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ü g y r e n d j e  
 

 

1. §    Az Alapszabály- és Szmsz.-karbantartó Bizottság (továbbiakban: ASZKB vagy 

bizottság) a szervezeti és működési szabályzat 23.§-a alapján megválasztott szervezeti 

egység, mely a szabályzatok módosításainak koordinálásával és javaslatok 

kidolgozásával segíti a közgyűlést az alapszabály-módosítások előkészítésében és a 

többi szervezeti egységet a hatáskörükbe tartozó szabályzatok megalkotásában és 

fejlesztésében. 

 

2. §    Az ASZKB feladatkörét a Szervezeti és Működési Szabályzat 23.§-a tartalmazza. 

 

Az ASZKB ülésezésének és döntéshozatalának rendje 

 

3. §    A bizottság szükség szerint, de legalább háromhavonta ülésezik. Az ASZKB üléseiről 

értesíti az Országos Elnökséget, a Felügyelő Bizottságot, és az OIB elnökét és az OIB-t, 

akik (amelyek tagjai) a bizottság ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. 

4. §    A bizottsági ülést a bizottság elnöke a napirendi javaslatot is tartalmazó meghívó 

elküldésével – személyes jelenléttel tartandó ülés esetén lehetőség szerint három 

hónappal, elektronikus hálózat útján tartott ülés esetén nyolc nappal korábban – hívja 

össze. 

(1) A bizottság összehívásáról szóló meghívót postai és elektronikus úton is el lehet 

küldeni. 

(2) A bizottság elnöke a bizottság következő ülésének időpontját a napirendi javaslat 

közlésével együtt a bizottsági ülésen is kihirdetheti. 

(3) Amennyiben a Szövetség érdeke megkívánja – így például szabályzatmódosításra 

készülő közgyűlés esedékessége esetén – az összehívásról rendelkező meghívó elküldése a 

jelen szakaszban írt határidőknél rövidebb is lehet. 

(4) Az ülés összehívásáról rendelkező meghívót és a napirendet a bizottság honlapján is 

közzé kell tenni. 

5. §    A bizottság üléseiről jegyzőkönyvet vezet, mely tartalmazza az ülésen tárgyalt 

módosítási javaslatokat mellékletként, valamint az ülésen a bizottság tagjai által 

elfogadott előterjesztéseket, az érdekelt szervezeti egységek értesítésének módját, és 

szabályzatok módosításának előkészítéseként lefolytatandó konzultációkról szóló 

döntéseket. 

6. §    A bizottság tagjai többségének egybehangzó nyilatkozatával (szavazatával) alkotja meg 

előterjesztéseit, melyeket a bizottság elnökén keresztül eljuttat a módosítandó 

szabályzat elfogadására jogosult szervhez. Amennyiben a módosítás elfogadására a 

közgyűlés jogosult, a bizottság az előterjesztést az OIB elnökének adja át. 

 

Döntéshozatal elektronikus hálózat (pl. Internet) alkalmazásával 
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7. §    A bizottság munkájának hatékonyabb ellátása érdekében megteremti a lehetőséget arra, 

hogy elektronikus hálózat segítségével tartson ülést és hozzon döntést a hatáskörébe 

tartozó ügyekben. 

(1) Az elektronikus hálózattal való döntéshozatal feltétele, hogy az ülést a tagok 

személyének egyértelmű beazonosítását lehetővé tevő eszköz segítségével tartsa a 

bizottság. Egyebekben az elektronikus hálózat igénybevételével tartott ülések tekintetében 

a személyes jelenléttel megvalósuló ülésekre vonatkozó szabályok megfelelően irányadók. 

(2) Elektronikus hálózat útján tartott ülésen – ha azt technikai feltételek nem teszik 

lehetővé – más személyek meghallgatásától el lehet tekinteni. A 3.§-ban meghatározott 

személyeknek azonban biztosítani kell a véleményük írásban való eljuttatásának 

lehetőségét, és azt az ülésen minden bizottsági tag számára elérhetővé kell tenni. Azonban 

a 3.§-ban szabályozott módon ez esetben is előzetes értesítési kötelezettség van, illetve 

utólag az Országos Elnökség, a Felügyelő Bizottság és az OIB tagjai számára a 

jegyzőkönyvet elérhetővé kell tenni. 

 

Munkafolyamat 

 

8. §    A bizottság a módosítások átlátható előkészítése érdekében az Alapszabálynak és a 

Szervezeti és Működési Szabályzatnak megfelelő eljárási rendet alkot, melyet 

ajánlásként tesz közzé a Szövetség tagjai számára a módosítások előkészítésében való 

aktív részvételük segítése érdekében. 

9. §    A bizottság feladatkörébe tartozó szervezeti szabályzatokkal kapcsolatos munkáját 

átlátható módon, a Szövetség minden tagja számára elérhetővé téve végzi és teszi közzé 

a www.cserkesz.hu/oib/aszkb oldalon. 

10. §    A bizottság 13.§ szerinti internetes oldalán közzé kell tenni 

(1) a bizottság ügyrendjét, 

(2) a hozzá eljuttatott javaslatokat, és az ezek nyomonkövethetőségét biztosító adatokat, 

(3) a megalkotott előterjesztéseket, 

(4) a módosítások tervezett ütemtervét, 

(5) és a tagok szabályzatok alakításában való aktív részvételét segítő eljárási rendet (8.§) 

11. §    Amennyiben a bizottság úgy értékeli, hogy valamely szervezeti szabályzat jogsértő, 

illetve veszélyezteti a Szövetség demokratikus és hatékony működését, jelentést készít a 

Felügyelő Bizottság és az OIB számára és egyúttal javaslatot tesz a szükséges 

módosításra. 

 

Megállapította az Alapszabály- és Szmsz.-karbantartó Bizottság, 2007. november 23-án. 

 

 

 

 

Ágostházy Szabolcs 
elnök 

Litter Anna 
tag, hitelesítő 

Parragh Gábor 
tag, hitelesítő 

 


