételi kötelezettség technikai feltételeinek
bíztosítása és a kozzététel technikai lebonyolítása,

e) a jogszabályok áIta| előlrt nyivántartások és kimutatások vezetése' illeťve kapcsolattaftás a

konyvelést és munkaügyi nyĺIváĺtartást v égző személlyel,
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Í) a Kózalapíwáĺy tulajdonát képező vagyontárgyak okszeľű hasznáIatáĺak, Ieltátozásának és
szrikség esetén pőtJásának, valamint a házípénztat jogszeríi kezelésének figyelemmel kíséĺése és
ellenőzése,

g) a kóztattozások |latáĺdőbeĺ való teljesítésének ellenőľzése és a szi.ikséges intézkedések
megtétele,

Il) mlnđaz, amit az Elnok a feladatkoĺébe utal.

Szakéľtők

1e.s

(1) Szakértő igénybevételére |łzfuőIag ításbeli szetződés a|ap1án keľiilhet SoÍ' előzetesen
meghatátozott, pontosan könilhatáĺolt feladatok és díjazás ĺögzítésével.

Q) A szakéttők felkéĺéséĺől és személyrikĺőI az E,lnök, illetve a I{uĺatóĺium egyszeńi tobbséggel
dönt.

(3) Á szakéľtők tevékenységét azBlnök,illetve megbízása esetén azltođavezetőie kooľdinálja.

Munkacsopoĺtok

20.s

(1) A l(uĺatóĺium hatátozatávaLmunkájánakcéIszerí3'megszerYezése, valamint hatékonyabbá tétele
érdekében sajáttagjalbőIál]andő munkacsopoĺtokat Ilozbatlétĺe és működtethet. Ä munkacsopoÍt
a vezetőveI egýtt legalább 3 tagbőI äl1', vezetőt az adott munkacsopott a tagai soĺából váIaszt. A
I(uĺatóľium báĺmely tagja önkéntes ielentkezés alapján báĺmely munkacsoport taga lehet. A
munkacsopotok iiléseĺt a vezető hívja össze, és azoktőI ern7ékeztető készül. Működési keĺeteiket
ésszabá|yakatamunkacsopoĺtokmagukállapítjákmeg.

Q) AI{uratóĺium elóĺe meghatátozottkéĺdésben esetimunkacsopoĺtlétrehozásátis elhatátozhatja.

(3) A munkacsopoĺtok áItaIános feladataikőzé tafiozik különösen a kuĺatóĺiumi ülések napiĺenđi
pontjának előkészítése, az eLőterjesztések, előkészítő iĺatok áttanulmányozása, véIeményezése, az
esetlegesen szükséges határozaijavas|at elkészítése, szciveges batátozaĺjavas|at előteľjesztése.

(4) A munkacsopoĺtok műkodését az lrođa támogat)a'

III.

zÁno nBNoBrrpzÉsnr

21.$

(1)Jelen SzMSz nem taľtalmazbatjogszabállyalellentétes ĺendelkezést. Ä jelen SzMSz részbenvagy
egészben étntő 1ogszabáIyváItozás vagy űj )ogszabáIy batálybalépése esetén haladéktalanul
gondoskodni kell jelen SzMSz mődositásáĺól. Ä módosítás elfogadásáĺga megváItozott jogszabáIyí
ĺendelkezések, illetve az u1jogszabá|yĺ előítások iĺányađóak aI{ozaLapitvány működéséĺe.
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(2) Ä I(ľatórium jelen SzMS z-t _ jogsz^báIyváLtozás biányálban is _ minden év októbeĺ 31. napjäig
feliiłvizsgália.

(3) Jeten SzMSz visszavonásig hatályos.

Budapest, 2017. december 20.

Balogh
aKözalapítlłrány
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