
A Magyar újzdglzdkOmzigos Szül/még:
zuzl. szeptember 114 killdnngymez hamu-zok jegyzéke

Az Ahpszzbily X/ls. pont-la zzeonz . kuldöugy-ilen haúroznmkx! ; [mentő elnok .
küldéngn'llésenszóban kihlxdcu' és 21 emilen ugokkzl a halálom meghozaulilkeverő a napon
helu :bzn, lyzolható módun u kozl. z heu'mmmek ez egyesulet honlnplán (wwwd'nuoszhu)
történő kozxélétclével egyidell'lleg.

,,1/202L0911. MÚOSZ xnldnngyűuei Haúmnl
AMÚOSZ Küldöm-"Mae . szel-veze! 2021.évi külmégvcnését az írásos előterjesztés

szerintimlommal elfogudm."

,,z/zrmmn. MÚOSZ Kmdöugyűléli l-lanlmzm
AMúosz Küldöugyilleie ezAlupmbály ,,egyeeillel célja, levéknysége lész !. pont
zdm rélzc" e. ,,lcvékcllysége" vanatknlálában : ldk-lldnn izhnz iavzsm ei . jelen

küldbngyűlélen elhangzott-ak szerintmódnsílom az Alapdnbüyt, uaz:
Az egyelükl ee ., lcvékenyllég: lesz 1. pont zim része az mobi szövegre vállozik:
,.AMÚOSZ felismer-e, hogy o ,, oli-Ányos" úislgin'li ::véktnylég jelenideen
mlukuli. In nem cink im kell gnndulm', hogy ; mediumok jelen-5. menekbeu a

nyomtatott,oldióo és lelevizios világból :! online világha helyeztékdl : fókuszz, hanem
nem iz, hogy : szukcszlüségi kollektívikMálna csökkent, és az úilágl'rók jelentős része
nu miu— .zzbndúuo, függ:-len Imllégu. Ezzel n ldznszikue muuhheiyi endelevmelem
ielenua-en mókleem, : MÚOSZ-nak lm kell lomkednie,hugy :: így loelezkezeuún :

lelleie legnngynbb mértékben bellllue.

Az lam-nel világ: ui mediumokmegjelenenez és el;, eddig lemezezleuműhiok
lelnuklmnezál,elenneue. Mumi: nem ezek ut u személyt tekinthetil'lk

velemenyfnzmilnnnk/uieAgleouak, nki e luvi-eu . lel-emilen modon vegzi, hanem az
online médiába-l úiságíxói unalmat, media-műfeiokoznelűállllbkal i,. Az in emu-en

xendcncindmzműküdélében :Mllosz-nuk i. ignodnia kzll."

,
Az egyesület levékznylégc zen kiegé-úl az dihbi bckzzdéssel:

AMUOSZ - oz Alnpthzvényhmi. bizlmílon módon, : demokmdkuz llüzvélemény
érdekében védi . uiekozodioi sznbldságou"

,,a/zozkwdl. MÚOSZ Küldbngyűlén' Hiú-ma!
AMúosz Küldöttgyűlés: oz Alzpzzubny :: üdl'llm khzlőlégekmegválmzina és :befckleléii kvéklznység ml.-os megkzzdéscvonnlmxioábm. kiküldött írá-m invulal

e. : iden kfndongyme-eu elhengzouek szerint múdnlímna az Almpnzahályt.
Az egyen'ilu levekenysegekmében: . kezeli és huzunei : mlzjdnnz'bon lévő ingndnm

— egye. nimfa villás.
— mindenkori pénzügyi-köluégvebélíkhmóségci lui-im "elvezi ;. dmugalil mgizi és

culidugiaík kedvezményei flame-el (saját lulaídnnú üdülő fordulat ellugyha)
Az egyesült! befektetési levéhenylégu lolyud'l-l : kl'ildőngyűul érdemi euenaizeee

mellem A befeklendzi izabályzaml n Kmddngyüu- :: Elleulsl-zd Bizumig vélmhlyének
lo'keze-e- követően eliagndin/elfogadm.

Az :lnökxég hamm-ébemozikminden év ipriljn 15. nnyiáig : úlgyévi üdülési
151110le kemeiuekmegl-Mmm."

, ,,4/2011.09.1l. MÚOSZ Küldöltgyl'iléniHlümll
AMUOSZ Küldöttgyűlelc az Al.-pazabúly különül: ing-i leheldoégekmegnyimz,

XI.-lmi" lmgimk
Noe—u ennem-o.



pnnnnnmenk vonadmzisáh-n. ln'kl'lldön ima. javaik! en a jelen küldöttgyűléscn
elhangzanak nel-int móduaíwm nz Alapnabüyl.

Junior ingek eleilmnn zs evben maximum.
Kmdnngyalee ene-eben n napirendi punlakhoz tartozó ien-n.magokat, Iegké-őbb :;
nlppnl n ine- elm lnell : mcghivmtakname kiküldeni. Elnökség vonzümzisúban :

szabály 3 input halhoz meg Az elnblaegi illeselm u elunk írásban, ignalhlló módon,
legkésőbb 11 iile- nnpiilmegelőzően a neppel,meghívóval luvi. ame . napirend.0 lesz
iamlatat . napixendm, és megjelöli : nnumznn' invulnmk elenneianegei. A küldöngyn e
elnökeinek egyik ugia az elnökségi ülésekAllando vendége.A lészlvtvűl a küldöngyűlési

elnökökmnguk közül jelölik ld.
Az elnökségi ülé-ről iegyzökilnyvei kell felvenni, melyet az illen elején — az elnökség
lagiai közül - "élőbb-éggel, nyílt nznvazh útjánmegvilautul!ke: niieleniill í: nu. A

jegyzőkönyvet az ülé-en xéul vena - : MÚOSZ elnöke Alul kijelölt - munkal/állná vezeti.
ValamennyiIcníilcl eieueben Izlzcmhég az online mee megunáuál'an

A nzaknimlynk körében az elnölueg dönt . nakonzlály meg-minneánal. vagy annakelm ima-ol Utóbbi enennen : Hildüttgyűlélhez lehet fellebbezni íngorvoslnén, .nely
iogownnlnn' kéne!-mel : küldöngyűléu lukon következő ülésén mgynlni limelee.
Alapuabályi nzinne lmi—il az a szabály, mely ezel-lni . unknnmy megszunik,

mennyiben Izgi-inak nám nnz hónapon lme-mil nem en el n Hz fől. Az Alapszabály
x/u—m plmlbanmami az úÁbbi szöveg: ,,A napnendipanmkzu meghív/óh"!legalább

abanMulememvégelkelllégmeni, hogy .: elnőlaégl'hgvk alapom-ún:
[daluk—lmas ""

,.5/2021.09.IL MÚOSZ KüldőngyűléliHulton!
AMÚOSZ Külnangyillene az Alap-zabál'y enelempnniuiin, nyelvhelyeinegi

idegem-enek vonallmmbnn . ln'liillnimunni inmlni és n jelen küldöttgyűlénen
elnnngnnmk uzenni módnlílolua Alnpnznmuyl.Az Alzpanbily kiegészül aM. 356. §

(1) e. (2) bekez-ien szú .neninni nzavegeyel Egyben . küldöngyűulu egyuégzs
nzexlmulűAhpsnbny! :líogadu."

,,slzozwml. Múosz Küldöttgyűlésí Hniámnn
AMúosz Küldóltgyűlése n btfdnuhi sanyxalm : kiküldött lewezu .minn'unnlnmnnl az ülésen elhangzun móduníúloklul, mely szerin! ,,bcídnuéli dönlés

meghoznuunmk : Küldöngyűlén iugoullr" . elfogni-lm."
, ,,1/2011mu.MÚOSZ KildöngyűlhiHmmm

A MUOSZ Küldöngyűléseez sinillneg állal emenienzien z befelnuésí sualégiál .kiküldött tervezetszerintimalommal elfogudm."

,,s/zozxmn. MÚOSZ KüldmegymniHaümzal
AMúosz Küldütlgyűlése Kncli llann elnök illztméuyét luvi bmmómlm foi-lni
öuzcgbcnállapítommeg ennienni egyi-my A Kmdnngyale. (clhzulmazn n lnei

nlnlnaln-u, nagy egyi-nen nlnüán allulmnzhhaln MÚOSZ elnöke és n MÚOSZ közötti
illennenyne vunnnkuao lzenődén lássa el kézjegytch"

, ,,9/202L09JL MÚOSZ Küldöugyűlési nemm
A MUOSZ Kunbiigynle-e hazzAiAn-l ahhoz, hogy Rózsa Péterrel lzcnődés kerüljön
megkesiene online surhlztői pallción bi.m.ooo,- latint/hónap ükunénymellen."

_
,,10/20210911. múosz Küldöttgyűlb-i Hatá-vu!

A MUOSZ Küldöngyűlbe hozzáiinll Cub- Bgitn'x foglalmzuiúnúhoz,adminisztrativ



munkam munk-körben bnmó50.000 forint/báni); illnmény mellen."

A kivonul ösnállx'u'sa'n 2021. schlembex 16. rupján kenik ;on

Budapes, 2021. szeptember 16. A ,,

Uszlójózní
: küldöttgyűlés k:

xxgm [ j'üllmk


