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Szervezeti és Működési Szabályzat  Élő Költők Társasága® 

 

1. PREAMBULUM 
 
 
Mi, az Élő Költők Társasága alapítói, 
 
ÖSZTÖNZÉST MERÍTVE a ceglédi, de különösen a magyar irodalom kulturális örökségéből, 
amelyből az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapjogai: a versírás, a versolvasás, 
valamint a verselemzés mint az egyetemes világirodalom értékei kibontakoztak, 
 
ABBAN A MEGKÉRDŐJELEZHETETLEN HITBEN, hogy „a szépirodalom nem más, mint az egyedül 
lehetséges szavak egyedül lehetséges sorrendje”; hogy a költői tehetség utat tör magának; 
hogy a kultúra, az irodalom, a versek születése és léte hozzájárul a társadalom egészének 
boldogságához; hogy a nevetés a legjobb orvosság, 
 
ATTÓL A MEGGYŐZŐDÉSTŐL VEZÉRELVE, hogy miközben ifjú géniuszok és érett zsenik büszkék 
maradnak saját verseik és stílusuk egyediségére elhatározták, felülemelkednek 
különbözőségeiken, és — egymással mind szorosabb egységre lépve — egy közös jövő 
megteremtésére törekednek Társaságunk megalapításával, 
 
ANNAK BIZTOS TUDATÁBAN, hogy a sokszínűségétől egységes Társaság a legjobb esélyt kínálja 
annak a nagyszerű kezdeményezésnek a megvalósítására, amelynek révén e térség, minden 
egyes rím jogának tiszteletben tartása mellett, valamint a megírandó versek és a Világ 
irodalmáért viselt felelősségük tudatában, az emberiség reménységének különleges klubjává 
válik, 
 
AZZAL AZ ELHATÁROZÁSSAL, hogy a Társaságot létrehozó Alapító Okiratban foglalt célokat 
továbbvigyük, egyben biztosítva a 2000-ben alapított egylet eddigi vívmányainak 
folytonosságát, útelágazódását, gyermekeink versekben és egyéb földi javakban gazdag jövőjét, 
 
ATTÓL ELÉRZÉKENYÜLVE, amit eddig mind a magyar, mind a világirodalomért tettünk, de 
legfőképpen attól, amit ezután fogunk; az eddigi felfedezettek és díjazottak hálájától, de 
különösen azokétól, akik kitüntetésre áhítoznak, és ezért hajlandóak hálájukat minden 
értelemben kifejezésre juttatni, 
 
KIFEJEZVE KÖSZÖNETÜKET ezen tervezet kidolgozásáért elsősorban magunknak, másodsorban 
a világ polgárainak türelméért, 
 
a mai napon az alábbi alapokmányt, mint akaratunkkal teljesen megegyezőt, és mint magunkra 
nézve kötelezőt fogaduk el.  
 
Bernecebaráti, 2006. október 7. 
 
 
 
 
 

Mácz Ákos  Revuczky Mátyás  Nagy Lajos  Marina Béla 
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2. BEVEZETÉS 
 
Az Élő Költők Társasága önmeghatározása: Irodalmi asztaltársaság – öniróniával. Önmagában 
rendkívüli. A Társaság műfaja, s egyben életfilozófiája, melyet zászlajára tűz: komoly 
gondolatokkal vegyített fanyar humor. A Társaság mottója:  
 
„Csak az az ág hajt rügyet, melyet nem hagynak kivágni a más fát ültetni vágyók.” (Nagy Lajos) 
 
Az Élő Költők Társasága szabályozott keretek között, a szokásjog, az erkölcs, a jóízlés, a 
betyárbecsület, a társadalmi önreflexió, valamit törvényeink által határolt mátrixban működik. 
Jelen dokumentum ezen keretek írásos lenyomata, melyet mint akaratunkkal megegyezőt, 
elfogadunk és tiszteletben tartunk.  
 

2.1. Az SZMSZ hatálya és célja 
A Szervezeti és Működési Szabályzat (továbbiakban: eszemiszom) az Élő Költők Társaságán 
(továbbiakban: Társaság) belüli vezetési, szabályozási munka alapvető dokumentuma. Célja a 
Társaság működésének jogi keretek között történő szabályozása.  
 

2.2. Hatályba lépés 
A Társaság Szervezeti és Működési Szabályzata – a 2002 óta érvényben lévő, és jelen 
dokumentum elfogadásával megszűnő SZMSZ szavazási eljárása alapján – az elfogadás napján 
lép hatályba. Jelen dokumentum hatályba lépésével egyidejűleg minden korábbi funkció, 
tisztség megszűnik – a jogfolytonosság biztosítása érdekében kivételt képez ez alól a Független 
könyvvizsgáló –, és az új intézményrendszer felállításához a Független Nővizsgáló azonnali és 
rendkívüli választások ír ki és bonyolít le az Működési részben foglaltak szerint. 
 

2.3. Értelmező rendelkezések 
 
Alapító: a Társaság létrehozója 
Elnök: az alapítók által jelölt és megválasztott személy 
Független könyvvizsgáló: a Társaság SZMSZ-ben foglalt jogszerű működéséért felelős 
független személy vagy gyors 
Elnöki Kollégium: a Társaság legfelsőbb és egyetlen döntéshozó szerve, az elnökök testülete, 
létszáma maximálisan 5 fő 
Közgyűlés: az Elnöki Kollégium, a független könyvvizsgáló, és a tisztségviselők, és gyermekeik 
Társaság: együttesen az Elnöki Kollégium, a tisztségviselők, és a tagok 
Tisztségviselő: az Elnöki Kollégium által konkrét feladattal megbízott illető 
Tag: akinek legalább egy verse megjelent az Énekes Vazulban 
Végtag: vándor-pozíció, a legutoljára felvett tag 
Tagozat: elnök(ök) által regionálisan (külföldön vagy belföldön) alapított csoport 
Guten tag: Jó napot! 

2.4. Az SZMSZ alkalmazásának általános szabályai 
Az SZMSZ évenkénti felülvizsgálatáért, naprakészségéért és a módosítások a média minden 
eszközének igénybevételével történő közreadásáért az Elnöki Kollégium által kijelölt személy(ek) 
felelős(ek). Az SZMSZ-t a Társaság alapítói megvitatták és az 1/2006.  (2006.10.07.) 
határozatával az itt kiadott formában jóváhagyták. 
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3. ÁLTALÁNOS RÉSZ 
 
Az általános rész a Társaság alapítási- és működési adatai, szervezeti strukturáltsága, a 
kiemelt fontosságú jogok és kötelezettségek szabályozása. 
 

3.1. A Társaság fontosabb adatai 
 
Megnevezés :  ÉKT Élő Költők Társasága 
Angolul:  LPS Living Poets’ Society 
Lengyelül:  SZP STOWARZYSZENIE ZYWYCH POETÓW 
Szlovákul:  SZB SPOLEČNOST ŽIVÝCH BÁSNÍKŮ 
Finnül:   LPS Levande Poeters Sallskap 
Németül:   GLD Gesellschaft der lebende Dichter 
Norvégül:  LPK Levende Poeters Klub 
Svédül:   LPS Levande Poeters Sällskap 
Dánul:   LPK Levende Poeters Klub 
Bolgárul:   Обществото на живите поети 
Macedónul:   Drustvo na zivi poeti 
Franciául:   L'Association des Poètes Vivants 
Japánul:   黄葉の候、貴社いよいよご清祥のこと 
 
Alapító okirat kelte: 2000. július 25. 
Szék-helye:  Bernecebaráti, Mikszáth-kúria 
 

3.2. A Társaság tevékenységi köre 
Irodalmi asztaltársaság – öniróniával. 
 

3.3. SZJ (Szolgáltatások Jegyzéke) szerinti besorolás 
11.10.30.0 Földgáz cseppfolyósítása, gázzá történő visszaalakítása szállítási célra 
17.30.30.6 Végtelen fonalból, mesterséges szálból készült szövet nyomása 
23.30.99.0 Nukleáris fűtőanyag gyártásával kapcsolatos egyéb szolgáltatás 
92.34.11.0 Cirkusz (varieté, revüműsor, kaszkadőr-bemutató) 
92.72.12.0 Máshova nem sorolt, egyéb szabadidős szolgáltatás 
92.71.10.2 Pénznyerő-automata üzemeltetése 
73.20.11.0 Kulturális, szociológiai, pszichológiai kutatás (Ide tartozik: az irodalom, a filozófia, a 
történettudomány, a jólét, a neveléslélektan, a szociológia, a pszichológia stb. területén 
folytatott kutatás, fejlesztés.) 
 

3.4. A Társaság működésének időtartama 
A Társaság határozottan határozatlan időre jött létre. 
 

3.5. A Társaság alaptőkéje 
A Társaság alaptőkéje 1 milliárd forintnyi szellemi tőke, amelynek megoszlása: 
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Marina Béla 1 / 4 rész, azaz huszonnégy % 
Mácz Ákos  1 / 4 rész, azaz huszonöt % 
Nagy Lajos 1 / 4 rész, azaz huszonöt % 
Revuczky Mátyás 1 / 4 rész, azaz huszonöt % 
Marina Béla további 1% prémium 
 
A tényleges vagyonról az Alapító Okirat rendelkezik. 
 

3.6. A Társaság könyvvizsgálója 
Kuthy György független nővizsgáló, első osztályú másodhegedűs. 
 

3.7. Axiómák 
Az Élő Költők Társasága független, demokratikus álom. A Élő Költők Társaságában minden 
hatalom a versé, amely a költői szabadságot választott elnökei útján, valamint közvetlenül 
gyakorolja. Senkinek a tevékenysége sem irányulhat a vers hatalmának erőszakos 
megszerzésére vagy gyakorlására, illetőleg a szavak kizárólagos birtoklására. Az ilyen 
törekvésekkel szemben mindenki jogosult és egyben köteles fellépni a színpadra.  
 
Az Elnöki Kollégium védi a vers szabadságát és hatalmát, a Társaság függetlenségét és testi 
épségét, valamint a határtalanságát.  
 
Az Élő Költők Társasága elismeri az ember sérthetetlen és elidegeníthetetlen alapvető jogait a 
versekhez, ezek tiszteletben tartása és védelme az Elnöki Kollégium elsőrendű kötelessége.  
 
Az Élő Költők Társasága szellemi tőkéje – a szerzői jogok tiszteletben tartásával – nemzeti kincs, 
a magyar kulturális örökség része.  
 
Az Élő Költők Társasága különös gondot fordít az ifjú tehetségek és szárnybontogató zsenik 
felfedezésére, oktatására és nevelésére, valamint védelmezi az ifjúság álmait. A versekre 
rászorulókról kiterjedt szociális intézkedésekkel gondolkodik. A Társaság elismeri és érvényesíti 
mindenki jogát az Énekes Vazulhoz.  
 
Az Élő Költők Társasága éreccccségi (fel)tét(el). 
 

3.8. Alapvető jogok és kötelességek  
Az Élő Költők Társaságában minden vers jogképes.  

Az Élő Költők Társaságában minden embernek veleszületett joga van a versekhez és a 
szépirodalom méltóságához, amelyektől senkit nem lehet önkényesen megfosztani.  

Senkit nem lehet kínzásnak, kegyetlen, embertelen, megalázó elbánásnak vagy büntetésnek 
alávetni egy-egy rossz verssel, és különösen tilos emberen a hozzájárulása nélkül rossz 
versekkel kísérletet végezni.  

Az Élő Költők Társaságában mindenkinek joga van a versek szabadságára és a szépirodalom 
biztonságra, senkit sem lehet rímei szabadságától másként, mint a törvényben meghatározott 
okokból és a törvényben meghatározott eljárás alapján megfosztani.  

 
Az Élő Költők Társaságában az Elnöki Kollégium és az Énekes Vazul főszerkesztője előtt 
mindenki verse egyenlő, és mindenkinek joga van ahhoz, hogy az ellene emelt bármely 
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szépirodalmi vádat, vagy valamely perben a jogait és kötelességeit az örvény által felállított 
független és pártatlan Vizsgáló Bizottság (ViBi) igazságos és nyilvános tárgyaláson bírálja el.  
 
Az Élő Költők Társaságában mindenkit megillet a jóhírnévhez, a versek sérthetetlenségéhez, 
valamint a magántitok és a rímek védelméhez való jog.  
 

3.9. A joggyakorlás alapjai 
Az Élő Költők Társaságában mindenkinek joga van a lelkiismeretes versírás és versolvasás 
szabadságára, gondoljon bárki bármit, lelke rajta. Az Élő Költők Társaságában mindenkinek joga 
van a szabad verselemzésre, továbbá arra, hogy a közérdekű rímeket megismerje, illetőleg 
terjessze.  
 
Az Élő Költők Társasága elismeri és védi az egyedül lehetséges szavak egyedül lehetséges 
sorrendjét, továbbá elismeri a békés borozgatás jogát és biztosítja annak szabad gyakorlását.  
 
Az Élő Költők Társaságában az egyesülési jog alapján mindenkinek joga van jelen SZMSZ-ben 
nem tiltott célra – lehetőleg távoli országok romantikus tengerpartjain – tagozatokat létrehozni, 
illetőleg azokhoz csatlakozni.  
 
Az Élő Költők Társaságában mindenkinek joga van arra, hogy egyedül vagy másokkal 
együttesen írásban verset vagy prózát terjesszen az illetékes halló- vagy látószerv elé.  
 
Az Élő Költők Társaságában meghatározatlan feltételek szerint - ha sem származásuk védelmét 
más társaság nem biztosítja - menedékjogot nyújt azoknak a nem magyar verseknek, akiket 
hazájukban rímeik miatt üldöznek, vagy üldöztetéstől való félelmük megalapozott.  
 
Az Élő Költők Társaságában biztosítja a férfiak, de különösen a nők egyenjogúságát a szabad 
versválasztás tekintetében.  Az Élő Költők Társaságában minden gyermeknek joga van a 
családja, az állam és a társadalom részéről azokra a versekre, amely a megfelelő testi, szellemi 
és erkölcsi – és lehetőség szerint anyagi – fejlődéséhez szükséges.  
 
Az Élő Költők Társaságában semelyik verset nem lehet rímeitől önkényesen megfosztani, vagy 
magyar verset a Magyar Köztársaság területéről kiutasítani. Az Élő Költők Társaságában minden 
elnököt megillet az a jog, hogy az elnökválasztásokon jelölő és jelölhető, valamint választó és 
választható legyen. 

Mindenkinek, akit az Alapítók arra érdemesnek tartanak, és pozícióra jelölnek, joga van ahhoz, 
hogy rátermettségének, képzettségének és szakmai tudásának megfelelően az Élő Költők 
Társasága intézményrendszerében közhivatalt viseljen.  

Az Élő Költők Társaságában minden elnöknek és tisztségviselőnek joga van a munkához, 
valamint a munkának joga van őhozzá. Az Élő Költők Társaságában minden elnöki vagy 
tisztségviselői posztra jelöltnek nyilatkoznia kell a titkos választást megelőzően, hogy vállalja-e 
a poszthoz tartozó munkát, így csak igenlő válasz esetén választható meg. 

Az egyenlő munkáért mindenkinek, bármilyen megkülönböztetés nélkül, egyenlő elismeréshez 
van joga. Az Élő Költők Társasága biztosítja minden tagja számára a művelődéshez való jogot.  

 

3.10. A Társaság fontosabb adataihoz kapcsolódó rendelkezések 
A Társaság jogosult a jogszabályok keretei között Magyarország egész területén és külföldön 
(elsősorban - tekintettel a Társaság céljára - a fejlődő, kulturálisan elmaradott országok 
vonatkozásában) támogató, szervezett csoportok létrehozására. Ezen szervezett csoportok saját 
név alatt működnek, mely név minden esetben tartalmazza az "ÉKT" elnevezést. 
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3.11. Képviselet (hatóság előtti, nyilvánosság előtti, jogi) 
A Társaság általános képviseletét az Ügyvezető Elnök látja el. Az Ügyvezető Elnök 
akadályoztatása esetén az általa kijelölt Elnök, ennek hiányában az éppen jelen lévő elnökök 
közül pénzfeldobás alapján bármelyik.  
 
Hatóság előtt az aktuálisan legtalpraesettebb (legjobban halad a szekere), az elnökök által 
választott személy a képviselő. Jogi képviselő igénybevétele megengedett, anyagilag viszont 
megengedhetetlen. 
 
Nyilvánosság előtt szereplő képviselő megválasztásánál irányadó szempont a kiterjedt 
médiakapcsolat és a jó kapcsolatteremtő készség. Képviselő csak elnök vagy pulitzer (esetleg 
wurlitzer) díjas lehet. 
 

3.12. Aláírási jog, cégjegyzés, utalványozás 
Aláírási joga az elnököknek van, de csak egyszerre. Az aláírást nyomtatott kézzel, balról jobbra 
kell elvégezni. Ha valaki előbb kezdi vagy később fejezi be, az aláírás érvénytelen. 
A Társaságot az elnökök együttesen megjegyzik az előző pontban részletezett szabályok szerint, 
vagy feljegyzik, ha mégsem. 
 
Utalványozási joga annak az elnöknek van, akit a többi elnök aláírásával és anyagilag támogat. 
Az utalványozás érvényességéhez szükséges a könyvvizsgáló ellenjegyzése, vagy a Múzsa 
mellen jegyzése. 
 

3.13. A Társaság irányítási rendszere, döntési jog, döntés-előkészítés 
A Társaságot az Elnöki Kollégium irányítja, amely egyben maga az Elnöki Kollégium. Az Elnöki 
Kollégiumnak tartozik beszámolási és elszámolási kötelezettséggel minden tisztségviselő. Az 
Elnöki Kollégium a Közgyűlésnek tartozik beszámolni, ha kedve tartja. 
 
Döntési joga minden elnöknek egyenlő arányban van (az elfogyasztott alkohol mennyiségével). 
Szavazategyenlőség esetén a hivatalban lévő Év Elnöke szavazata dönt. 
 
Döntés előkészítő anyagot, bármely elnök, vagy az általa felkért személy készíthet. Döntés 
előkészítő anyagot ezen felül bárki készíthet, de azt az előterjesztéshez ellenjegyeztetni kell 
legalább egy elnökkel.  
 

3.14. Intézkedési jog (katasztrófa esetén) 
Rendkívüli esemény bekövetkezésekor megalakul az ÉKT Védelmi Bizottság, amelynek tagjai az 
elnökök és a mindenkori biztonságtechnikai és terrorista-elhárítási szakértő (biztonsági őr). A 
Bizottság minden olyan intézkedést megtehet, amely szükségszerű az esetleges káresemények 
elhárítása céljából. Külső támadás esetén az elnöki különgépnek (Air Force 4) azonnal fel kell 
szállnia, az elnökök a levegőből irányítják a Társaságot 2.8%-os tejhatalommal. 
 

3.15. Ellenőrzési jog, észrevételezési jog 
Ellenőrzési joga a Független könyvvizsgálónak, valamint minden egyéb független szervezetnek 
nincs. A FiBi elnöke ellenőrizheti a fegyelmi büntetés gyanánt beszolgáltatott élelmiszerek 
(főként szeszesitalok) minőségét. Az Ellenőrzési Bizottság, amelynek vezetője a mindenkori 
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független könyvvizsgáló, maximum 1 főből állhat. Ezen Bizottság csak az Igazgatóság által 
jóváhagyott éves munkaterv alapján, érvényes megbízólevéllel működhet. 
 
A Társaság valamennyi tagjának van észrevételezési joga. Az észrevételezési jogot az 
ipiapacsegykettőhárom államközi szerződéssel kell foganatosítani. Cseréptörést a Társaság nem 
vállal. 
 

3.16. Kezdeményezési jog, véleményezési jog 
Kezdeményezni viszont csak a nőtlen, illetve elvált tagoknak szabad (az özvegyeknek kegyeleti 
okokból nem). 
Véleményezési joga valamennyi tagnak van kirendelt ügyvédje jelenlétében, feltéve, ha szót kap 
a tárgyalást vezető bírótól. 
 

3.17. Védjegy 
Az Élő Költők Társasága® név a védjegy lajstromozásról szóló 1997. évi XI. törvény alapján 
védett. Az Élő Költők Társasága® név bárminemű felhasználása csak a védjegytulajdonosok 
előzetes írásbeli beleegyezésével lehetséges. Védjegytulajdonosok az alapítók. 
Lajstromszám: 173832, ügyszám: M0103260. (Lajstromozás napja: 2003.01.09.) 
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4. SZERVEZETI RÉSZ 
 
A szervezeti rész a Társaság szervezeti strukturáltsága, a kiemelt fontosságú beosztások 
kiosztása. 
 
Az elnöki intézményrendszer keretében az Élő Költők Társasága vezetője az Elnök, aki kifejezi a 
Társaság egységét, és őrködik a szervezet demokratikus működése felett. Az elnöki poszt a 
Társaság legfőbb méltósága. 

4.1. Ügyvezető Elnök 
 
Az Ügyvezető Elnöki poszt a Társaság operatív működésének szempontjából kulcsfontosságú 
tisztség. Az Ügyvezető Elnök a társaság motorja, az ülések megszervezője és levezetője. 
Hatásköre kiterjedt. 
 
Az Ügyvezető Elnök feladata az irányítási jogkörének gyakorlása szokásjog valamint a jelen 
szabályzat rendelkezései alapján. Kiemelt feladata a Társaság Üléseinek összehívása és azok 
levezetése, valamint az üléseken alkotott Kollégiumi Határozatok megfogalmazása és írásba 
foglalása. Vezeti az Énekes Vazul „Hét elemzése” rovatot, aktívan kiveszi részét az ÉKTfórum 
moderálásából. A Társasághoz beküldött versekből szemezget, és javaslatot tesz a 
megjelenésre. 

4.2. Tiszteletbeli Elnök 
 
A Tiszteletbeli elnöki bársonyszék elfoglalója a Társaságot mint egységet a legmagasabb fokon 
képviseli és éljenzi. A Tiszteletbeli Elnök a Társaság valós megjelenésének nagymestere. 
 
A Tiszteletbeli Elnök feladata az irányítási jogkörének gyakorlása szokásjog alapján. Kiemelt 
feladata a Társaság honlapjának menedzselése, kiterjedt médiakapcsolatok gyümölcsöztetése, 
valamint a vizuális kultúra elterjesztése a verbális Társaságban. A Társasághoz beküldött 
versekből szemezget, és javaslatot tesz a megjelenésre. 
 

4.3. Választott Elnök 
 
A Választott elnöki posztban ülő a Társaság értékként való felmutatását képviseli. Ő a Társaság 
Minőségének Védelmezője.   
 
A Választott Elnök a Társaság legdemokratikusabban megválasztott vezetője, egyik elnöknek 
sincs több joga, mint neki. Kötelezettsége kizárólag jelen szabályzat valamint a szokásjog 
alapján meghatározottakra terjed ki. A Társasághoz beküldött versekből szemezget, és 
javaslatot tesz a megjelenésre. 
 

4.4. Társadalmi Elnök 
 
A Társadalmi elnöki bársonyszék elfoglalója a Társaság és az Irodalom közötti szakmai átjáróház 
képviselője. A Társadalmi Elnök a Társaság tudományos oldalának kidomborítója. 
 
A Társadalmi Elnök feladata saját kedvének és idejének függvénye, betartva azon szabályt, 
hogy minden társadalmi elnök rendelkezik feladattal, de nem minden feladat rendelkezik 
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társadalmi elnökkel. A Társasághoz beküldött versekből szemezget, és javaslatot tesz a 
megjelenésre.  
 

4.5. Kulturális Elnök 
 
A Kulturális elnöki poszt a Társaságban fellelhető előnyök kihasználója és hirdetője. A Kulturális 
elnök hatáskörébe tartozik a társaságban rejlő értékek felszínre hozása és kinyilatkoztatása. 
 
A Kulturális Elnök feladata a Társaságban rejlő és szunnyadó értékek felszínre bányászása és 
terjesztése, az értékek színesítése, kultúrák találkoztatása. Az Elnöki Kollégium működéséhez 
kapcsolódó szervezési és logisztikai feladatok ellátása különös tekintettel az ülések helyszínére, 
hangulati elemeinek biztosítására, úgy mint kiváló minőségű borok, ízletes vacsorák 
felszolgálása. A Társasághoz beküldött versekből szemezget, és javaslatot tesz a megjelenésre. 
 

4.6. Elnöki Kollégium 
Az Elnöki Kollégium (a továbbiakban: Kollégium) a Társaság legfelsőbb – és egyetlen - 
döntéshozó szerve, az elnökök testülete, létszáma maximálisan 5 fő. Feladata a Társaság 
irányítása, működtetése és normakontrollja. Ezen túlmenően a tagsággal való állandó (szem) 
kontaktus. 
 
Elnöke:   
Levezető elnöke:  

Az Év elnöke 
Az Ügyvezető elnök 

Állandó tagjai:  
Állandó kültagja: 

A hivatalban lévő elnökök 
A független könyvvizsgáló 

Állandó meghívottak: Tisztségviselők 
Titkára:  
  

a Társadalmi elnök, vagy az általa megbízott személy, 
mindkettő hiányában a Tiszteletbeli elnök. 

  
  

4.7. Közgyűlés 
A Közgyűlés az Elnöki Kollégium, a független könyvvizsgáló, valamint a tisztségviselőkből és 
azok gyermekeiből álló grémium. Feladata a Társaság reprezentációja jelen szabályzat alapján. 
A Közgyűlés közgyűlési állásfoglalások meghozatalával képviseli a Társaságot a külvilág felé. 
 

4.8. A Felügyelő Bizottság  
A Felügyelő Bizottság (a továbbiakban: FeBi) a Társaság legfelsőbb – és egyetlen - ellenőrző 
szerve, független szerv, létszáma minimálisan 1 fő vagy 5 mellék. Feladata a Társaság teljes 
körű ellenőrzése, és az SZMSZ keretei közt tartása. Tagjait a Független Könyvvizsgáló 
javaslatára az Elnöki Kollégium választja meg. 
 
 
Elnöke:   FeBi elnök 
Állandó tagjai:  
Állandó kültagja: 

FeBi elnök, független könyvvizsgáló 
Max. 3, a FeBi elnök által javasolt és az Elnöki Kollégium 
által jóváhagyott tisztségviselő (elnök nem lehet) 

  
Titkára:  
  

a FeBi elnök által megbízott személy, 
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A Felügyelő Bizottság évente legalább egyszer ülésezik. A felügyelői bizottság évente legalább 
egyszer zárójelentést készít a Társaság működéséről, és azt az Elnöki Kollégium részére írásos 
formában benyújtja a második (karácsonyi) közgyűlésre. A Felügyelő Bizottság éves ütemterv 
alapján dolgozik. Javadalmazásáról külön passzus rendelkezik, ha rendelkezik.  
 

4.9. Kuratórium 
Személyében megegyezik az Elnöki Kollégiummal. Feladata a pályaművek elbírálása, 
jutalmazás, díjak alapítása, kiosztása, zsűrizés. Döntés a vagyon felhasználásáról. A Kuratórium 
Kuratóriumi határozatok meghozatalával hoz döntéseket. 
 

4.10. Független könyvvizsgáló 
A Független Könyvvizsgáló a Felügyelő Bizottság szerves részeként közvetlenül az Elnöki 
Kollégiumnak köteles beszámolni évente legalább egy alkalommal, írásos formátumban, 
hegedűszó kíséretében. A Független Könyvvizsgáló feladatai közé tartozik a Társaság vagyoni 
helyzetének éves vizsgálata, a Társaság mérlegének hitelesítése (max. 140 kg), az Üléseken 
történő szavazatok megszámlálása, a készült dokumentumok archiválása, a homokóra 
üzemeltetése. A Független Könyvvizsgáló szakmailag felügyeletet lát el a Felügyelő Bizottság 
(FB) és az Ad-Hoc Bizottságok (AH) munkájában. 
 

4.11.  Ad-Hoc Bizottságok 
Az Ad-Hoc Bizottságok (Ellenőrzési, Védelmi stb.) feladata a célvizsgálódás bármilyen gyanús, 
valamint a közvéleményre tartozó ügyben. Tagjait az Elnöki Kollégium nevezi meg, és a 
Felügyelő Bizottság számoltatja be. 
 

4.12. Webmester 
A Webmester feladata a Társaság interneten történő megjelenésének biztosítása, valamint 
szakmai irányítása. Az ekt.hu karbantartása, fejlesztése, kapcsolatkeresés és kapcsolattartás 
más honlapokkal. Feladata továbbá a honlap arculatának megtervezése, őrködés az egységes 
megjelenés felett. A Webmester a Tiszteletbeli elnöknek tartozik beszámolási kötelezettséggel. 
 

4.13. Nemzetközi háziasszony 
A Nemzetközi Háziasszony (N.H.) feladata az Elnökök szórakoztatása, kulturált módon és 
formában. A Nemzetközi Háziasszony közvetlenül az Elnöki Kollégium alá tartozik. 
 

4.14. Fotóriporter 
A Fotóriporter feladata a Társaság üléseit képekben, mozgóképekben, rajzokon, festményeken, 
fantomképeken, egyéb alternatív módon (pl. gyurma) megörökíteni és azokat az Ülést követő 
maximum két héten (éven) belül a Webmester rendelkezésére bocsátani. A Fotóriporter a 
Tiszteletbeli elnöknek tartozik beszámolási kötelezettséggel.  
 

4.15. Énekes Vazul főszerkesztő, szerkesztőség, rovatvezetők 
Az ÉV (Énekes Vazul) főszerkesztőjének feladata a Társaság Internetes folyóiratának 
megjelentetése bizonyos időközönként. Szakmai irányítása alá tartozik a rovatvezetők 
munkájának koordinálása, valamint a szerkesztőség irányítása. A Szerkesztőség feladata az ÉV 
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számainak összeállítása és az elkészült anyag postázása elektronikus úton – módon a Társaság 
Webmesterének. A rovatvezetőket a Főszerkesztő kéri fel írásos formában, vagy telefonon 
konkrét feladatra. A rovatvezetőknek nincs kötelezettsége, írásaikkal, elemzéseikkel, egyéb 
anyagaikkal támogatják a főszerkesztő munkáját, baráti alapon. 
 

4.16. Művészeti igazgató  
A Művészeti Igazgató feladata a Társaság Ülésein biztosítani a szellemi (fil)harmóniát és az ülést 
követő beszélgetések (kártyapartik) zenei aláfestését. Ezen kívül - alkalomszerűen - 
vendégelőadókat (táncos lányokat) hív meg az ünnepi ülések műsorszervezéséhez. Szakmai 
irányítása alá tartozik ÉKT funclub (fánk-klub) menedzselése. 
 

4.17. Funclub 
A Funclub (fánk-klub) feladata a rajongói tábor szervezése, valamint rajongói táborok 
szervezése Balatonszárszón. Ezen túl a rajongói levelekre történő válaszadás, és élő vagy 
virtuális találkozások megszervezése a rajongók és az ÉKT vezetősége között. 
 

4.18. Zenei igazgató  
A Zenei igazgató feladata a Társaság himnuszának, indulójának, szignáljának, szünethangjának, 
reklámdalainak, albumainak megkomponálása. 

4.19. Nyárkutató osztály 
A NY.O. Ősztől – tavaszig ülésezik. Feladata a boldogság kék madarának elfogása. A nyárkutató 
osztály vezetője az Operatív elnök. Feladata a Társaság produktumainak áruba bocsátása 
haszonleső módon, valamint az ÉKT bögrék sorozatgyártása, reklám, marketing, logó és egyéb 
flanc.  
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5.  KÜLÖNÖS JOGOK ÉS KÖTELESSÉGEK 
 

5.1. Az Elnöki Kollégium különös jogai 
 
A különös jogok azokat az elnököket illetik meg (pl. adókedvezmény, munkahelyteremtő 
támogatás), akik különös kötelezettségeket teljesítenek. A Kollégium tagjai különös jogaikat 
csak az általuk vállalt és teljesített különös kötelezettségek mértékéig érvényesíthetik.   
 
5.1.1 Elnökmegmaradás joga 
Minden elnöknek különös joga van a megmaradáshoz, bársonyszékéhez való ragaszkodáshoz, 
attól megfosztani csak egy kárpitosnak van joga. E jogot minden elnök korlátozás nélkül 
gyakorolhatja mindaddig, amíg különös kötelezettségeit maradék nélkül teljesíti, vagy ha nem 
nyújtja be lemondását. 
 
5.1.2 Jog a munkához 
Minden elnöknek különös joga van a munkához, attól megfosztani semmilyen körülmények 
között senkinek nincs joga. 
 
5.1.3 A semmittevés joga 
Minden elnöknek különös joga van a semmittevéshez, amely a hiperaktivitás reciprokaként 
értelmezhető az Elnöki Kollégium halmazán. Ezen jog gyakorlása időben korlátozott és előzetes 
bejelentéshez kötött, hossza nem haladhatja meg a 30 napot – évente maximum 1 alkalommal. 
 
5.1.4 Az alkotói jog 
Minden elnöknek különös joga van alkotni, legyen az – többek közt – vers, beszéd, próza, 
verselemzés, vezércikk, könyvajánló gyurmafigura, gipszszobor, vagy zsírkrétával rajzolt 
graffiti. 
 
5.1.5 Az alkotói szabadság joga 
Minden elnöknek különös joga van alkotói szabadságra abban az esetben, ha az elnök múzsája 
túlságosan elfáradt az előző jog intenzív gyakorlása közben. Ezen jog gyakorlása időben 
korlátozott és előzetes bejelentéshez kötött, hossza nem haladhatja meg a 30 napot. 
 
5.1.6 Ülésre járási jog 
Minden elnöknek különös joga van ülésre járni, ha arra Meghívót kap jelen SZMSZ-ben 
szabályozott rend alapján, de akkor is, ha ilyen értesítést technikai- vagy önnön hibájából nem 
kap kézhez. 
 
5.1.7 Üléstartási jog 
Minden elnöknek különös joga van ülést tartani akkor is, ha egyébként azon minden elnök nem 
is tud részt venni, de legalább a Kollégium határozatképes. 
 
5.1.8 Ülés megtagadási jog 
Minden elnöknek különös joga van ülést megtagadni, ha inkább állni szeretne a Kollégium 
ülésein. Ez a jog korlátlanul gyakorolható az ülést megelőzően, és azt követően is. 
 
5.1.9 Ötletelési jog 
Minden elnöknek különös joga van az ötleteléshez azon önkorlátozás mellet, hogy minden ötlet 
annyit ér, amennyit abból az ötletgazda megvalósítani vagy megvalósíttatni tud belátható tér-
időn belül. 
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5.1.10 Elnöki kívánságműsor 
Minden elnöknek különös joga van beleszólni az elnöki kívánságműsorba egy zeneszám 
igénylésével, sőt nem teljesítés esetén joga van 100 Ft-os érméket felhasználni a legközelebbi 
kocsmában található wurlitzer igénybevételéhez. 
 
5.1.11 Bizalmatlansági indítvány joga 
Minden elnöknek különös joga van bizalmatlansági indítványt beterjeszteni a Kollégium elé, ha 
és amennyiben úgy ítéli meg, hogy a Kollégium egy (vagy több) elnöke különös 
kötelezettségeinek nem, vagy nem megfelelően tesz eleget, avagy különös jogaival visszaél. 
Ezen kívül bármelyik elnök bizalmatlansági szavazást kérhet önmaga ellen bármelyik 
határozatképes ülésen. Mindkét esetben a jelenlévő elnökök egyszerű többségének 
egybehangzó titkos szavazata szükséges a bizalmatlanság megerősítéséhez, vagy 
elutasításához. Amennyiben megüresedik az adott elnöki poszt, úgy a Közgyűlés következő 
nyári ülésszakán kell új elnököt választani. 
 
5.1.12 Visszahívási jog 
Minden elnöknek különös joga van élni a visszahívás intézményével, azaz, ha valakit telefonon 
kerestek, de nem volt elérhető, vagy csalárd módon, esetleg lustaságból nem vette fel a 
telefont, úgy 72 órán belül köteles a hívott fél visszahívni a hívót. Ekkor a szerepek 
megcserélődnek, és a hívottból lesz hívó, a hívóból pediglen hívott. 
 
5.1.13 Napirendi pont megtagadási jog 
Minden elnöknek különös joga van megtagadni egy napirendi pont teljesítését, ha és 
amennyiben érdekkörében olyan különös változás áll be, amely a pont teljesítését teljes 
mértékben ellehetetleníti, pl. az ülés napján nősül, születik gyermeke, vagy tartóztatják le. 
Amennyiben az utasítás vagy egyéb, a jelen szabályzatban rögzített kötelezettség megtagadása, 
illetve elmulasztása jogalap nélküli, a megtagadónak számolnia kell a szigorú 
következményekkel, amelyeket az utasítást adó(k) három Gergely-naptári napon belül 
határozatba foglalnak. Ezt megelőzendő, a mulasztó bianco fegyelmi, súlyos esetekben bianco 
fegyelmik kitöltésével enyhítheti / róhatja le büntetését.  
 
5.1.14 Lemondási jog 
Minden elnöknek különös joga van minősített esetekben benyújtani lemondását, Az elnöki 
pozícióról – önkritikát gyakorolva, és az elnöki méltóság megőrzése céljából – lemondani is 
lehet, ezt a Kollégiumnak kötelessége tudomásul venni.  A lemondás elfogadásához 
kétharmados szavazati többség kell, a lemondani kívánt elnök a ceremónia alatt nem 
tartózkodhat a többi elnök társasága epicentrumától számított kilenc méteren belül a 
döntéshozatalig.   
 

5.2. Az Elnöki Kollégium különös kötelezettségei 
 
5.2.1 A munka definíciója☺ 
Munkának nevezünk minden olyan tevékenységet, cselekedetet, szót vagy gondolatot, amely a 
társaság szekerét előre tolja, illetve hírét tovább erősíti a nagyvilágban. A Társaságért végzett 
munka érdem, kiváltáság és egyben kötelezettség az arra méltó elnökök, tisztségviselők, és 
tagok számára. A munka gyümölcse pedig minden olyan írásos emlék, amely a Társaság 
honlapját emlékezetét gazdagítja. 
 
5.2.2 Elnökmegmaradás kötelme 
Minden elnök különös kötelessége megmaradni a pozíciójában, tisztségéről – önkritikát 
gyakorolva, az elnöki cím méltóságát megtartandó – a fentiekben leirtak szerint lemondhat. 
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5.2.3 Tisztségviselői különös kötelezettségek 
Minden tisztségviselőnek különös kötelessége, hogy jelen SZMSZ-ben foglalt feladatait ellássa, 
valamint az Elnöki Kollégium által reá rótt kötelezettségét teljesítse megadott határidőig, de 
legkésőbb a soron következő ülésig. 
 
5.2.4 Munkavégzés és munkába járás kötelezettsége 
Minden elnök és tisztségviselőnek különös kötelessége a munkavégzés, azaz a reá kirótt 
feladatok maradéktalan ellátása, és ehhez, ha szükséges, munkába is járhat. 
 
 
5.2.5 Üléstartási kötelezettség 
Minden elnök különös kötelessége, hogy az Éves munkaterv alapján évente legalább egy-két 
alkalommal ÉKT ülésnek adjon otthont, a meghívott vendégeinek ellátásáról pedig 
gondoskodjon. A tisztségviselőknek e kötelem inkább lehetőség, melyet a Kollégium nagyra 
értékel. 
 
5.2.6 Ülésmegjelenési kötelezettség 
Minden elnök különös kötelessége az üléseken való megjelenés, az alól nincs kivétel nélkül 
mindegyiken meg kell jelenni. A megjelenési kötelesség elmulasztása jogosulttá teszi a 
kötelességszegőt arra, hogy a lemondási jogával éljen. 
 
5.2.7 Beszámolási kötelezettség 
Minden elnök különös kötelessége beszámolni munkájáról és feladatiról, annak állásáról és 
teljesítéséről. Az ülések állandó napirendi pontjai közt kell szerepeltetni a beszámolási részt, 
mely tartalmazza a korábban meghatározott feladatot, a felelőst, valamint a kiszabott határidőt. 
A beszámolási kötelesség elmulasztására nincs joga senkinek. 
 
5.2.8 Napirendi pontokra való felkészülés kötelme 
Minden elnök különös kötelessége a napirendi pontokra való felkészülés – mind szóban, mind 
pedig írásban. 
 
5.2.9 A kihasználatlan kapacitás fogalma, intézménye 
Minden elnök különös kötelessége felajánlania kihasználatlan kapacitását az Elnöki Kollégium 
egységes terhelése érdekében, és olyan munkát átvállalnia elnöktársától, amely egyébkén nem 
az ő felelősségi körébe tartozik. A szabad kapacitás felajánlásával egyidejűleg jogot formál az 
átvállaló elnök az átvállalt elnöktől komoly hálára (elsősorban kiváló minőségű, leginkább másik 
földrészről származó borkülönlegességformájában). 
 
 

5.3. Specifikus rész 
 
Frissítési kötelezettség 
Elemzési kötelezettség 
Vezércikkírás kötelme 
Szerkesztői kötelezettségek 
Hangosvers kötelme 
Jegyzőkönyvvezetés kötelme 
ÉKTfórum moderálásának kötelme 
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6. JAVADALMAZÁS, JUTALMAK, SZANKCIÓK, 
BÜNTETÉSEK 

 

6.1. Az Elnöki Kollégium javadalmazása 
 
Az elnökök munkájuk után napidíjat kapnak. Az elnökök napi díja fix. Minden elnök egyenlőtlen 
javadalmazásban részesül. A napi díj megállapítása a Független könyvvizsgáló feladata, de a 
napidíj mértéke nem lehet több a mindenkori minimáltej zsírszázalákánál mínusz 3%. 
 
A benzinpénz. Az elnökök jogosultak benzinpénzre. A benzinpénz adása jog elfogadása 
szégyenfolt. 
 

6.2. A tisztségviselők javadalmazása 
 
A tisztségviselők munkájuk után hálára jogosultak, de a Társaság érdekében elvégzett 
feladataikat leginkább karitatív célból végzik, és azért a dicsőségért, hogy névtelenségüket 
örökre megőrzi a Társaság. 
 
 
6.2.1 Bónusz 
Az elnökök az elvégzett és dokumentált (jegyzőkönyv az elvégzettt munkáról, teljesítésigazolás, 
vibi elnöki ellenjegyzés) erre kell egy formanyomtatvány. Munkájuk után a fent említett 
juttatásokon kívül bónuszra is jogosultak. Amennyiben a feladat delegálása esetén a bónusz és 
annak feltétele ismertek, az adott munkavégző időarányos bónuszra is jogosult. 
 
6.2.2 Jutalom 
Minden elnök és egyéb tisztségviselő jogosult jutalomra. Jutalom adható, de nem kötelezően 
jár. Jutalomban az az elnök ill. tisztségviselő részesülhet, akit a többi elnök - egyszerű 
többséggel - arra érdemesnek ítél meg. A jutalom fajtáját tekintve lehet szóbel, írásbeli, fizikai 
(vállveregetés), kémiai (ital) illetve biológiai (masszás jegy, sörjegy, stb) illetve egyéb, például 
pénzjutalom vagy üdülés. 
 

6.3. Szankciók, büntetések (ötletek) 
 
Azon bitang elnöknek, aki nem jelenék meg vala az szabályosan összehívott ülésen, feje 
vétessék, avagy kislábujjának körme és fél karja vágassék le, etettessék meg a disznókkal, de 
legalább egy fegyelmit kapódjon. 
 
Azon bitang elnöknek minden java, háza és felesége vétessék el, aki nem hívott össze ülést már 
ezer esztendeje, pontosabban adott évben. 
 
Azon alávaló elnöknek süttessék billog homlokára, aki tagadja bármely jegyző és könyv 
megverését avagy jegyzőkönyv megírását. 
 
Azon ördögi sátán elnök, aki ármánykodik társaságunk ellen, vétessék ki bal veséje, sütődjék 
forró parázson fokhagymával és ettessődjön vala meg a disznókkal. 
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Azon tűzre való rosszcsont naplopó elnök, aki látványosan kacérkodik a semmittevés múzsájával 
veressék vasba és az elnökvisszahívás kénköves buzogányával üttessék fejbe három napon 
belül, de nyolc napon túl vala. 
 
Azon hitvány elnök, ki magát többnek gondolja, mint amennyire a többi elnök őt értékeli, 
vágassék tarra koponyája, fél szeme vájassék ki és egyik lábára sántuljon meg. Azon hétpróbás 
gazember elnök, aki még ezek után is kérkedik azzal, hogy csak ő itten a numerakirály, órája, 
mobiltelefonja, ADSL-je vétessék el árverezésre és bal füle vágassék kettőbe. Azon agresszív, 
magamutogató elnök, aki még ezek után is magára adá szavazatát, ruhája levétetével 
állaítódjék ki a MOM parkba, vesszőjére hét rőt rút nőt akasztva. De legalább mondjon le. 
 
Azon bornírt elnök, aki nem hagyja szóhoz jutni szelídebb elnöktársait, fogai és nyelve vétessék 
ki, szája varródjon be hat napra, de legalább zárja be magát a vécébe tíz percre, ami időtartam 
alatt nem szólalhat meg. 
 
Azon ördögtől való elnök kinek gondolata a hitvány pesszimizmus vala, fürösztessék meg 
kátrányban és szóródtassék be libatollal de legalább olvasson el egy sikerkalauzt vagy nézzen 
megy valamilyen táskanyitogatós műsort. 
 
Azon minősítetten ezersátáni kénköves alpári lókötő, aki az év elnöke választáson nem jelenik 
meg, gerincoszlopa törődjék kettőbe, teste négybe, feje nyolcba, szemüvege (ha van☺ ) 
tizenhatba, de legalább szégyellje magát. 
 
Azon elnök, akit hazugságon kapnak elnöktársai mondjon le, és vetessék a magyar politikusok 
közé házelnöknek vagy még magasabbra. De legalábbis mondjon igazat. 
 
Azon minősíthetetlen elnök, aki kihasználatlan kapacitással rendelkezik és azt nem a társaság 
jobbá tevésére fordítja, dobassék sós kútba, kerék alá és nádihegedűt dugjanak …. torkába.  
 
 

6.4. Specifikus rész 
Frissítési kötelezettség: Azon fene elnök, kinek feladata a honlap frissítése és azt nem tette meg 
már vagy jó 30 napja, ruhája tépessék meg és veressék össze fekete pákóval. 
 
Elemzési kötelezettség: Azon lépfene elnök, ki már egy hónapja nem írt elemzést, dögöljön meg 
három napra és büdösödjék össze. 
 
Vezércikkírás kötelme: Az a fene elnök, aki nem írt vezércikkez az elmúlt három hónapban, 
bizony mondom néktek, arra sem érdemes, hogy az útszéli árkokban henteregjen, ezért 
süttessék ki az egyik szeme, és szemöldöke legyen pírszinges az idők végezetéig. 
 
Szerkesztői kötelezettségek: aki nem szemezget az ÉKT-hoz beérkezett versekből, végeztessék 
ki szurony által, naponta kétszer mindaddig, amíg nem áll kötélnek. Azután akasztassék föl. 
 
Hangosvers kötelme: Az a fene elnök, aki nem képes munkálatokra hangosversügyileg, lovak 
patáíval döngettessék földbe és a gladiátor vasa húzassék nyakába fültől fülig.  
 
Jegyzőkönyvvezetés kötelme: Vala eredendő bűn és ez oda kapcsolódá mióta Mózes itthagyta a 
draftot és azt az emberek tovább finomíták. Azon fene elnök, aki nem ír jegyzőkönyvet, 
zárassék ecetes hordóba négy napig, azután madárpókokkal egy cellába öt napig, végül egy 
cellába egy általa nem választott Győzikével egy évre, kamerával. 
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6.5. Kitüntetések 
 
6.5.1 Térdszalagrend 
Minden olyan személynek, aki kérésre vagy önszántából a Társaság javára maradandót 
cselekszik, a Kollégium az „ÉKT Térdszalagja” kitüntetést adományozhatja. Ezen cím viselője 
élete végéig jogot formál a térdszalagrend viselésére. Az egyik legkomolyabb elismerés. 
 
6.5.2 Lovaggá ütés 
Minden olyan személy, aki kérésre vagy önszántából a Társaság javára maradandót cselekszik 
sokadszorra, a Kollégium az „ÉKT Lovagjává” ütheti. Ezen cím viselője élete végéig jogot formál 
címének viselésére. A legnagyobb adható ÉKT-elismerés. 
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7. MŰKÖDÉSI SZABÁLYOK 
 

 
A működési rész a Társaság működési folyamatainak és eljárási rendjeinek összefoglalása. 
 

7.1. A választási eljárás rendje 
A Szervezeti részben felsorolt elnököket jelen SZMSZ hatályba lépésével egyidejűleg, első 
alkalommal a Társaság alapítói jogosultak megválasztani. Ezt követően évente egyszer – az 
elnöki és tisztségviselői címek méltóságának megőrzése céljából – a Független könyvvizsgáló 
általános választásokat ír ki, melyben a hivatalban lévő Elnöki Kollégium adja le szavazatát.  
 

7.2. Az Elnöki Kollégium megválasztása 
A Szervezeti részben felsorolt elnöki pozíciókra minden választó – első alkalommal az Alapítók, a 
későbbiekben minden hivatalban lévő elnök – jogosult jelölni személy(eke)t. A jelölt személyét 
az Alapítók - kétharmados szavazattöbbséggel – megvétózhatják. Ebben az esetben új jelölést 
kell tartani. A jelölést követően minden jelöltnek írásban nyilatkoznia kell a 3. sz. melléklet 
szerint, hogy elfogadja-e a jelölést, és megméretteti-e magát a választáson.  
 
A jelölési procedúrát követően az összes jelölt neve – a 4. sz. mellékletben foglalt – 
szavazólapokra kerül, melyekből minden választó kap egy példányt. Ezt követően, a 
szavazófülke – arra alkalmas spájz, WC, fészer, pince, stb. – magányában minden választó 
titkos szavazással leadja szavazatát, melyet a Független könyvvizsgáló összesít, majd kihirdeti a 
végeredményt. Megválasztottnak kell tekinteni a jelöltet, ha a választáson a választásra 
jogosultak legalább fele megjelent és leadta szavazatát, valamint az adott pozícióra leadott 
szavazatok legalább kétharmadát megkapta. A szavazólapokat és a számlálás eredményeit 
nevezett vizsgáló megsemmisíti, az eredményt a sírba viszi magával. A végeredményről az 
Elnöki Kollégium határozatban rendelkezik. 

7.3. Az Elnöki Kollégium beiktatása 
A választási eredmények kihirdetését követően a Független Könyvvizsgáló egyesével szólítja a 
megválasztott elnököket, akik az 5. sz. melléklet szerinti Beiktatási Ígérvényt a Kollégium többi 
tagja előtt felolvassák, majd kitöltve és aláírva átadják a Független Könyvvizsgálónak, aki 
archiválja azt. Ezzel a ceremóniával hivatalba lép a következő nyári Közgyűlésig az új Elnöki 
Kollégium. 
 

7.4. A Tisztségviselők megválasztása 
A hivatalban lévő Elnöki Kollégium a társaság zökkenőmentes működéséért, valamint az 
operatív munka szakértői szinten történő megvalósításáért a Szervezeti részben foglalt 
tisztségviselőket választ. A tisztségekre az Elnöki Kollégium bármelyik tagja jogosult 
személy(eke)t jelölni, melyet azután nyílt szavazás keretében választ meg a grémium. 
Megválasztottnak kell tekinteni a jelöltet, ha a választáson a választásra jogosultak legalább fele 
megjelent és leadta szavazatát, valamint az adott pozícióra leadott szavazatok legalább felét 
megkapta. A végeredményről az Elnöki Kollégium határozatban rendelkezik. 
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7.5. Díjazottak megválasztása 
 
Az Év Díjazottjait az Elnöki Kollégium választja egyszerű többséggel a Közgyűlés nyári időszakán 
a meghívottak és lézengők szimpátiaszavazásának figyelembevételével. A Közgyűlés bármely 
tagja, de különösen a az Elnöki Kollégium tagja kötelesek az egyes díjakra jelölteket állítani és 
azt indokolással ellátni a nyári ülésszakot megelőző Énekes Vazul megjelent lapszámai alapján. 
Az állandó kategóriákon kívül bármely elnök javaslatára ad-hoc díj alapítható és osztható ki.  
 
A díjak állandó kategóriái: 
a) Az Év költőnője 
b) Az Év költője, 
c) Az Év verse, 
d) Az Év felfedezettje. 
 
Ugyanezen ünnepi ülés alkalmával és egyszerű szavazattöbbséggel, de titkos szavazás 
keretében osztják ki az „Év elnöke” díjat is, melyet valamelyik elnök érdemelhet ki az előző év 
kiemelkedő munkájáért. A díjak odaítéléséről az Elnöki Kollégium határozatban rendelkezik. 
 

7.6. Az Elnöki Kollégium ügyrendje 
 
Az elnöki kollégium előre összeállított éves ülésterv alapján ülésezik. Az üléstervet az előző évi 
karácsonyi közgyűléskor kell elfogadni az úgynevezett ÉKT kalendárium összeállításával. Az ÉKT 
kalendárium tartalmazza az ülések időpontját és helyét. Indokolt esetben ettől eltérni nem 
lehetetlen. A kalendáriumot a független könyvvizsgáló hitelesíti. 
 
Az Elnöki Kollégium negyedévente kétszer vagy többször, de legeslegalább egyszer ülést tart. 
Az ülés összehívásának kezdeményezésére bármelyik elnök jogosult, az ülést az Ügyvezető 
elnök hívja össze a kezdeményezéstől számított 7 napon belül, az alapító tagok több mint a 
felének egyetértésével kijelölt helyen és időpontban. Ennek elmulasztása esetén bármelyik elnök 
intézkedhet az ülés összehívásáról. Az ülések napirendjét az Ügyvezető elnök állítja össze és 
küldi meg legkésőbb 7 nappal az ülés előtt a tagoknak. Napirendre javaslatot bármelyik tag, 
illetve - a tagon keresztül - bármelyik szimpatizáns tehet. 
 
Az ülés napirendjét, a napirendek sorrendjét, az ülés megkezdésekor az összes tag egyhangú 
szavazatával lehet módosítani, valamint új napirend felvételét kérni. 
 
A Kollégiumi üléseken az Elnökön, az állandó tagokon és a meghívottakon kívül az előterjesztők 
alanyi jogon, az ajándékot hozók tárgyi jogon vehetnek részt. 
 

7.7. A Közgyűlés ügyrendje 
A Közgyűlés évente kétszer ülésezik.  
 
A nyári ülésszak alkalmával emlékeznek meg a jelenlévők a Társaság alapításának 
évfordulójáról, megválasztják az adott Év díjazottjait, valamint a Független nővizsgáló által kiírt 
választásokat bonyolítják le. Az ülés helyszíne az alapítás szentélye: Töreki, vagy egy 
színvonalában legalább annyira egzotikus hely, pl. levegő, víz, borospince, stb. 
 
A téli ülésszak célja a karácsonyi hangulat és az egymás iránt érzett szeretet kifejezése 
ajándékok formájában a Társaság karácsonyfája alatt. Ekkor hallgatjuk meg azokat az éves 
beszámolókat, melyekből végül is kicsengenek az összetartozás erejének szimbólumai mint 
közös karácsonyfánk legszebb díszei. 
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7.8. Az ülések rendje 
A Kollégium előre meghatározott napirendi pontok, illetve írásbeli előterjesztések alapján 
ülésezik, az elnök esetenként azonban ettől eltérően is rendelkezhet. Az ülések rendje a 
Kollégium munkarendjéhez, valamint a Társaság napi működése során felmerülő kérdésekhez 
illeszkedik. 
 
A Kollégium ülésén az Elnökön, az állandó tagokon és meghívottakon, továbbá a Titkáron kívül 
az adott témától függően eseti meghívottak, előterjesztők vesznek részt. Az egyes napirendi 
pontokhoz eseti jelleggel meghívottak személyét és körét az Ügyvezető elnök hagyja jóvá. 
 
Zárt ülés elrendelése: Zárt ülés elrendelését (csak az Elnöki Kollégium + a független 
könyvvizsgáló lehet jelen) az ülés előtt és alatt bármely elnök kezdeményezheti, a zárt ülés 
elrendelését egyszerű szavazattöbbséggel kell érvényesíteni. A zárt ülést a szavazás 
eredményével összhangban az Ügyvezető elnök hirdeti ki, és egyben gondoskodik a terem 
kiürítéséről. A Zárt ülés vonatkozhat az egész ülésre és vonatkozhat bizonyos napirendi 
pontokra. 
 
Az Ügyvezető elnök hívja össze és vezeti a Kollégium üléseit, távollétében a Kollégium által erre 
felhatalmazott állandó tagja helyettesíti, ennek hiányában a Tiszteletbeli elnök. 
 
Az ülés határozatképes, ha az Elnöki Kollégium több, mint fele jelen van az adott ülésen. 

7.9. Döntéshozatal 
A Kollégium ülésein a tagok tanácskozási joggal, a meghívottak megfigyelési, információgyűjtési 
és válaszadási joggal vesznek részt. Szavazati joggal kizárólag az elnökök rendelkeznek. A 
döntéshozatalt az Ügyvezető elnök terjeszti elő. A szavazatokat a független könyvvizsgáló 
számlálja és hitelesíti. Ha még ekkor is szavazategyenlőség van, akkor új szavazást kell 
elrendelni. Amennyiben az újra szavazás is szavazategyenlőséghez vezet (ami igen valószínű), 
akkor Válságstábot kell létrehozni és a válságstáb elrendeli a titkos (behunyt szemmel való) 
szavazást. Amennyiben a titkos szavazás is szavazategyenlőséget eredményez, a napirendet 
törölni kell, amivel egyidejűleg a Válságstáb megszűnik. A napirendet a következő ülésen ismét 
tárgyalni kell. 
 
A Kollégium döntéseit az üléseken - halaszthatatlan esetben ülés nélkül e-mailen vagy faxon 
történő visszaigazolással - egyszerű szavazattöbbséggel hozza. Az összes elnök szavazatának 
kétharmada szükséges - a szabályszerűen összehívott ülésen - az SZMSZ módosításához, 
továbbá a Kollégiumi elnökök rendkívüli visszahívásához.  
 

7.10. A szimpátiaszavazás intézménye  
Az elnökök kézfenntartásos szavazási procedúrájában a tagok és tisztségviselők, valamint az 
ülésre érvényes meghívóval megérkezők szimpátia-kézfenntartási joggal rendelkeznek. A 
szavazatokba e szimpátiaszavazatok nem tartoznak bele, azok a döntésekre csupán erkölcsi 
hatással bírnak. Szimpátiaszavazás spontán módon, mindenki szabad belátása szerint, valamint 
az elnökök külön kérésére tartható. A szimpátiaszavazásokkal kapcsolatban az elnököknek 
tudomásulvételi kötelezettsége van. A szimpátiaszavazáson kívül más tetszés- vagy nemtetszés-
nyilvánítás (pfújozás, köpködés, cinikus taps, közberöhögés stb.) nem megengedett. 
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7.11. Emlékeztető, avagy jegyzőkönyv 
 
A Kollégium üléseiről a titkár írásos formátumú – szóbeli kiegészítésekkel és megjegyzésekkel 
ellátott – emlékeztetőt (más néven jegyzőkönyvet) készít az ülést követő egy munkahéten 
belül. 
 
Az emlékeztető minimálisan rögzíti az ülés helyét, időpontját, az ülésen résztvevők névsorát, az 
ülés napirendjeit, valamint a napirendi pontokban született döntéseket, illetve az 
ellenvéleményeket. Maximálisan minden elhangzott mondatot, valamint az Elnökök hangulati 
állapotát, aktuális horoszkópját, aszcendensét. Abban az esetben, ha olyan döntés születik, 
amely nem szerepel az előterjesztés határozati javaslatában, a döntés szövegét az előterjesztő 
utólag fogalmazza meg, és a Kollégium elnöke az emlékeztető jóváhagyásával fogadja el. 
 
Az emlékeztetőt a Kollégium titkára készíti és az ügyvezető elnök hagyja jóvá. Az emlékeztetőt - 
a jóváhagyást követően haladéktalanul - meg kell küldeni a Társaság webmesterének, továbbá 
a feladatot vagy kötelezettséget tartalmazó kivonatot az érintetteknek. 
 
Az emlékeztetőt a webmesternek a kézhezvételtől számított három munkanapon belül az 
Interneten el kell helyeznie. 
 

7.12. Archiválás 
A Kollégium döntéseiről – az emlékeztetők alapján – a Független Könyvvizsgáló független 
nyilvántartást vezet, ennek alapján figyelemmel kíséri a feladatot, illetve kötelezettséget 
tartalmazó döntések végrehajtását, s az előírt határidő elteltével gondoskodik a felelősök 
Kollégium általi beszámoltatásáról.  
 
A Kollégium üléseivel kapcsolatos előterjesztések, emlékeztetők, illetve egyéb anyagok eredeti 
példányát a független könyvvizsgáló okmányszerűen megőrzi (archiválja), azok – főszabály 
szerint - 15 évig nem selejtezhetőek. 
 

7.13. Előterjesztések 
A napirenden szereplő témák, illetve anyagok összeállításának, valamint előterjesztésének 
tartalmi és formai követelményei: 
 
Az előterjesztésnek tartalmaznia kell az előterjesztő nevét, az előterjesztés tárgyát, az 
előterjesztés okát és célját. Javasolt továbbá az előterjesztés esetleges előzményét, a szakmai 
témának megfelelő döntés meghozatalához szükséges információkat, jogszabályi 
alátámasztottságot, döntési alternatívákat, a döntési alternatíváknak megfelelő előnyöket, 
hátrányokat, kockázati tényezőket, a döntésre javasolt határozat szöveges megfogalmazását.  
 

7.14. Az Ügyvezető elnök külön feladatai  
Kollégium üléseinek előkészítésében az Ügyvezető Elnök napirendi pontként kizárólag az előző 
pontban foglalt követelményeknek megfelelő előterjesztést fogadhatja el. Az Ügyvezető elnök az 
összeállított napirendet a Kollégium többi elnökével egyezteti.  
 
Az Ügyvezető Elnök gondoskodik az ülések napirendjének, valamint a beérkezett írásbeli 
előterjesztések érintettekhez történő eljuttatásáról úgy, hogy azt legkésőbb az ülés előtt 3 
nappal megkapják. 
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7.15. Az ülés menete 
Az ülések pontban 19.00 órakor kezdődnek. Ettől eltérni csak az elnökök egybehangzó 
akaratával lehet. Minden meghívott - és főleg a házigazda - köteles legalább 5 perccel 19.00 óra 
előtt, azaz 18 óra 54 perckor az ülés éppen aktuális helyszínén tartózkodni. 
 
Az ülést a Himnusz meghallgatásával kell megkezdeni. Himnuszfelelős a Tiszteletbeli Elnök. 
Himnusz helyett aktuál-slágerrel is lehet nyitni az ülést, indokolatlan esetben. 
 
Az Ügyvezető elnök köszönti a megjelenteket, megállapítja a Kollégium 
határozatképességét/határozatlanképtelenségét. Név szerint megnevezi az indokolatlanul 
távolmaradókat, akiknek a nevét krétával felírja a Szégyentáblára. 
 
A mindenkori házigazda gondoskodik a “Welcome drink”-ről és annak elfogyasztásáról. Az 
Ügyvezető elnök a meghívóban szereplő sorrend szerint előterjeszti, majd szavazásra bocsátja a 
napirendi pontokat. 
 
Az Ügyvezető elnök levezeti az ülést és az esetleges feszültségeket. Az ülés levezetésének 
szabályozását a Különös rész tartalmazza. 
 
Az Ügyvezető elnök valamennyi napirend megtárgyalását követően berekeszti az ülést, de 
legkésőbb 23 óra 04 perckor. 
 
A mindenkori házigazda gondoskodik a „Thank GOD it’s over” drinkről, és annak 
elfogyasztásáról. Az ülést követően, amennyiben a tárgyi feltételek azt lehetővé teszik, a 
mindenkori házigazda köteles rögtönzött elnöki zenei kívánságműsort tartani. Az elnöki 
kívánságműsorban minden elnök egy kedvenc slágert kérhet.  
 

7.16. A Kollégium feladat- és hatásköre 
A Kollégium feladata a Társaság működtetése a három alapelv (szekuritás, likviditás, 
rentábilitás) figyelmen kívül hagyásával, e helyett a hat alaptalan elv (csepü, lapu, gongyola -
derű, móka, kacagás) szem előtt tartásával. 
 

7.17. Egyéb rendelkezések 
A Kollégium anyagai, illetve az ülésekről készült emlékeztetők kizárólag belső használatra 
szolgálnak, ennek megfelelően „szigorúan bizalmatlan” anyagként kezelendők (“STRICTLY 
UNCONFIDENTAL”). 
 

© ÉKT  23 



Szervezeti és Működési Szabályzat  Élő Költők Társasága® 

 

8. KÜLÖNÖS RÉSZ 
 

8.1. Az ülés levezetésének tárgyi feltételei  
 
a) Napirendi pontok, legalább egy példányban, 
b) ÉKT feliratú, kézzel faragott kalapács és a hozzá tartozó díszes “koppantó”, 
c) Homokóra, 
d) Szégyentábla, 
e) Kréta, 
g) Csengettyű, 
f) Láda ÉKT felirattal, mely az eddigi ÉKT-relikviákat tartalmazza 
 
A tárgyi feltételektől csak indokolt esetben nem lehet eltérni. 
 

8.2. Az ülés levezetésének alanyi feltételei 
 
a) Ügyvezető, 
b) Titkár, vagy az általa megbélyegzett személy, 
 
de legalább mindkettő megjelenése. A Titkár, vagy az általa megbélyegzett személy hiányában 
a titkári feladatokat a mindenkori Tiszteletbeli elnök látja el, egyben Bianco Fegyelmit tölt ki a 
Titkár nevére és örömére. 
 
Az Ügyvezető elnök csendet teremt kalapácsa segítségével. Különösen hangzavaros időszakban 
használhat ettől eltérő tárgyat is – pl. csengőt, dudát, hangosbemondót, stb –, saját belátása 
szerint, de ez a tárgy nem haladhatja meg az adott szituációban elvárható mértéket, illetve a 
csendháborító súlyát. 
 
Az Ügyvezető elnök felolvassa az éppen aktuális napirendi pontot. 
 
Ezután – választása szerint – ABC, magasság, aktuális erőállapot vagy jelentkezési sorrendben 
megadja a szót a hozzászólni kívánó Elnököknek, akik ilyetén szándékukat kézfenntartással 
jelzik. A szó megadása után a hozzászóló maximum addig beszélhet, amíg a homokóra le nem 
jár (megállítani a homokórát nem szabad, bármennyire is szeretné valaki). Homokóra 
megfordításra csak akkor van lehetőség, ha az éppen nem beszélő elnökök (max.3 – min.2) 
határozott fejbólintással ráutaló magatartást tesznek a független könyvvizsgáló felé, aki az 
utolsó homokszem lepergése után maximum 1 uszkve 5 másodpercen belül köteles megfordítani 
a homokórát.  
 
A független könyvvizsgáló hiányában a homokórához térben legközelebb ülő elnöktől balra lévő 
elnök fordít. Egy ugyanazon témában kétszer csak akkor van lehetőség a felszólalásra, ha egy 
másik hozzászóló által megszólíttatott a már egyszer hozzászóló vagy kérdést intéztek hozzá. A 
másik hozzászólásába belebeszélni TILOS (azt csak az ügyvezető elnök teheti meg, ha lejárt a 
kiszabott idő). 
 
Az, aki az ülés ideje alatt durván megsérti a levezető elnök tekintélyét (a szavába vág vagy 
engedély nélkül felszólal, megüti, leköpi stb.) kiutasítható a teremből. Emellett fegyelmi 
büntetés, lefokozás és testi fenyítés is alkalmazható. A homokórát a független könyvvizsgáló 
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üzemelteti. Az elnökök hozzászólása után van lehetőség az ülésen részvevők felszólalására a 
már említett szabályok szerint. 
 
Amennyiben a napirendhez nincsen további felszólalás, az Ügyvezető elnök döntésre terjeszti  
elő az ügyet. A napirendi pontokon emelkedő számsorrendben kell végigmenni, ettől eltérni csak 
kivételes esetben – az elnökök egyhangú hozzájárulásával – lehet. 
 
 

8.3. Szünet 
Szünetet – mint fiziológiai szükségletet – csak egy ízben lehet tartani a teljes napirend 
megtárgyalása közben. Ez sem lehet azonban rövidebb annál, mint amennyi idő alatt – kultúrált 
körülmények között - meg lehet inni 2 üveg (vagy doboz) sört és meg lehet enni 2-3 
szendvicset (tehát maximum 30 perc).  
 

8.4. Légszennyezés 
Cigarettázni, (vizi)pipázni és szivarozni csak az arra – a házigazda által - kijelölt helyen lehet.  
A tanácskozás alatt A DOHÁNYZÁS SÚLYOSAN KÁROSÍTJA AZ ÖN ÉS KÖRNYEZETE 
EGÉSZSÉGÉT (1999. évi XLII. tv.)! 
 

8.5. Fogyasztás 
Ételről – az első eszemesz szerinti ülést követően - az ülésről elkéső(k) és/vagy a fegyelmi 
büntetés alatt álló(k) köteles(ek) gondoskodni! Ennek hiányában ételről vagy a házigazda 
gondoskodik, vagy nem. Vagy nem esetében szitokáradat közepette a jelenlévőknek 
boltlátogatási, pizzarendelési, „egy kis hazai” hozatali joga lép életbe. 
 
Italról és más frissítőkről a házigazda köteles gondolkozni. 
 

8.6. Záró rendelkezés 
A jelen eszemeszben nem szabályozott kérdésekben az Elnöki Kollégium kétharmados 
szavazattöbbséggel dönt, és ezzel egyidejűleg az ügyvezető elnök intézkedik az eszemesz 
megfelelő módosításáról. 
 
Mellékletek:  
 

1. számú melléklet a szervezeti felépítésről. 
2. számú melléklet a tagsági kérelemről 
3. számú melléklet a jelöltség elfogadásáról 
4. számú melléklet az Elnöki Kollégium választásáról 
5. számú melléklet a beiktatási ígérvényről 

 
 
Elfogadva: Bernecebaráti, 2006. október 7. 
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1. sz. melléklet 
 
Az ÉKT szervezeti felépítése 
 
 
 
 
 

Az Élő Költők Társasága 
szervezete

E1 E2 E3 E4 E5

Elnöki Kollégium Felügyelő 
Bizottság 

FK FE 

T1 T2 T3 T4 Tn

KÖZGYŰLÉS 

t1 t2 t3 t4 tn 

E: elnök, T: tisztségviselő, FK: független könyvvizsgáló, FE: FiBi elnök, t: tag 
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2. sz. melléklet 
 
 
Tagsági Kérelem 
 
Alulírott, (Parassapusztai Emese) Ünnepélyes keretek között ezúton kérem/követelem 
Tagfelvételemet az Élő Költők Társaságába. A Tagfelvétel minimális követelményeinek, mely 
szerint legalább egy saját magam által kitalált és lejegyzett verset a Társaság címére elküldtem 
és az elnyerte az ÉV főszerkesztőjének kényes ízlését és megjelent a Társaság interaktív 
folyóiratában, az Énekes Vazulban, eleget tettem. A tagságra vonatkozó 12 pontot elfogadom, 
de ha mégsem, akkor is hű leszek az É.K.T. szellemiségéhez. 
 
Parassapusztai Emese 
 
 
A Tagság 12 pontja: „ ………… „ 
 
 
Tagsági Igazolás 
 
Az Élő Költők Társasága ezen dokumentummal igazolja, hogy Parassapusztai Emese az Élő 
Költők Társaságának hivatalos Tagja. 
 
Aláírás Pecsét dátum 
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3. sz. melléklet 
 
 
 
NYILATKOZAT 
 
Az elnöki jelöltség elfogadásáról 
 
 
 
 
Alulírott Iksz Ipszilon kijelentem, hogy az Élő Költők Társasága elnöki posztjára történő jelölést 
elfogadom és a választáson megmérettetem magam. Közlöm, hogy ismerem, és 
megválasztásom esetén magamra nézve kötelezően elfogadom jelen SZMSZ-ben foglalt, az 
elnöki pozícióval rám háruló kötelezettségeket. Ígérem, hogy megválasztásom esetén 
feladataimat maradéktalanul ellátom, jogaimmal vissza nem élek. 
István engem úgy sikáljon! 
 
 
 
 
Dátum, 
 
 
 
 
 
…………………………………………………. 
Aláírás 
 
 
 
 
 
 

Ellenjegyzés: a kiadvány hiteléül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………. 
Független könyvvizsgáló 
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4. sz. melléklet 
 
Az Elnöki Kollégium tagjainak megválasztása 
 
 
 
 
SZAVAZÓLAP 
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Ügyvezető elnök       

Tiszteletbeli elnök       

Választott elnök       

Társadalmi elnök       

Operatív elnök       

ÖSSZESEN       

 
 
A szavazás rendje: tegyen egy „X”-et azon oszlop azon sorába, amelyik jelöltet az adott 
pozícióban látni szeretné. A szavazata akkor érvényes, ha minden oszlopban és minden sorban 
maximum 1 db „X” van. Megválasztottnak kell tekinteni a jelöltet, ha a választáson a 
választásra jogosultak legalább fele megjelent és leadta szavazatát, valamint az adott pozícióra 
leadott szavazatok legalább kétharmadát megkapta. 
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5. sz. melléklet 
 
 
 
BEIKTATÁSI ÍGÉRVÉNY 
 
Az elnöki szék elfoglalásakor 
 
 
 
Én N. N., az Élő Költők Társasága újonnan megválasztott elnöke ígérem, hogy jelen SZMSZ-ben 
foglalt kötelezettségeimet betartom, és betartatom, valamint a Társaság jogrendje felett éjjel-
nappal őrködöm.  Feladataimat maradék nélkül teljesítem, az Élő Költők Társaságához hű 
leszek, az elnöki cím méltóságát mindenekkor megőrzöm. 
 
 
Dátum, 
 
 
 
 
 
…………………………………………………. 
Aláírás 
 
 
 
 
 
 

Ellenjegyzés: a kiadvány hiteléül. 
 
 
 
 
 
 
 
 
…………………………………………………. 
Független könyvvizsgáló 
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