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e baJa*ksdg e]-n*veaéss l 5:1* l §k€la*§§ ,/; \
aeg$e3-enée & beJaoke€g €$ys#g*e pJ"*kótjala;
& exöv*tedg aá*a3aJának unásodik clée3s;
reb3€Poldalak a suövctaé6i ;wp*6axda kíad§dnyokban; szabályk§n;nrben;
e-eetiegesen §ír:d*n caaupat megl{n reklgá& feliratir/ e* §§8§egt§} f,ügg,1;
&, játékvezetSk egység** pesé§ rek] {xf ei-irat;
mlg€CIn eaapat péty€$ám *eklóe*#b3a kiheJ.yeséee,4§*§§{§{*?i:-'
ewwxmYlbcla a os§üeaür *et ág6ay3á3 a eaörreteég otá§txének aa'*áétyére
$ave*]"aéot *ebeÉ o

§etwéwa*§e*em gn *§sss *eap*tokxek j*gái-:tn §]"i :al_:igr

oe$6* mfák$,3éeük frneageár*gá*álre;p*e §.*,.§,'* *fi L:j--iráx*-,*a
n*k*á6 s§erv§aái*e *=i ren4lhcts3"*6 m,*§ks;x:-ei*á*

**€mogatdke§ ie bereeai
íw" Á h.ávatai** be§*

á eeÖPetcé§ he*ékoey e€k§déxégek mJ.*pfe3t6*e3w ée *g3"ba*a bíat*eltékg e
ió egako*xtá3§Í re,utakaa §gért m,la*exe *eepat t6yekeaaem me6*ereg*eeí & €&e
j€t tevékeng*ég*Óaek aled3 §obb fe3*é*e?eite Ee g tdrgyá fe&&éte}*k="e ís
vogetk*mák, &e léa§regea §aers§e y&rg & maem,6&yí adctteágckxak íg* 36,y leg*
f*atgeebb aa elkiíte3exe*ta65, a *egxaáekar6ry* §{Jre*eác,í k*}]_ a eportág
Poxá§*s ga&6eeáaak b,eeg*u3yeaésára, k*aöe*égfarrraá}ó ere$éaek érvéayeslt&
g6re* á a5:orteaer-üeég*€ aiadaaekfele** sísptelmí ke33§

Á §ggra§s§#xágoe va3Óban ciem*kra**.krae atem ]_6treboa*tt &Esffi€metek l*gfőb?
Pr*b3-Srud$a ea, h.*gY a &§s§§§g*tek*:e b*áü3 iteme,r f*liítí f,e$ét & se€t5uaée,
* a *ea*kretíkac elv*be b,íretkogáe élarea aögé buJtateté * egyéx3 h"*gg*e*
legée & k§N§eségi éréekck rceáeér** §á*.á€c & palítik*á kul*ure f*gpa§ékow
aá6aire ác váe*aav*getb*€de de a*g **rweeapáe, §efuít lekfágdhg*ől ü63rex*
xgj,ak k*11 err6l Á eg$v*tw§gwt cggk w§}r v,ee 6rte3me 3stre}:.cxxet* ha m*möeg
tas ./sdrt*ló ta5;/ e wpor§á6 *5&mxéaek ér*gkelt €gkáat* e].gőd3egegRek 6g
egeerlnt ác Wge}ekgaáko 3§em cél, ho§§ ai:c§e§.ki §E*§e§§€n wlndenkátp üe
e6Yaéw k§les§a§g tisatsletére felÉétlea es{i,koég veno Á ktjgöe f,eladatok
me5o3"§ásábe:3 ce6i*eniink kel1 egyada** #e *r*emberek wóá§óra ka13 egyaéeee1
tárgyelnueku

Á feetiek** *in{*aká a3-ep*mmn §om€o}§a átu gert b* exgknek § f,e3*6§e3ekpek
aem *uáaek wagfelelaíp akkor 3"* járe*§rxk a sp*r*dgm* &w önruagu_akat ágo
á ga§vetE6ge* ag§rt kell j-étreh*emunk, hos.f maxíná3j.g ee6ít*s*et nyufrtmoa
& agekceatálYoka*k, § 3*heteágem 1*gna6y*bb aoeg&gmmabedgdg me6ha6;yáee
aelj"e*te
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Á ere3,_3-éa*elé aimpsxabÉ-L;.r*-i*::l§§lx**eé tai:ieia$xyoxaát.-*k €t3 *eg§** k J*va*3a
&§ ewe€}*6ee r€S**gí'1-1á*r:k** 3
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&, *Úiek ée fa1m€**ek xegh**€seaáa§ra, m$#*gítás§rg* kie6da*áÉSe6rg§
& &iá3€§"b*gp"lttréw k§*ej.*g6 *e*aebíeáeáaek gyek*ráe€gáre9 e iíii]"*§€t€k
§geee*€tel$re* saavaaet5. $eg$ra3 g betár*x*tk*p*es§5xeB 

]:'g gá}egg*deá eáH}xg bowsgérg9, a ro*á*á6 e3veáre / *gg *ágxta$ffiíg*&,
&€egea*= É*l€ke*i 3-egf*3-jebb ugya*smt g típpt*é6eÉ/6 '

*a e]g,§keég §e*aetételére f * Éeg+k sz€ga és faek*íólk *x*riek /a
a teet€3etek, tá=gteégví=el€E feleáat*,i=e, h,atá*k§r€r*9

* &§eg*3§* = eu$vatség áceokratlkae gúködégtt biat**í*é g*raa*áálig
s*gáe3k*eésr*; saabál;=aa ,l il
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áacx.*.gibta *g álr*ei §fjaeégá éa §5:*rtbí"vata3 ." dl§ir*bj.*§s§b* blva*k*ag,
*spábbra ís *3eérk6§&§ & gg$g**aé6 ae6alaká*€s$gak *xge&é3yeeéxé€§3§ te€§

á3.3"*ep*lgárá Jo6oa arexá6ox egyeet§1e*k*et e3.xku1máek setg, ruíat H*gp*s
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& §*br*ár 21*áká ér*ek*aleére b.oeaéé*k aeg*tekkcl" fis*g*rx3y*a*§* e6e ég
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3n Áltgtginoa rgnde3k*aések

L* Á gaövetx§6 ffi,evsa Tdagyar §Sgbi §a§vet*ég
H*jvldítéee g TÉRSE

e*€kb*ly*e §u*epest
$e3v€ngea 

§§§§i*Tnx*§-§§§-*§*u*§*-ffi§-§§§*§3* 
aex§*e *gg*ett

]

a§a=Xe$*: fereé§a egyea3§ sgáre báreeea§5; febár exáa{ág f{ágg§3egex
egiÉ,E*§ríatcn§alyéb*= PÍrea-fehé=' g§1€ ez*la5g eaelyet ks
x§pee e, §*3s,€ng r*§a*3*ta egakit B9g

*}spit€a €geg 3§88

Fees'tJe; körfeilrat* §fugy*r E§5bi Sr$ge*eés * 3988* köaépen *
*x$v*txSg §e§v,Smye

fi* é Í;Í*.53e='ltl:J5}.:i íjr,:ij*i;:,-l§_ii]í,i l'HH§Zr1 clF,,:;-t*gy*,n;ii1*,|;*ir *:r*alty,i:* :*!:§.,r*tr.;

s€* Ktex{r$3e.#ü§e§ J*goera3t a s"$gbi*port {,6y*ín*k beae§" áatdg$gdre S

tre*e*t kfi *í képvá**3e*ég.e *
§egékex*ve$g$t &§ *gyee€l!***kre yeaa*kagó §*gex*bályok e3ap$Sn vé6aá

3* Á ffiSg *Sreérrye**€gá fe}-t§y*3_*tét *e Á:-i€al §É§ta*égá Se §p*rth5.vet*
/ áEsx ,.l !á*;e *]-n ]

&o á ffiSU c€lj* a =,Sgbi*p*rt H*gyarcr*x€gos *Srtd*S ax€le$k§r*_ a*gi**
r**gt*§*g#ee]. §g *3*er j*e uté*ét *i *ee*e*aésig tr*3.§€t3.§aéei9 *r$r*,k*zd
le!:*t$g69 bá.xt*:*á*áea e *ca!;3éifj*.**ág *g * É*3aS*t 1ak*as§g exámáre
ÉÖreke*j.k e s;,artd.g sz*il.éi;,is$Égfe jj-eaztr53 kiizös*égí éle*re re*vel$
hatásárr*k k*sklne ceé tét*l éree .

5 u á ffi§§ fe3e#a*e a

e,/ ax Srv€riy-e3, nemaetk*gá játéic*x*báiye,k h,a*cgátdsa9 * *nabá}.yk§n3re"
fo3gamato* ka:r't,*:lí;*r,iásg§ 

^

b,/ e epor*ág "*ázisainak .qzÉ3.egltésB* §. já*óii*s*k dg a*apat*k gránág:e

*/ * rt5$bi*§lgr* v*rg*n-;ir*a§*r,ey€nek káa3gkl€áma €s gük$üÉ*t§g** &§
épe* §§§s*tty*,aptár Sss *eátriitásg §

*/ g aPerÉá§ é* e**eésqreáx*§a f*3y*me*** é* res*gaereg preg:*gá3-6gg$
el a *a€k*égee **ak*eber*k k$px$w6;s*k es€§asryex6r*p a axakgaíl xunke

eeáag*x,m].ámak f*3-y*mat*c eae3é*e 
]§l a t€rge&glm1 #e *npagá támo§stággk asergezéget

# *astg$-egk képryie*l**e ée éy*ekgé&e]-me§ , 
.M g §es§er r§$6báe5;*rt eerexetk§*í k$pvíe*le*** a m*ax*tk§aí eportk*g:,



*g*tratsk #fr€r§&x.Sge é* áp*}á;;;*.o

§* Á §eg§rar Rö5bi §gsvete éa / ffi§E /
a/ deaekratj"kuaaa ép§.3. fel és wiikil*tk;
al aatgrogatait többxégí eJ.v alapján h*aaa, asok * áöa*és e,eghaaataj_g

utéa köteleg6 Srv$a;rüek*e Bfr&§íl c t*g eport*gyeE€letekeÉ állet§en ká*
m§róleg ea eg3ree§3e,§ek r§gbísaak*extál3la1 nük§déséatk a ffiS§ hetáee
körébe tartoaé kérdéee& ti§i.*tetébea he*érgabat;

*/ g heaal rögbieportot ériet6 *eg, k§tel*g§ areJtá eJáalásekat teaai
el teetti3eteinék *eg§*i ás ti*atsé5sí*el§á fe3ge**ft.et$k Ss glsszahiv-

i:s"bók;

e/ a t*eateé6vtge3ők €e a veaet$ tegttá]"et*k §w&jaipak m,egv$3-aegtéga
ginden *e*§b*n ti"i;kog exavap&.c*gl *§rtéxrlk*

§T* Á ffi§g tegsá5w

ffi§B tagsá6ea

tag§a 1eh*t mí&den olyax * r§§biegakegxtályto *aopor**t a{lk§dtetd *
epert*gyeetá]-et3 eme3";r e3"f,*gaö$e a ffi,§Z alapeaabá3.yát;
a tegedgi vágeüey *z elepeaabálgr e3_f*g*d,ágáról gaólé íréebeli eyi3g,t*
kocc't benyu§tá*ávg"l ée a k§agyülés jóváhagyó határoaatával §ön 1étre6

*l pár"-b*}* *a&3e }eh.*,* t*in,*e*, xagyie*r* *:x.*nr#3,;;,u cnká *rÉ].i-al.j*, o. &§§í
erk*]-*g*. 6g anyagá tám*6ctÉ*§j;§

-,/, ál áfju*ágí ta6$* ]-eb_e* r;.i:r§*n e;3"3-;t*, ti:ll*::;:*;p;y*lilk di*tti.."d,* }:**§ltt§tt
flatal"kerú eeexé1y, eká aa err€ veaetkoaó gx§l§í /g*advlmelői/ iréebe
b,oggájáruláeae3 =eadeikegik f tanulék *ee**bea aa t*kola hosaáJáruJ.áe
áe sxükségas/z

a/ $agá eaendly tagJa 3"ehet bdrwe33rge**d}k*dó srgnrgaet ,/pt*- 685- § c.
k$lte65vetéeí &Eeffi ye§§ int6an6ay9 állet$lsg e6géb xaerreaetu axe3.y
beléBé*ekar egy,littaük§dégj. m*gá}laBodécban vá1]_g1* feltóte]_ek ne]]*
táa*gatja e ffiS§*t.

,8- Á ffi§B*be ye]_é b6* é* kil§p6o §a,kén*eg*
9" Á *a5eá6i eíseony Reg§xtlnáka

é kilépómsel9
* tör}ésae},6 kj.xórdexal3

í X, * teradgaetog saemélg ta6 h,a3áláva3-

10. Á tx5&Í.j aé*t6Hétu &E eeetlegem k§nnyítégeket & köw6yiíl6e het§raae§, *us§

13,u Á ffi§a *a5$áreak jo&ei Se k§tatr*eaé6ct;
a/ * §R§fr tag$á:aak $ogaí,s

JrA
l§ l§

a/

b/
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* ieii}*§**má x*já;; irépv,1**],-se"bbetí me&*Ét s *ei5ee*aé5 kög,gy'úIépéx
t!* rd*g* veh** § ,*,5x*$**ie, h.gtáu,*gat*k x*gh.*aat*]-ában"a

* *ae*,3:atáwa3. :i:Sxgt -rek,*t á ,*x§g*t*ée á3,ta]. klír* baj:tckmág*kong
xu:*yav*rs*:is trhsni

* ra§er,egéii1}:.*t & -*e*e=É*ég € l*i:.et$eég eg*=j-::t báxt*má**** * tá*
mo6**é*ábaer;

*ac""a*3at*ka3; **}re* űE *n,3ve***g *errék*§ryJ*égév*l k*;:*.*o3*.t*s k€r*
gégek-*,,n1
&r :,!.1-^4 +&J=*ü=ó*h*t & §sli-:,r3i*6g dita:= leeg*lt *n3r*6lá $arek Se+ esak$=i3k
f eiba* raáiás.iz"eli;

* k§ar*aiíi*iíC,}:.** ég gx":ava=atl" j*g íj-ietí T.*€ e ga*v***rÉ5 te*t{ál-et+:
áe*k é* *á*x**égví*eldin*Le me5vála*atáxába* é* f*3rr**,tS*Sbe*$

* qé-iee,ényt fl*Lrí3.,*/:.nr.th** & ga*,re**Sget; €r,í**S bá::me3;. báró$*b*n9
€ *nfir*t*ég !c**g;.-ii3*+*:* *]_fiB** §e+ss e, }itr*3 fel,ágp*lő *x*m#né3
Ín*Ítvé.ng*x}-rei jn É su=:i*v*cxd&§ **gsxabái;ba §e§s ax s3mp*raabá3yba
3€ö!-'.:{ í:c3t§xk***é*da*ix y,*€§, *S,xté,qtd*,ek **ryáj-*oatatéxe{t, í3_3*t*1*!é !- ri"V á!J

x'*d:s*m*ági*égét §

s ká**bb*é€ben mar**"* r*?*ad*_r$* .§*::x*art?:a*ja d* k$3ru,i**3h*tíu d*
x tfibb,*dgi i:sl.?áx=**e"**it** *g*k **;"=€x3t***S6§* ;** j6n P,e}ü3 * ek*
kc=" j,e k$§*j_*= -;'ég=e3:=j;E;ni- i]t1*,i,53*g ga+k::+1: n_*gát *]_ávetni*

E:l aa Fffi§X txgjá*ek ig§É;elec=*g*i:

- az ltii§Z l,]_eFs";a]:=j},ijn=i<'i:*,l*::i*s* ;

* az i,liliZ nú:;aii,:ak *eg,;alésjtá:.:iira irén1"115 rcví:i,l::riisÉg;

- gz i.lí,i3Z i:*::árlu::,i:aii-:ek v*Elsh=jtása li;,, I- j.r,:e;ti ú,/t. pon+_ja =zcrii-iti/;
- a sz:iknai_ ri:lli.: i] .;-:;,,]-=i*;-i;k fcivai:iatcs tmeiÉ=*;

- az éit=iér:i;s =p*rteii,.:.i] c:;i i:":::i"lii,l i:,=iait*sa;
* a 'icüiíi,i,ji :;;*r*rj_és *;=tán e i,i;:g1.,3; t,j**küztérs;ság nÉltii 'r*r:,;i=*1ete;

* a iegiJi;; fj,;e té==.

1? - ;1z }4ftliZ pári.ci í ós jcgi iagjériai,. ici;ai. É-q i*r ielc=ségti :

a! g,z l",1R§Z piirini* i:s j*3,i iagjár:;,:k jcgi:i:

- 1"génl'i:* v*l-it-ii lz i,ji"l5Z ái i;;1 ly,,jjtr:l,t és b*i*pés.|-._II, i,:ölött e3,,,i_itir;űi..ijdé:;i

rnegál"iaptdá*i:ar rl;g|:a Léll;i;,L 1; s;l.i;íit*tá=l!,ls; ; "

- javasl_r,-,-ri. í;s:ievéj:*iei.let l.sheL az i"lli:jZ*| r"i::intö bá;rei;, 1<érrjiisi;en.



bl Az MRSZ pártoló és jogi tagjának kötelessége az MRSZ célkítüzóseinek er-
kölcsi, anyagi támogatása.

IIT. A küldtjttközgyú}és

1}. Az MRSZ legfelsóbb §zerve a küldöttközgyűlés, amely az MR§Z-t érintó valameny*

nyi kérdésben dönthet.

A küldöttközgyú}ést a tag spcrtegyesületek küldöttsi aikctják. A küldötteket
az egyesüIetek rögbi szakosztályai választják meg. Minden tag három küldöttei
delegá}.hat a kütdöttközgyűlésbe, de a háron küldött közüt csak egy rendelkezik
szavazati joggal, a másik két kúldöit tanácskozási jcggal vesz részt " A szövet-
ség elnöke szintén egy szavazattal rendelkezi_k"

&nl
].4. A külCöttközgvtféi;Övente üiésezik" A kütdöttközgyűl_ést össze ke]_l hivni, ha

azt a tagok il}-a kezdemónyezi. Üsszehivásáró]_ az elnökség 3ondoskodik.

i5. A küIdöttközEvúlós haiározatkcpe:;, ha a |.:iii:: t";;il iöbb, mint 2il-a jeie;r var,
Határazatképtelerrsé1 e:=ién a kÜrdJttlljr!,,,,l1.,-;, az3,1o3 napit,,::adei - leE!,;-
tÁhh,:rr --" *ét iitúiva lsmét 5ssze il=li hivni. ii-<llci = rieg;=lentek s:áinétói füg-_LdUudll ü!V ilj

getlenül határczatképosnek r*inósü}.

16. A kütdöttközgyűiás i-:atárrzathczaiaie r:gyszerű *.öbbség3el, Ilvil-L szavazássa1
(Xivétet I. f e; őie poirt) tdri jri k

A megaiak:uláshoz, feioszláshcz, a;, aianszaráiy nódcsiiásáhr:z a jelenievók sza-
vazatának ?/3-xs többsÉge szlikségss.

17. A kü}döttközgyűiés kizárólagos ha-iáskör*bc tartozlk;

a/ a n,iegalakuiás, f eloszlás kímoriilása;

b/ az aiapszabály és a ieg,"-e)-nl 5zalái1-1:at el_íc;adása, móijositása;

rl az elnökség, az einök, alelr:ijk, fótlikár és a szánvizsgáló biz,:ttság 3 évre
történó r:regvól=sztása ;

d/ az MRSZ célkitüzéssinek, fe]_adatainak ineghaiározása, az esemárryneptár el*
fogadása;

.,. _.. _,,::i.
el az elnökség, az -e*ienőrró bizottság És a tisztségviselők beszámoltatása

fl a költségvetés fö tete leinek ::ieghatárazása, a gazűálkadásról szóió éves

_ beszámo}ó elfogsdása l

a,

-+-
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i'
i],itz t"{il§Z]testűj_etsi élia]_ hczott dcjn,tÉs*k elien beny,újtctt kifogások, fei}eb*,]]

bezá*ek,r=lbiréiá*a; I

-......-..-.!' J r_! r !: , &j__1 . _a __:L! 'sportági kitüntetésd< alapiiása; i ,i

- r:::..-lUlzi, 
1zÖvetségirez 

{Federatin* í-n*ernetinnaj_e d* Rugby Arnatei:s} va]_ú

csatlakczás kimcndása.

]"8. Áz iVlRSZ í<Üldöttgyülései nyilvánosak . Az Érdekrődök azonban a k*zgyűlés munkáj*ba
ne* szóihatnak beie, ezt nem b*fciyásolhatják ás zavarhatják" Ellenk:ezö eseiben
az arioti kÖzgyülés nyiirléncs ,lcltát meg keil szünt=tni. Bárineiy tag javeslatára
a kü]-döitközgyűlás szavazágsa} Cönt a nyiJ.vánosság kilárásáról.

lV. AZ einoKseg

,I
lF" Két kÜldöttkilrgiiílés köeött az }"lil§Z munkáját 7 tegú *lneikség irényitja. ,

Az elnÖkség iagjai: elnök, a}.elnök, fótitkár,4 tag. (Etnatségí tagnak vá}asz*-
hatók: a t=gak kijldöttei , pártntú tag*k, a jogi tagok képvi.selői. ) 

,

t-Az e].nökség munka- és ij]ésterv aieoján végzi munkáját.

r,i

;!Lí

slnöi.lség fgiadata és hatásköre: 
]

]

az t"lRSZ tevékenységÉnek közvet]_en irányitása, határozatainak v*grehajtása;

a kü]-döttközgyúlÉs e;ökéseités*; 
i];i

a tagok, párti:ió tagok, j*gi tagck felvétei*; l

;

:

az i'jRSZ lejlesztesi tel'.,én*k, k§itségvetésének kidolgazáse, az éves esemény-
naptár ijsszeá]_litása ;

az t4ftSZl ereCményee műköiése í*]_téieieinek inegteremtése; i i

j

az MRSZ sz*rilg;uöti ás müködósi sza'nályzatának megállapitása 1

az }*1R5Z, biz*ttságainak :_étrehozása, *egszijntgtése, baszáma}tatás*,.tiszts§l
g*kl, feiadatktjrijk kiaiakiiása és betüj.iás*, *ren tisztségvise]_ők b*szánio].-
tatisa ikivÉte].: tr]I" fej = z7/Á1 pcnt) ; : :

{: , ] i,
hil f egyeirni jngkör ,*vai.l*rlÉsa 

"

']1 i- ^] a:l.^Á-l.É l ],--_,._,j j .l | : .\ftr" AL eln*|i§€glf;] ]_tiu"c;ncds v;:gy *gvéb i;kr*i, e3.h*"|.áraz*tt ta3ok ;:*tiésa
nen i=hetság*s. á,rsiiniii'3i]Il ?z eii-löl<=ég iéis;ána 5ü %*kei esilkkenne,
gyiilést k*ii ijsszeiri.vn-i a: új elnökség riegvéiaszid*ára.

ál

b/

ci
úi

L;,

!J/

í]p- .j i" jÉca l

l,;]-l .jA++l.H _F l]]UL.! Lt\*il1-
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V. A tisztségviselók

??. Az MRSZ tisztségviselői feladaiukat társadalmi munkában látják el.

23. Az MR§Z elnöke

a/ elnököl a küldijttközgyüiés és az elnökség ülésein;

b/ képvise}i az MRSZ-t az álí1ami és társada}mi szervek elótt;
:

c/ végrehajtja a küldöttközgyúiés és az *lnökség által rábízott feladatckat.

?4. kz NIBSZ alelnöke az elnök akadá,J_yoz-iatása *setón "|*ijes jcpkrirrel és fele],ós-

sógg*l eliát ja az elnökí hatásköri:e tartlzú í'e]_adatcka,L.

25. §z t"lRSZ f őtitl<ára

^/ - l.;i1 !:i+ilóí d nuiuur',<dzgyűl_ás és az elnókság |ilósei krjzöit e szervek határozaiainak

megfelelöen fni_yamatosan intázi ez l,1il§Z ijüi,git;

h/ szervezi ós összehangcija a kll]_tjbtiközEvüiés és a;l elnilkség határczatainak"

a jánlásainai< végrehajtá:;át ;

ci elókésziit az einökség úiéseii, az ,i-iiései.l eiőter;eszié:er i, döntéssi i,

rj/ ilsszehangol ja az MR§Z bizat,tságainak niunkójá'c;

e/ amennyiben az |,lR§Z haiéknny műkbdÉsg íi:eiett i-nurrk,atársak alkalrnazását szük*

-Á-^,--Á +e szi, rrunkjite Lói jr,,Ei-:i<at 1yak,:ii_ lzrr,l ai|,.airtazctta}< f eieti;:]UgE55U Ltj5l, ! , !::ul l^di L'1 LUJ. .JUglJ:\,j L !y dr \Jr

fl §e]_elós az l"lR§Z tdrvény*s rrű!<dJásáári" e gaz,dáikciiási lcrrd i;i*gtariéEáéri;

g/ képvise]_i az iviR§Z-t az á1],ani és iá;s:,:ca]_mi szerv*k elö-LL.

?6," Az }4R§Z elnöksége a fótitkár munkájának se;i.iése ér,de!.:áb*n titkári f*iadatkdri
}é'resithei, A tiiilár - a fötii;.,ár c;;l9,15.1j;ér,ei, i;_,éi-ry-i,tásáva1 - rész'L v85z a

fótitkári fe}adatok eiláiésábari, !<iváief ;;z al-apszabá!v ?5ir:, f, ü pr:n,|";a" ariely

feiadatok a f ótitkár kizárólagos hatá=köiáne 'uaitczn:k.

VI. A szarnvizsgáIó bizotr;ság

27. Az MR3Z gazdá]_kocjását elnökböl ás 2 tagbó]- álló számvizsgáló bizottság felügileli,
ame}"yet a küidijttk,özgyúl_és vélaszt meg.

A számvizsgá}ó bizottság fe]_ac1atn a gazdél.kodás tdrvónycsségéngk e].]-enörzáse,

szakmai segitése. 
l

."b--
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íjz*rv*;_* ie!"l , !::i ,:*i i=ág*k , í*ia.ia |kij:;ii,;

LLJ " í\L

ai nmennyiben az MRSZ ügyeinek haiékony intézése ezi inegkiT ánja, És

ne]_,l.i,,,,t* iehe i:iv:_= i.cs;:.;.: i:z i.:ijn:.-,i s.:i,r:t,i.v =:,. 
'i,.:,.:-lii,,:ai Íci*i.jatűi,:

a iű-i j.tir*i .;g;::t-i ii__,: ..i.: j.i. ;,: j ó, f j.:i;rt,,; 1-',; nlrri",.a iárs;]!,iá i. a j_i,{ei;lazó

i-,'_;.' lll .,L-]-.:a .

reklén*propa§anda, §pürt§zakm*i képzési*

ü

l.i i,,,,aln;", ,,, "|j'.

^f 1.{.-a^.a.,..

"i"iti<ár.tá3r L

sz el,r, ek qe: li'IV ldásár,;

:5ia6

b/ a szaknrai hatékcnyságának nö,;eláse

(jáiékv*zeiői, feg,7glrni, iechr-iikai,

továbbképzési, ifjúsági).
t= i;:űkicljl! :lzaháiv,;,:;:t t;*i;á-Á r_j_ zct'i_lí:._"i,-.i :lii-:i_;::í.,; .....: ;.,.1T ,-T|. : ::ii;i]'"'*;*'tj.

-; ., - - -:

§/ ti=zts€geket, feiadatkírökei hc:hat l*tre| §zákf€iiigvelőlk/, szÖvetsÉgi ka*

t:,:,,ir-,,, {.i;t;;ü), i_,.-. ,; ,,:

VjI; . Á i,il-:gi,al ii*i;li !:i:ivi i:§g

§; i,{R5Z ;,:1;i =.rc;;ll'l._,;. 
,:i;:l;l_,., ;::j

\,'1_i!13ii":1:-1 ,;,1,,- ,li i ,.",.,,,',,

'f íj

gezdálkcdása
]

.

ái}*ni köl,iségveiÉsi
gazdáik=drk.

Bevéte]_ei:

* tagok, pártaiótagtl.:, jcgi tagct tagdijb=íizetÉsei;
- együttr:üküdésl szer3őd*=bsn ;:ögzitett, a rnásik szerződö f *1 f*]-é

sitett 3z*]_gá]_iatá=ak bevátel*i;
- rendsztjén,vek, kiadványck, emiéktárgyak bevéieiei;
* állami és ti§rsadalmi szervek támogatásai; ':

'* gazdáikrd$ szervezet ],étl*holésából *s en*ek" *rediilényss múködé§é=ő}

leaz* bev*t*i;
* k*ifil]"di ds nen,::eiklzi szriv*ts*g*k iáii,:*gatásai.

, J l,,bl |'.laüasai i :.

* az évüs es*ri:ényn*ptár reildez,;ény*i köit*ége inek í-edezése;
* * tag §pcrie§y**ülsi rilgi:r n;aktszi*iyainak ]témagatása;

* a n§inz*ikrjzj_ kapc=tlat*k k*lisé3e:;
- ri,;köcÉsl kbj,Lsé3ei. ,

Z "ie::ti:zÉ=i*iÉ:;t =a;ái r-r69;l*n§y3]_ j,r,tel 
" ;1 tar:ck c:ért nem
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IX. Záró rende}kezések

3a. &z MRSZ áila*:i és társadalmi szervek elötti képviseletére az elnök, az alel*
nök és a fótitkár, vaiamint az elnökség áttai esetenkÉnt megbizott szeméiy
jogosult.

ji. Az MRSZ megszűnik, ha a küldöettkózgyú!_és ezt ki*rondja vagy a törvényességi
felügyeJ.etet eilátó Állarni lljusági és §pnrthivaial fel*szlatja, ilj_etóleg

3? " &z MRSZ megszűnése esetén v*gyonáról a küldőttközgyűiés, ennek hiányában az

Ál}ami lfjusági és Sporthívatal intázkadik.

Az Áilami If jusági és Spcrthir;atal a i"ii:gya;: Rilgb:_ Sz$,l*tséget *z.
aia ti nyi}_ván-Lartásba va,tte.

§uciapest, l9ü8

p i-l
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