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3. Áz^l.pieí.yioBi[áM]

z Á]aPiMán' ónjxó joB!szméll

4. ^z ^]rPíFáíy]dóbfu.:
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kóóye2.Fédelen'
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> lrisebbsóglésesékerÍe'nósési
scg]tise.
> hábín'os helÍzctbcnú|.j|í.mekek Í!|2]n].ózftiísánxk
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6'1'Á2Áhpi6.ín]'xz ]997' ó'i c|\'I tóí.éryihPifu z xláblri z ús.dilon .\ ú egil kózós
ódckcinc!kie]éAitésati.ínruló kó7llxs'íút!óken!s*.|ct|.lÍhol:
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íxlus'éPítés,Íiligosííís' |niglidÁk kiful|ezése, físíús' !.tkosítási 1 bio!'zdá]kodás
kL ti'ilási)'
iínogxtás r zöldcn.€ix
6.7'3' a,éXdli|i/.,4 álLl!ii!h,]
(x h bc! .5 l.iilterülete nö"é.{. .s állrbi]íÁ.ínal' védelirq i kűlö..sef, óÍékcs ié\,c]r
yik.s rút. he\j tcríés?en'ódclniterülctéNnÍinitisí]ak kez.
Pl. x Íi7ríÚzó' a
i tennószcsédc]niÚolctclr
dúén'c'ósc, Mrénrtísul'siik bohnikd fcltakéPezéslj
hnós!éqtk kiilx}úís).
neg,e1.ntcúse'
óvás4 óÍókejhól ishcietcriesztó liidúqok
6.1.4. fu' i ! b.li :'!íl ln. ||i |;ai I, 1 k i|. di !l|jh i /1 ]|'ir
(i fxlu Pxtxk'xieIli.úgoli NdL.i.k kiosztjtísl,kotoii.tisx, l hián!7ó tó]tóíós7eik
ítcreVc]r ]rll)molási, x
Pótlisrj 1 vizelrezetó árotfnds?cl rtndb.iétele' iz c]dlgult
íILÓk' csitomák kií5í1ircl.i!j gó| L.\2e'óscl
Lc5záímttkrilteriileti]]el..i,clfezetó
r ríz ráro?ó fulxidoí' osl Í ndezésm.t k.,denénlezésc).
i.,nnr/ii|ti
i/,,n|. n!\i| bjhJ|íJi,'n l|núrilik:ij
G'i''' a *nliE.!ü) s:liD|rd,.!4ikl
kd|,tQl6tj kjí*,D)!i:
la.!}
{x lrel és LüÍ.riileii íóldLtik Fidcezése' i11' lchetóség s).iinr kózúzlléko5
i7 úTldlll s ulíM' xz ntik
kctókPínir éPités,
;s,hli.s úttíil.kitrisq jíÍdxé!íés,
t Yxg] lriín!'ó) ieleszck
x].td
(b$^k
ne]lctb fijldkupicok clm|rf,Íításx.xz ubk
ncgóPitósc, .z uhk |x in' bT,ótbcnóvóseinek ncgs7untctólc, x7 clloPot KRIsz
. s7ikcs út ]isolPxtrko| ]iFiÍ' el]oPoft
r;bl;É .ú'*"Pf.d"!.k' hidk-lát"k !ódis'
h.g].lijlóse),
i sü]lÍcs,t.ttr1zcspo! helÍének
ud]idjinak útréPífése'
*í|s\''4i:JtJi1íJ'
^,IQt.|il1k
6.|.6. núil Á ak/a/üJ'
eló2disok, hc
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bI.íbb' m!fi e8'-fs n,n:isok szerEt x fxlLl .o! 's ebbó| a hl9ohá.]aendszctból
er.deztedretat; az ois2ir.s hinié let csá'].i J]níretelnesztés hxgronán):ínú
áPo|ása'kuld\ilísa, IehetósóEs,criúi úi]áé]sfués€fronogÍí6.
i
készíósc'hcg'clcn
(.etrÉfuda. éPíó c]óadáso|r,elóxdísoroznok szeík7isci kó7hú'.s |og]xlkÓ2áso]..
lalunaP' h.E}onánÍt..mtó dinn|és |cs7tivál hcgrcÍdezése. i7 évLőri rendic il].s'
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cyk kózhxsznúcóljainxk
ói.]ekében,azolat flen ]Észélrcz.cÁ'ertEez,
g'dílkodísx soún clú crcd'nóf,vÁ .cjn oszql íel, !'| i' '\liPitó ok]4nxn

7.1' ^z AlxPisánr' f,\tot ilrboz bínnclv L.|!ijldi, Íx!r' kúlíóld] tÜnészd.s vchél', jog1
ydnav Qgr' jos] 9emó|visógrtl nen iendg]lezó gx,disíB úsAág sldxkozhú,
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s2índékotx KüÍóiuhnrk

tel bqelcntíi.

nelrn.k clí.grdiisálól a Kun

7'3.]lz -,ll{,ihin)' táDoartjia kikótled' lr.gr' ü íItx|.iftrxbft
Pénzbeli,Írg'temrészc.bc|i
?doníry rúszbcíi, Íx81' gseszbeni lelüN,nilásíh ki2 óhg iz .\]xPisán]' cél]^inbelüli
konlcéi céléIdelóbcn L.rü]jön soi'
7.4. Á csidxl.ozók úhoB.ásún1k
qáIí2k 2l.Pitók}í' t.hÁt ol'xn

M 'l]xpjdíny és2éretöfréf,ő bcfi,..úsé";L áhdásítrl nen
]T8.sibánloktr és]rrú\kinij]Gtf,en szelezh.dek, anclrtk x

.!í'ó
Íonat]lozójrgszxbí\a iendelke,ós.l nxpjií lúíró1!g xz ]uxpitó okiftot ^lxpítóként
illed]ehe.
jogok
szerez*ctct
kijeldlt
l7múl|eket'
g\aLonjsílx
illcn'. 2 .üPjd
III.
Áz ALAIÍTV'iNY VAGYoNA
1' Ilduló vigr.nkénr z ]uxpitó 1ooooo Ft .t' xz.z százc7cr|rrintot bocsítjchn ]\liPitó okjmt
xláii1sá\xi ca 9ó jdóPontbxn .z .uxpifii.)' ie d.lk.7ósélc,nelr ncl igrzolisín ü A]rPitó
iel.n ^lxpitó okiRt mc!é]J*ctúnlcxro]b i lctétemé.rslrif,k í1t!|kiidot lr]telcsig2Tlí*'
2. Áz ^hpitó tö'svag'ont ncn kLibín .L M ^lTin in)' t.ljcs rxB'...j rx]ifut ezel vl$Tn
szTlgilják' ^z ]\liPinínI vxgionát l KÜa
hozadók.i !' xlxpiNínri cólok nreFilósulisit
tóiuh iz Álx!íó oknit keleteikőzótt vxb on hignílhitix Íel'
3 ' cs.t|lko 7ís esetú xz c' íliil k.|e.}czó mFB lTÜ'sokit s xz xlxPiN í]Íi cólolt hcg\'2l&ítís íl
kö2
I.cu |orditini.Áz '\hPi$án\ úno8ltísa tóíénhctkós7Pón''.l, j|lcNe x cé]olclórését
célo}it
segitó
fl4
xz
xl.Ín'í!yi
v€denül segitó s,Ólg.ílá.ások' rrg,onrárlaxlr íelrjí.lásávi'|
krkle.YséR ki.c jtés&.l
kóteles x7 Ál]!i.ó otültl]in |oglx]t céÜxi he!'.-rló
be]ttclcÍ és risoMi
4. Áz ÁlitiF'n'
sitásín íordíbni'.!z,{.PiNinI .éljn .]óÍóscórdcl..bcn,ftisodlxgTsangxzdxságiüll.lkozísi
tcvékí]Fó!ctvógdlrct.

rv.

vAcYoN rEL}LAszNÁLisÁ
Áz A!A?ÍTv,{}Ír'I
szERl'EzET cÁzDÁr(oDAsÁ)
MINT
l{özr.lAszNÚ
(Áz ÁJ-AI'iTV'{NY
t. Áz rl2!iwí!i v4ron .cllri*nális'ól

x Kuntóriun dónr

2 írmxtif Llno
nmt kó'rzsz.ú szeí'ezet i' í||xnhiztlhás .Lend5leietól
qrtí\ krételéÍel csrk iúsbtlr sze[óJés xhtián részcsü||rciúmo!'tásbií' ^ s7e'ődésben
;cAkc lrltírczni ! iídogxtís.l való cls,ínolás leltétctnésmódiár

2, 1z ,\lxpiíáN

cól szeinti jLttxt]isoL bii.i áltl|
n.Bsh.rhctóL, xz ,\hPiÍáít í.xl f,yújtoüjuthtásokxt,volgallÍísokfi fmctctó ]rjsL.li
2 -{lrDib.ánÍ núlródésére!Ónxrkozó .d.toktrt, vxlxniít r bcs7'mTlókxt x
tái.Lrztxtóbr
xpjif, lszzz l]dÍínosígn x
okiar v/12' to.r]l
eln.k. x j.l.n ilipitó
Iántó'u!
juthúsol!
mrjlódésén.k b'tositásr ós
AlxPihií'
íi]vín.s
r.]xnriít v
s?olgíltaások a
meg]snrct]rcósógc órdcltólrefl '

3. '\z '\]RPíNánr nif,t kó'raszfu] s'c^tzet ílhl ü"jilott

4. '\7 Juxpit]íoy Einl közhasznú szeFe,cr x Íelelós v.nól).r' ' t'no8trót, Í.lx'!int e szenclrck
hrzzátütozóiíi - x bádri atxl mcg[ó]ós nólkül igeí).bc \.hcrő yolgíliitisTk kn'ótclóvel .él
szennd 'uí l.ísbxn f,cm Észesíthcb'

5' ^' dxpiNÁo .iljii m.!1 dósításaé cltéb.n kóqTct. hís sxj|ótméket [ilhxt
6' .{z Ála!iNán]'xz üPisáírokn illcu'c l Löllsznú szcírc7ctc[r.n]indenkor.íéq.s jog
yiDíll i .lóiiísokn.k ltg.clclócn

v.

Áz ALcJ,iTv.L}.]YSZER.V'EZETEÉsMíjKÖoÉsE
P .liPjNÁnr
le8íóbb' áltxlíflos ügldóntó' ú8Íintóz(,],kóFiseló és kezeló
1' .{' it.Pitó
s7cíekónt r Kun.ónunoLb'za mcg ,\ Knmtónuh hgjximk n]egbi:ís h1ározidxn idóÍc
yól, ^ küitóÍiumi trsság ncgsznniL x hg lcnondásírnl' lra]ílávi| !i9: M Á]lPitó ilh]j
2. ]\7.\]xPíh'á4 céli]inrkneg1ibsnásítól' i, rhpiNáírj vats)-Ónke7clósóró]és l céloknxL
i jogs2xbílvok által
ncgíclcló í.|hxs7nálisálól x Kulitóriun gondos](odik. Á lfuntórilnr
óná]]óxn dijnl vxlxben!]1 rz Á|2|íNínln 'onÍl.ozó
heBLxúlozott keretek kó'ött
J , Á ]<!fti.riun Lxtárczzx neA x jele| ]u.Pitó ok!ú rÚrde]kezé5cinck neg|elelócn .z
rl2!ísínvi rngon lc?clósónck fcladaiaif. [ Íx$on fclLxszníli!áf,lkmódji| ós xz xlxPiNin]r
.élokít voL{ló Eazdáüodás Í.lt!.eleit'
j fó ,\ Kuqróijun
4. Áz ilxpiFád,v Kuntótiumímk tigléE,]ihl - xz clf,ókőt n LebóÍ6'.
tiszsé!íiselól
.lnoke éstagjri , Á|.Pid.á']'mint közhr'|ú szÚ'ezet 'd(ó
űlésck nísbeli ő$7chixísílól x lrel', az
5' ^ ]<!fttóiun elaóke gondoskTdik x kÜltóilhi
idólrnt ésx .{piend] Poítok kó2léséÍelúgl, hTla x n]cshirck elkiildése és iz ülé5 oTjr
kózöt l.gxlíbb] na! jdókö7rck kcl]kf,.'c
rlz elnók ké\2ir]/készittetiel r j.g]zókön]act' iucN. í.glxlfttjx iri\lrx a hxtirczltoli.t'
x ]<untónuh
Íxlrhint \a,cti i hxtiDzltok kijn)\'ót' ^ hatjrT,xtÓk kóala. hni|mzzl
és euenzóL
i]lcNe
l
d;nté$
timogxtó*
dóntós.jnck tMdrnít, ]dóPonlif ós lrltí|].át'
színxínyát vxlxmilr sztnólvét'
k!? rbb c.|' L eü1 ' L(r|omjnr]L'dUl; t.

8' Á Kuntórim

i

döntési jTgLóle sziikségsz.rűeÍkrteled küló!ósen]

'\ célok elétóséhc7szüksésesÍclxdit.k n.lhxtiDzí
rxa]'on Ló'ilósótc' ncgó'isé.c'
Á2 alTíriryi

sán, 1 '!g1elrx]tÁs $q:s?.írc,ós.lc'
kc7eléséÍefunÍkT7ó íIásfoal.lások

.\z .l]RPíh]1n' cóljxivxl oszhangLrÍ] ttréke.]'kedók, il]dóleg .z 2]{,ihí.vi cól.k
folÍsitisin,
óvbndij meslrxúlo,isí ' odxnéléséic'
ne$ al.su]:i\'i.ló\tgitók ÉszéÉ
j.l.liés
el|.$Jisíia'
12 clózó évrólkészíi*i!sz.moló,li|xfiinlx kó,\Aznúsígi
,\z ^lxPídinlhT7 vlló sxüLozás clfogadísáfr.
^ münhszen'czct mí].ödisénck' íclxdrhi'h|i m.d]xátozáí!a' clhnógósére,
]\, ivcs kó]tsóE1ctós clfogxdí5árr'
2kloÍ LxározxikéPcs' Ll u iilésén legi]ibb .1 hg]i jc]m un'
9. A ]<mtóIún
HxrírozitkéPtc].Nlg rstÍón x ntsishétclt kr]frtórjuhj ülós ' Ücden napncndbe. s,erePló
ü5 .kLcn a jel.nl&őL s'ínítól .iiggctlcnü| hxtározxd!éPes'r\ negismótclt kunióliumi ülóí
z eredcti ü|ésidó|on!ít kóÍetóen 30 nDoÍ bclijli fuonM kcll ó$zehi\ni' ^ KültóriDm

hrrím7xtxn chóió rcndc|tc'ésh]íríbin .Eszcrű s7ólóLbsógqcl'n]ít szaÍxzissxll]o77l'
szxÍxzxtelrnlóség eseré. x li!!déÍ új szxliz]isfr keü bocs]ihni' ^nrcnn' ,cn a7 új v*azás
soín sch szülltil dó!tés. iL'}or LiEr !re]]teknÍÉdi,ho$ iz idot nxPiren.L PT!| esetébcna
h?tífu''ti j2!anÍ ncm k2PIa nrcB 2 yüks.gc! \7|\i,rtot, iE inó|rcs hdlo7x. x7 xd.t
naPn.ndi Pon. csctóbcn íen szii |et.ft.
10' -\ Küxtóliun
hxiírr7rthozrslíhn
ndn vehel ré\zt x2 x sz.nék' xki' !is\ xkÚelr kozeü
h.,,íkitolójx'
ólctúrsx l h áÍ,71r ihPj'n kótclc,(6óg M$ |clclóség nlól nentenrl. rlE{
b]ironlvcn mÁs clón].bcn rész.sul' ]en'c x mcgkótcndó iogurllctlr.n cg].iD|.nt ód.kclr \cm
miíósiil elóí]net .z ÁhPiFáN nÚr kódr2szní 5zeftzer cél szennti ]Ltüúsii k.rctó]]en r
bárki álti| hcgkótós néu{ülj#n]'bc rchctó ncfi É.7]]!|i szo]g']lÍís' ileu'e x |'ir*{]x|bi
ycí'czct á|hl hgiínrk, i úgsáBj'o$n,onY nhtií. dút.t, léicsnóoLinlrxlr neg|ehló cél
11. .\ Kuntóriun üléfi n]j]Íánogl. j! Kuntódunr h92i szíjtöbbs.ggcl hrzort L1úro'itxl 2
niL'áío$ágot kDilhxtjik. h? Mhmcl| jogos flginódck ]adc]nc vrgr ]i.'!rdc( c,t

12. ^ KUntónm
x Íla''csxn! hu \€Loldxlon rynÍinosilrx
hozz? tnbnóscn 17 ^hPiu'inI
dij.téjen' \2.lgiltxúsxflk
igón]'béréteL nód]át' x t'nDgxli!
l€lretóséEeket. x nrrjkóJés
módjit. iueu'e zok móÍókór és fcltókleir' r ilMt x nrilrodéyól késziilt szakmx] pénzúg.j
bcszímolót .\ dóntósctct'hxározxtokrt kri]ónkó7bcsitcf,ikdl szo ólrsen, Íag]Posh útof,
zoknlkj xkn.et xz émt
cuíúsín mu*xszcn'c7ctct
13..\ Kuntóriuh iz '\]rP]í.áí]' xdniíiszüiti' (oPcíÍjr') ..hdi$ií$
i5 húkódtcnrct ür]a'ezctó i1;n]'tisirrl. l Kutr!'iuh
!z üg)\9cfósÍl kuÍtóiiuhi ug.t is
ncgbi,hxt. r\2 ^]aPitó j.lcn r\hpnó oknlt rliíisáfrl fcürftlm.zz. r l(untó;unrot iru\
h.g]' M xl.|iNin' x&dnxzotqí.xlr kéPr.iseletiiogot b'tosibon, negidólr'c n kéPr'iscletijog
gr úollisának hód,át' jletóIeg tÜjedelnét -\z ilkrIrnrzott kéliseleti ioggxl \aló f.]fuüízí5íh
iz '\].Pító nrcghxtibzó bero[ísánit tilalfiín és1 brnkvííl. |.lc.t] reMclk.zésij.g g1!
konísárí \oít[o'ó
'ogs7xljíl'i rcndc1|c'.sc]r í$denbcvóiclé(el l{eflIret cÍt sor'
14.1 ]<mtónun ehólre és rxgd 2 ]uxPií.inr Knmtó!|nib?n
tcfókcf,Fógikórt tis,t.lctdijbxn nc.r ós7csiillrehek
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1?' ószeférfutct]c.ség.
,\ r.'ció szer hrtálozxrioziúláLx.
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h.2íbÍo'ójr
ó85'
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hiúiozx. 2].Pjínkótelezetségr.Er rebló$és xlól Dcntcsü],vrg: bim J.cn fr:is clón)]].n
iószcsii]' illeNc 2 hegkötendó joBügletben e$ébkéntéldckclt'Nen ninósiil clónúeL.
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'''.'..h.'
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'l '*to.''eí
c(Í
rehetó nen Én'b.ü szo|gí|htis,i]|.Nc x tíMdi]mi s7cn'c7ct ílml hsjínxk' r lagsáBi
joEl'ivonv x|ipján nruitot' lét.sitó .|'i.rmrI nrlcfcleló célszein! juttxris'
l'al.me\ kózbxsznú szeít2Í negs7ű.ÍétkóvÚő klt ilig nen lehet bás ki'lr.sznú szeíf7cc
''dó
n'uógú*ló]e 2 x vchill' x|i .|yn lo:h!s'nú szeí'czchil t.höt be m.xk
b!!s'ú.tét hegelózó kór ólbcf, lc!']ibb c$' ó]'ig - r.zciő .]szsége.' mcl| i, ldózás
i.ndjóiól szó|ó iöí'óny szednn kőztxrtoz]isít nen e$€r iteÍe ki'
i]]cNc' cTnck jdólt s?.nré\'].óte]*Y.]xDem}r émtettló7h$znú
úií]rTzhtíirról' ho$ illen dszsóact eayld.]űlcgnis lió7hxsz.ú
18.Áz ÁlaPító IóE7in' ho$ x7 Álipín'ily !'rhrtó ó]ts hc!ítc]. .z ihúás é\'éb!n
xz óh lió
ldntú nch érj cl' czéÍ Feliigreló szen' léüehozitllálól ncm l.nd.lkczil. ^m.n.riben .z
Áh!ííán'' hint kózbsznú szerczet &es lrs'étele i jóróbe| xz ótmilüó lorintot .]óri L*t'
ncgfuLdjx' x, AlxPitó iz 1997 éÍi cl-\'l. tón'éír Íonltkozó reídeüezéseL x]xPji0 gon
dosko.ük l.lu8].cló sz.n' lébehozásáól.
19. Áz rulPihánY befel.biési kúkcn]'sógd íeb kívír !égeni
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Áz Á]-ÁPiTvÁNY É?1'ISELETE
1',\z]\lxPíná'Ítikut!óriun|i|dóLc.^kidá]lo'tit]is2csctónP.d]Exz^lxPitóálri]n+'ot
txB ioaos t kéP\'ise]Íi'^ bxnls'ímli |.hh] andcll.,ós]rez e#k alííókéít Ko'ácsnó,Iótl]
Dóm el.ők ÍÍBr'HDlclnxn|jró
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VII.

Á KTzcÉLÚ ADo\ÍÁNYGÍíJTÉSszABÁrYA!
1. ^z ^]apíNiny nint ]iözlr$znú szel ezet n6'ébcT Hgr jxr]irx tőténó rdomin].B]újtésncn
]ádrrt.z donán'o7ók' i|lct.lcgais s7cmó|]'.k7xklÍislivi],1 v.fró\bc, .ű,ódó jogokós R?
cnben héltósáa sélelnéÍel,
2. Áz ÁliPiNínr hiít kó,hxs,núycí'czct ncvóLcnnrvjxvíí tóÍónó xdonáf,rcújtéscsxk1
LÓhas'nú yca'cttiúsbel] jleghxm]mxzásx
al.pjinrégez\etó
3. Áz Álxpiu'inl milt kózhxs,nús,.n c,ct rós:óÍ iu(xtot ohinvT|]t
aek};' iÜ ' 7oL o'n'' i ' r\eÜ''J. n '' 'b .1''i

talII.

A BEszÁMolÁsl szÁBÁlYoK
1' '\z .\hP]h'áíy közl]rsznú núkódéséról' s,olgí]titis1tról óvcntc .g} évcs b.viholó
készii|'
Az ,\l.Pib{nv órcs bcszánolóiát x KuntóriDn log.djx el egszeó szótóbbséggc] ^ bc
szinolót negkxPj. 2 ^lití.ó, czcn úl a l<lsóiiun ragaiszehélrgse.goMoskodnrk iÍól.
lrog] az Ü.teteli
érdeldódóIr ahhÓz hoz2iiusxnxü iz Á|rPiNí!] lóttles x, óvcs Lc
szánrolóta táIs]€ Í et LoÍetó ófben lcgkósóbb júnins]0' nlP]íig x sxií! \onhPjín' c.nek
h'inj;|

í€Beb'

'r)']''ao

'él

7.1

|'']''|ó| o'

'o''
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2. ^z ]l.pii'í\
nint kó7ü1vnú 5zgFczct kóklc\ 2 $95 bcszíholó ]ónb$'í5á'a1 cg]'ide
júlcgló?lrasznúsáEiclc..ós kószi.c.j Á kó,h's,núsiB ]clcn.és.|rogxdís1x Kú7tóIiunr
h'!óhBTs lrltÁskórébe bÍozi}' Delltól x kuntóduni tryok cgvszerű szótóbbsógj döntóssBl
3. ^ [.,hxs'núsís j.]c.tós htalÍih rz 1997 é!i cI-vI tóFéír ]9.! (3)bc|gdéséíeki')E)
pontiilbxn foglxltrc|d.lkc7ósck12 iiinhdók, Á2 ÁlxPíNln)'kóf.|cs kő?bÍznús'g'j.|c.tisót
i Liig]iÍeL kóvetó évb.nlcgklsóbb jú|ius]0' .xPjíig r Mját honlrP]ín'enn.k hiáfuíbin
eg]éb,l nÍ]lr1ino$ág Észéiecl.ih.tó úlT! kTzzótcnni

A N!'ILYÁNTARTÁSI sz^BÁlYox
1' ^z ]u.PiNán]' niít kö7lllvnú s,cn'c,d x cél s,erinü icvéL.n'ségiból, illeut !íuilkozási
t.rikenYsé!éból számr7ó bcvút.l.it ó\ úfTilí.'sxit .|kii]ó t.tiü] ixitjx .!ilún'

x.

Az AI.A?ÍTVÁNYMDGszÚNÉsE

1. ^z -Al1!itin'
bimelY o*ból tóÍénó mcBs'únésc csctén x ncFzűnés ide,én meslsó
lig).ont i, llalieín']
.élokkal zonos' \as)' hNonló célúxhpjFányof t]ihogiúsáh k.]l
2. ^z ^l+ifi'íÍy n]f,t kózh$znú ycíc,c! l kózb.sznú jog..iÜásÁ.* nelszrinósckor kótclcs
!scdí.k.s kózfutozásdt reldezí' ltleóleg lrózszolgálhtós clítisáb iín!.nó szezódésébó]
Íedókótelezetségtit]dóaínrosznto|jcsíred

z,iRó RENDELIGZÉSEK
L

ós !,
'\ jclen Á|1titó o].intbm ncm szrb]ilYo'oÍ kóidésekben x ?olg.i!i.I.óténrkón)ÁhPíR'ínyÓlri vonitkozó egyébjogshbíhok' r.].nnt M 1997' évi cLl.I' tóFén' ien

2. Áz -Al.Pibáíy bí"óság .yilvínrrt'sba Yótcücl jón léte. Á L.'hrszÍú ioBál|íst.x ].öznis''
núsíginyil'ínlarásLa véauelszdi ffg'
oknxtokbl bád.i
jogxn 0(ülőnős
jTgszab]ily
'lt.r
vódctt
betchntlrct, ibení]'iben e2 iz '\lapíFín] ÍxgY nások
bkinErtel i veméL'jsésl iosokn ésx szenélyes adatok 'édelhéte) v's jogos édekejt nem
e|nóke
séti, *gY ngh neszél'gfu.!, lz ]ntokbi viló bci.kiniés leh€tóséaét l KúltóiiÚ
jdóPo.t
cgygtetéí LóÍú.n' ^z Áhpíeány
kótelcs bi7tosír.i i2 éid.uódó szánín clózetes
fclüg]€
l
er
nel]eft
szélic\'ón'

3. ru ^lxpíbány mjnt kőzhmznú s2cí'ezet múkódósc soÍán k€lctlc7ctt

Á2 xlxPító fcínMrtjl . Égít2 '\hPító okifrt nódTsinisári
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