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MEGHÍVÓ 
Az Országos Tanács ülésére 

Kedves Cserkésztestvérem! 

A Magyar Cserkészszövetség Alapszabályának 41. § (6) bekezdése alapján meghívlak az 
Országos Tanács ülésére. Kérlek, cserkészegyenruhában vegyél részt az alkalmon!  

Az ülés helyszíne: BiPi villa, 1031 Budapest, Nánási út 85-87.  
Az ülés kezdete: 2021. október 9. (szombat) 9 óra 00 perc 

Tervezett napirend: 

1. Életmentő kitüntetés (15 perc) 
2. Kerület váltás – 14. Holló Cserkészcsapat (45 perc) 
3. Próbarendszer tájékoztató (15 perc) 
4. Éves jelentés és tagdíjfizetési határidők (45 perc) 
5. Kabinet delegáltak (15 perc) 
6. Szakvezetők helyzete (45 perc) 
7. Egyebek  

(Tervezett időtartam: 3 óra) 

Előkészítő anyagok: OT csapatmeghajtó 

Amennyiben bármely okból nem tudsz részt venni az ülésen, kérlek, feltétlenül értesítsd a 
póttagokat, hogy helyettesítésed megoldott legyen.  

Kelt, Jó munkát! 
Budapest, 2021. 09. 24. Kriszbacher Gergő cst. (217.) 

 elnök 

 

 

 

 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1ldRLVm_8lBiygDX1652vFvll1r16ShrL?usp=sharing
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Határidők 

Indítványozás 

Az Alapszabály 64. § (1) bekezdése alapján indítvány írott formában lehet tenni az ülés 

előtti 4. napig. (Határidő: 2021. október 5.) 

Az Alapszabály 64. § (3) bekezdése alapján indítvány az ülés kezdetén is fel lehet venni az 

érvényesen leadott szavazatok harmadának támogatásával. 





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató –elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató az Ügyfélkapu azonosítási szolgáltatást vette igénybe annak megállapítására, hogy a
csatolt eredeti elektronikus dokumentum KRISZBACHER GERGŐ ügyféltől származik.


Azonosítás időpontja: 2021.09.24. 12.57.27


Az ügyfélhez kapcsolódó további adatok:


E-mail: kriszbacherg@gmail.com


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes
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