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5. s. A testiilet oél.ia: r! lii)zség (város) teriiletén,

esetieg a szomszétl krzségekberr liiiitőtt tüz tenilszeres
olttisa. és cgyéLl vészesetekberr eegél;.n1'ujtás, a kÓzség
(város) teriiletéri kil'ii] azonbarr a miikóclő tagolrnalr csalr
egyharmad rtiszé.el.

6. s. A tes|iijei cél'iátrak e1ér.ése végeti a Maglar
országos TiizoitTször.etség által aliiotott szoJgálati ..zrr.
bá1yzát szer.irr| tag.jait kiIiépzi) a kijzség (várós) bir.to.
liában levő tüzoltási felszer.clési tárg1'airat }iezeItis és 

.

megőL'zél vélotl iirlosz,i, nzoklt r i' $-L,rrr rnegjoJÜlI
rag1.urrából és jÜveLlelnrél'űl kiegésziti és lii]ili.|óa:r
használatra kész áJ1apottlarr tar ja.

. Egyesülcli ra81:on.

7. s' A lestiiiet jöreJeImét lrépezi:
a/ az alapitó iS pliI'Ioló llrgult.járirlékai,
Ü) a kCizseg' (7írds) d]tal nyujf.lIt évi segóI-v.
r/ a testÍilet javár.a tett hagyonrányolt és atlományolr,

. d) a',testiilet á]ta] relrdezett ünnepélyelr és viga1.
ntal( esel teges .loveueLme,

e) jLrtatinali és eiLizetes lratósági errgecléilyel rerrcle-
zett Eyiijiés rttjáll s7clzeti pérrzijrszegek.

8. s. A tesÍülct frg].'Ilát hÉ1rezir :
a) a Íolyó pénztári lrészlet;
T,/.a talta}ékalap;
c) minr1en bésárzett ingó és ingatlan tárgy dc
d; a segé.yalap
9. $. A testtt1et tagiainak 1rötelezettségeibő1 eredő

minden IrÜt'etejés a íénnáiló tÖrvénvek szeririt birri
uron hajtaiik bc.

10. s. A iartalélralap forrásai:
a) 1. s.ban {elsoro]t jövede1rnelr 50/o.a;

. l) JrülonÖscn ,e célra szálrt adományolr és hagyo.
máDyok; :.-| : ^ }

. c) a netáni évi feiesleg.
A tartalélralap e]kiilÓnitve lrezeltetilr..és' & választ.

má1Y határozatához képest bi2tos lre}y.én gyümi,lcsilz-
t elrk.

A tarraléltalan icénvbe1.éic]éllez a közgytilés belc-
egyezése sztiltségéS. "

11. s. A segélyalap jövedelmei:
a; a 7, $-bar -[elsoroit jTvedelern 5o/o-a;
l) ](ülÖnösen e célra szánt ndbmányok és hagyo.

mánvok.
A segélyalap ei]rülönitvo liezeltetik és a választ.

mány- batározaba szerint biztos lrelyeu gyönllcsöz.
tetendci.
. 12'.s. A regélyalap igénybe vehető :

a) a szolgáIatban ltet.esetképte[cnné vált tago]inak
a segélyalcp ir'ojéhez mórt seg3lyezésére;

T) ha valamely tag a szolgdlatban éietét veszitené,
eltemetéséröl - ha arról családia vagv hozzátartozóí
nem volnának képesek gondbsl<ódni : a választmány
goncloskodik a segélyalaf erejéhez képest.

on kéntes

A segél5.alap egy tag íitai 90 nnpon 1rrl igénybe
llel}t vehető; lrivételes eseteltlretr azottban l váilsztmánv
ezeIi 1ratáriclíít rrre ghosszlbbi tlralja.

r| szolEálatban keresetképtclennó vr{lt tagnak jogí.
ban í1l a segél.y ig.énvbevétele végett betegségének
tartatllit, a]at1, a vá1aszttIlátlvitoz {ciri.lu jrrj. 1rijtcles azon-
btlr betegségéL a btleset ná1'.jÁr ','1 :zrimilbtt tryoic napon
bcJiil bqjelenteui s egyutt,al azt a testtileti orvos riital
kíá]Iított liizonyibvántlyal igazolrli.

A seg.élyalap jtiiétenrén.yébő1 ]rizáratnak azok a.

tagok, kili rlnlribríjuk, errgedet}enség lagy ittasság fo1y.
tán v.í1tak a szolgáiatbarr lrer.esetlrépIeIenné. Errrre]<
llegitélésére a pat'ancstrolrsáe vatr lrir,atva, nll.ól azoB-
bntr tr vílasztrllán.ytttlr ieleuióst tetriri tartczik.

A segé)r.allp rninél lrevésbbé ieericlő megterhelése
céJjából, va]lttulnt, a nliiliödő taso]r ércle]réberr a vjlaszt.

. m|ín.\. feiadatir golrrlosllildni azoliról, iiilr a szoig:ílatban
llegsór.[iIt tüzoitrilrat di.j né1lriil lteze1ilr'

1Ig1'artcsalr a vlilir zttnáovnrrl< I<Ótelessége gon1oa-
kodrri arr.ól, lrog.y nlííkiidő tagjirival a testii1et a l{agyar
Orszrigrls TüzoItósZÜ\'etség. seg.éir-ző pénztárába belép.
je n és e céibó] évenként .jarrnál lrrrvábatr a tagolr nór.
.soi'át. a fqjettként negáilapitott tagsági dijjal egytitt
u e[er r essze.

ti. r'EJttztt'r.
Tagok.

]3' s' 
^ 

1cslül.i trgj3i: tisztolctbeli. a1apiiú, pár.
(o]ú "s irriikÜdir tltJr,it.

1'1'. $. Tiszteletbeii tagolilrí azo]r választ]ratólr' akik
a tÍizoItrísi irrLézmérry kiiriil áItalábrrrr, )rülilrlösel.L pedig
rr tesitilet irátlyríbarr lrir'áió érúenrelret szerezte]r.

i5' s. ,\1.Il'itók azolr. ekilt a tesJiilet' rés7ére e3y-
szet.smin.letrli.'irl legalíLL 3P /4"t4+-/----- -----
nranv]toronít fizetne]r.

i';. :'. 'pár.toIó tagok' ilik a lesIiilet fenntar'tdsálloz
legalábl, ji Évi liötelpzvlIséggeI éYi '2L y'.'/-aá":-/--
ar.anylioronát rregvedévi eloleges részletdkben a tosíüieL
niItztíríl.r Leí]zetnek.- 

17. ös trÍtilriidó tagok: a Magyar' országos Tiizoltó.
szövetség í1tal aiIiotott szaLáIyzatlllri rrregáilaprtott
szetr.ezeti beosztás szeritrt tiszbe]i, sltíszteE, mászólr,
szivatt-yLtsok és relrclÍenntartók kil(, rnagnkat a tettlegcs
segél5,n-r"u'jtásbatl való részvéielre, az-őrszo1gá1atolira,
EJakUrlato](Un raló Inegjelerlésre, valamint c tostillet
nrinden ]ratározntátrgli és- a szolsálati szabálvo]inak a
megtartására kiito,Iezik. " :,

Is.5. A 1e:IiiIeI tagjai sorriba csa|i mag-yar á1lam.
p.'icÉl veI,etű Icl' A '20 évqt meglralaLlotI- kis]iorua]r
r'saI< szii]őj. i]]etve eyámi beleegyezéisei. 20 éven aIuLíak
tagokul egyáltalán fel nem r'elretőlr.

Felvétel,

19. s. A tisztelethe]i tagok megvílasztísa a patancs.:
tro}tság. illetve a váIasztrnány jaráslata alap.iín. a kóz.
gyülés által |Órtónik.

20. {' Az alupiiú és párloló tagok szú- varv iiás.
Ieli nyiiafkuzltair által x te,tii]et.'tilgiaiví vájiirk. sza.
bályszerü fe1véte1iik azonban a válasz,t'rnányi iilés á1üal
tör1 úni]t.

2I' s. 1IiiIrÚdő tag leIlet mitrclen fedd\eterlen iel.
lernii férfi, lki 2Ü.ik életévét már betólüijtte' tová6bá
óp és egészséges. Felvéte1 végelt a pelraucsnokságnál
kell .ielentkezni. A par.ancsnoksie a iélentkezett ue-'yéi
Íue'| ái k"záSít, étei r. ő'li-á. i aliá,;i ;"" ;;;;;Üát;; -;;á;
szilr|árbalr 14 napig -kifiir'geszieni kÜieles. hosv az
il]ető felvótele e]1bri a testii.iet tagiai esetlosos ?szre.
vételeiket rnegtelressélr; a fe1vétel-* lr netaútr beérke.
zett észtevétalek e1bírá1ása" mellelt _ pararrcsnokságí
iilésen tijrténili. Ha a parancsnokság tagjai kozött vélé.
mríny ftii[Ünbsóg vail' a parancsnoiródg tltkos szavazíis
utiátr határr'z. Á szavazatok egvel]lősése esetén az
elnöklő par'arrcsnok szavgzata dtlrit-. Az íii "tag a parancs.
notiság ólőtt a ]<ijvetkező ünnepélyes fogádaE:ia'b. kuteles
tennl :
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ttiZo.ltótestül€tnelr rettdes és poatos trriÍL ijdtj tagjt leszek
q becsiiletszavammal és 1rézadásommal ]tiitelezenr rnir-
gatnat a testiilet alap és 52gigálati szaliái1'a nalr, notn-
ktll.inben rriittdeu eg;.es ]ratározatínalr pontoS lnagtal-
trÍsdra.

Tagok jogtti.

22. s. A tiszteietbeli tagolr rr lllii]rijiiő trgtlli jogait
éIr'czik, azotlban az alapitó, píu'tolti és miikildő tNgok
terheitől mellt€sek'

Az alapitó. és pártoló tagok a lr(lzg5.tilésetr tanLícs.
kozdsi, szliazási és vli]n.zt:isi jo.gr] birlrr]r.

Á, miiliiidő tagolr a testtilét-áltnl nr'ujtotI minrletr
ejőnvben részesii1nék. a lIiiZg]-iilésen trnlÍclshozísi, szlL.
vazáii és választtísi jtrggtl i'ii;Lnk. A nlíi]riirlíj t,rgí)|i íel.
vóteIülr után - ira a tesi|ilet eIIe né,v€ elóg rrll.yagí
erővei relrde1kezilr - a tr{agyar. orszrígos'].iizo1triszij.
vetsóg á1tal megáltapitott e]őirás .szerint egyenluhávrrl
és fejszere1éssel 1áttatrrak el, arlit azotrban csalt szr;l.
gá1atbarr szabad viselni' Az esetbetl, ha szolglilat kt!z-
ií9n szerencsétlenség éri, joeosítva van a testiileti orvos
:í1tal kiá1litott bizonií tríny f elmrrtatása melictt segélyért
{oivanrodtli. Kérnllr'ét \.rcv pal1asZÁ1 ] esl iilel i pnfÍln('s-
r,oítával lrözÜllreri, l.ki orgr: nraqa jntézlicdik. vngy -{orrtosabb esei]e]íbe[ - & ])alallcsnoksági ille.uve a vá-
lasztrnányi ü}ésrrek terjeszti elő határozatjrozatal r'égett'

Ta3ok |..ötcIcsseg.c'

23. $. Minderr niiki'dő tag lrtJteles az &lal szabályo-
kat, a szolgálati szabáJyzatói, tol'-ábbá a k(izgyülésí'
vr|)asztmányi és parancs;loirsági Íilés batározatait óg az
elüljárók pár.ancsait kivettri, :rnríre f elvétele alkalrnával
tinnepéI;'gs fogadalon és lrézadás rrre]lett becsiiletsza.
Yíit aq]a.

A nrii]röclő tagoli egyéb liiitelezettségei aszoigdiati
szaLrilyzatLarr toSlalt at rrrlt.

Tttg s ti g. nte3'sz ii n és c.

2{' s. A IeStii]eLi 1ngslis nreASZiirri|t: I. IrlrIlÍj. ,ingi
szeméiyélnrél 1negszii]iés; 2' kÍlépés, 3' tör.iJs. 1' ]tizlirlis
á1tal.

Ha]á]eset vagy jogi szemé]yelilré1 azolr megsziirrése
a tostiileti tagságot azonrral me3-sziillteti' a fizetési
kÓtelezettsÉgge] eg\ i;1 f'

A' pártoló tag netárri kilép4si szrírliléliít nz év rrtolsó
negyeiébet] tnrtozilt a par.alrcsIroltsrÍgriál .szóvaI vrrgy
irásban be'jeJeittet:i, el1etrlieztj esetben lriii:e1e:rettsége
egv rrjabb érre fenná]].-' A.mü]iiiJö irg Iastii|é|; 1ngslígírtlrl< mnl.{ziil)fél{isl.l
4 lreti e1özetes 'izó vagv jl'lii[,.']í bejelcrltÚS 1ne]]ciI a
parancsnoksáPtrál liárel;nezireti'. 

A testiileli tag t létszánbói tilr(ilietík, ha
a) a tiizo1tónál rlegkivríIrt elrjÍeltéiele]r Irilirr-l'a utó.

lae lrítiini]r:-, I;1 lta a,tPslii]('11e| 57l1nIrPll lil]rll ]rÜtelezPliségé-
ne]t ]rár'otnszori Ie]]rívás íi|lcírJ elegef }|eI]I ic<z.

A testiiléti tag kizrirását a pilr'altcsttol<ság illetve
vá1asztmány eiiratároz1reija :

a) aZ alalrszrbálro1t és szolgálati szabÍlyzat elletr
ejkÖv;te:t nag5'obb iagy többslóri liilrágás esetében;

r) a testtilót ér.ae]töt veszélyezLető v'agy hazafiaiiatr
cselekedet mifttt;

c) lrözbotl.ál,ryt okozri, vagy Irecsteletr utagaviselet,
vBgY iszál(osság rniart :"7' ÍeIebbvaIói irÍnt szoIgr1)ll1],rll lnnLIsitntt il]erleIr
maEaÍise]et', enEet1eilelrség, lrilrlutt prrlttrcsolr tntgsze-
gési, valanrin1 öiszefér.l.e{órlctt ter:neszet vlrgt fogyei-
metler'séget s7iló mÍlg lriseier ttrirLt :

e) Irí }rárornszor é3vrrrásrrtírr irrilillio]atlanlr1 gJal{o|-
Iatot'. őrszolgdlatot és tiizesetet elmrrlaszt :

/) ha biintény nriatt biróilag eliíé]tetett.
Az alapitó és p.írtoló tag'o]{ tiil.léso a nro.st D) c)

és /) ponto]i llrIt felsol.oli eseln]tbcr' lr rijilszit:rlítry
áJial.tÜrrénik' rr|ÜbbiaIi fizetési ]iÜtelczetljógc a l(i7:i-
iási év végén megsziinvén.

A töi.Iés és kizárás tárg;.íhan hozott pcrlrncsnoii.
sígi' jllptve váiasztrnínli hat.ii'uzatohat lz lr'lek"ltek
á [ozlest kLivető rrap1ó| szí]nílott 1i tir1un lrelriI r IrÚz-
gyüiés}rez megf elebb ezhetilr.

Á ltilépeti, tiriilt vagy kizárt tag a szavatossiíg
terhe alól azonban csalr a testiilcttőI Iretín )<a1lott {eI-
szerelés'és egyetrrulrtiz2rt visszaad/tsa utírn rnentetilr f e].

III, P'EJEZET.

A,I, iÍ|téző 'szervek.
25. s. A testiilet ügyeit vezetílr:
a) a kÖzgyii]és;
ó) a választmány és
c) a palancsnoksdg,

Közgyiilés.
26' $. A közgyLilés a oseleltvőiiépes tagok összessé.

gének ké1ll iseleie és a testiilet eg.yetemes leg1őbb szo|ve'

- Iiétfele: ldel.des és rerirl1rirü:ii.
a) Rendes közgyiilés' trÍinclen óv első {elében rendes

ktzgyii1és tartalili. A kiizgyülést az e]nTk lrivja ilssze.
b) RendkiviiIi közgy,tilés. 1]end]rivtiii lrÓzgyülést Tssze.

}rivlti a viílilszttnány lratározata alapján az elnTkrrek r1ll
jogíban' krJteiersége pot1ig *klror, ha ezt a müktjdő
tagoJi egynegyed része irtrlrl]iolrís lrieilett ir:isban }rivánja'

l\z elnÜlr tarIL-,zik l kérvény beérlreztét'ő1 számított
30 rrap alatt a kiizgyiilést ijs]zehivni.

Á ki}zgyiíléselr, melyelt nrintlig a testtilet széli}relyén
tartatttalr, tega.ább 2 lréttei elcíbb a tr{rgysorozat köz.
lése niellett irivandó]r iissze.

27' s. A l(tjZgytilésell az alapitó., pár.tcrló. és nriilrijdő
tagok tanácskozásí és szavazási joggal birna1r ; a par'ancs-
nokság' a rniili(jdő tagok, a tisztikar és a választnrány,
valamirtt a szárnvizsgáló-bizottság az ijsSzeJ tagolr által
válr.zt;riik. Az eltlÜl<, a rájasztIrIínr és a szrirnvizsgíl.i-
Iri7u1f sí1' lz' ll1lpiL(,- és pít.r,ol.l t ri.Ul( so].Íl'ól, a n.1Ianos-
llÚ;(5llg l ||lÍ,]a j ]re(tl3 a m']li0ü(/ 1rHo|( SoI'aooi vaiaszLan-
c1ók. A tí|kár, a 1;énztriros és rz el]enőr az lIapitó- és
pártolri tagok sorá];ól is vríiaszllratr1k.. 

2S. s. Á ]iözgvii]ér szavazattőbbséggel hoiza hatá-
rozatait 1 :r szavazirtok eeyeniiisége rn€l ett az ehrik
szavazata 11Ólrt. Á szavazttí jog szernélyesen gyakor-
landó. -Á .sz,avl.zn| lr.viit, de -L0 tllg ](éIósére a t,itkos
szavazást ]re1i elrerr11e];ri.

A |töztlyiilés |uttirozatltépcssógc :

, 29. s.Á lcözgyiilés L{jtalában vévc hatálozabképes,
lra azon a megjelenésr.e .jogositr'tt ósszes tlgok €gyhaI-
madlósze jeleli van 11gy' Jrug1' .r miikÜJö tagokrrak
lcrlldl,l, Iel''t'élzc. ielcIt ]egyeIr.

Aiap.22511.''n,'1osi1ás,'lorJhIrlí tnás egyesÍiletbe
valr.l tieolr,adlis tárg.yÁbar i1sszehjr.ott'tiijzgyiilés
lratÍt.oz, 1rttározatképesrtlgclirez azonbarr :r tagox
1egallíbb itét]rarnrat1rírrak,jo}erl1éte és az e t'árgyban
lrtiiott liat {r.oza to lr érr'ényeiséuéh ez :r. j eienl évők iegalább
ltei lrnrtnaJli tln li huzzíjí rrr1ísa }Ziiki.égeS'

Ha az eg;ibkótrt' szabá]r.szeI.iien egybelrivott lrÚz-
Eviilr;ieI. lt i.r!ol; rrem,ieIotrilÁtrep r1,ng határozatképeS
si'itr'|,.ttt. r 8- ]i trr1'.t1 lJclii] r|{\,nn(:sali tÍtrgysoroZaL
rrre]1ett ijsszelrivarr11T njal,b lrl1zg;'iilés, a rneg1je1cnte1r
sziÍmdra való te]rilrtet nél)rüi lratározaLképes,

Á liözg}.iilé. e]nÓlre a bo'stil]cti elrrök, alradá1yozta.
tása esetén a parancsnolr, .;egyzője a tit](:i1., al<aclál;'oz.
ta1 Í5il cset'í]l e sngéJiirz!.

A közgyiilés ttirgyni 7

30' $. Á liTzg'vtilés ha|rís]iiirélle iartcrztrak:
a) választlrrÍn1', ir szlinlr'izsglílíl.bizcit|ság, a tiszti.

kat' és ir 1larancsnolisríg tagjrinalr ós póttagjainalr 3 évi
.it.l őtartatli'lt r.al11 trlegvlilnsztása.

Ó) a ki)1tségvetÚs és zírszátnarlris letárgyalása, a
feIe]ő$ szánror1ók r.észérc a {elmentr.élry rlegadrísa és
á]taj:íbalr a vagyotri 1rór.tlésel< vógső foJ<on való elirrtézése ;

c) tr vlilaszttnán;' 1ratáskirót lneghaladó forrtosabb
szerz(ídésl ós kiilÖniiserr az egyesiileti vagyon álJagát
ériritő egyéb .jogiigyletek elbnbát.ozísa és jór'álrag"l'ísa 

;

r/] rr r1rjasztrrány és a par'irncsncrJrság megfe]eblre.
zet't ]lntlírozatainalr felíilbirílása ;

e) a iagok irrr1itvlirr;'aitrtlr, tár.gyalása;
/) az a1apszabriJyti1i rnór1ositása.
g) a fciosziís ]iitllonrlása és ez esetben a vagy.)ll

lrovaforrlitísa trirgyíbarr való határozallrozatal ;

li) rl;ris cgyesiilettel va]rí eg;'esrtlós (fuzió) elhntá-
l ozast I

í) a parnncsnolis:íg és a víia.sztmány évi je1entése ;

/r) tjsztcletbe]i tago1i megvállsztLísa.
l}l. os. 1n.1ito''n1'rliirt 48..,órár.a] a ]rijzgyü]ést meg-

e1iizőleg ]<el1 az elrrö]rrré1 bejelerrterr,i, ]rÍilÓnbeIr trem
i ri rc t rl lra t'ik...\ 

|iÜzgr.iilé-ck "öi .jcg;.zőltÜr'r r'er kell felvcnni 
1

enllek a gvülés lényeges moZzlnatalt lre11 tarialmaznla
a 1rözgyiilésen rc1sztr'ett tagoli felsorolást tnellett'

Á.jegJ.zijkijrlyvet az elni]k és n jeg;zíJköuyvvezető
ir.ja a1li és a irölg;'tilés tí]trI c rélrl rlilltszto|t L(ét tag
lrit"lcsi L i.

A vúlasztnttÍlty,

82' s' A víllasztnr:iny 9 rentles és 3 pótlágbóI á11'

akjii 3 évr'e válesztatnalr. Á választmányi tagok egy.
lrarmatla, telrrít 3 rendes és 1 póttag 'minden évben
kilép. Az elSi; ? év]1cn a IriIÉpiíIt í.é'*oiár sors]ruzássaI
keJl megílllpital.i' A kiié1'ök rljl,úl vílasztha1,ók.

Áz elnÓ}r, a parancsnokság tagjai, a titkár, a pénz.
táros és az ellenőr állásulinLil Íogva tagjai a Yá1aszt.
mánYnak.-Az 

elbrrnyt, lrílépett, töriilt vagv hosszasan tívoIlevő
vd]rsztmínt.i.trg l.eir'eti annak migbizása, illetve távol.
]éte tarram.ira s.ór.reri.lben az e}ső p,ótragot kell behivni.

\rálasztmányi ülést 3 havonkint ]tell tartani, Az ösz.
szehivrÍst az elnÖk eszköz1i a tírrgysorozat közlése mel.
1ett lega}ább B nappal az iilést megelőző}eg. Határozat:
képességéirez n }rivatalbóli és yálasztotí tagok együttes
számátrak egylrar.rnrd Téqze szükséges.



A vdlasztmtÍny hatrjsköre.

- . 33. s. A testüiet uevében szerződéseket lrőtni, rnely.
nek. érvényességéhez v. é}nök \'ngy paratrcsrrolr és a
t,itltár aláiúsa s7ültséges.
- 2...A testület vagyonát Íe1eIősség terhe mci]ett
I(ezeln1.

3 A íes1ii]et h"l}.iségcirrek é1ritóse, i]|elöleg l'ér]p-
térijl s .a szereli beszerzésér.öl, válamirrt' azolt rénrlberr-
taTtásáiól gondoskcrc1ni.

+. szo1gákát felvenni s azoli íjzetését meghatát'crzrri.. 
. 6. olyan miikÓclő tagokat, aki]r a ti-izrlltr|li szdg,j-

latban kii]Örriis érc.ieme}iet szereztelr, lri|tirrt etni vagy
nÍégjrttalm azrri.

7. Közc'rii]ést Üsszelrivni s enrre]i a testiilet viszo-
nyairól jele-litést tenni'

-8' A lefolyt ér'i zárszrimar1ásb s a jÖv(í évi JrÖltség-
vetjsl eIőteriesztcni.

9' A llÖzg1iiJésIreli tiszteIetbcIi t,ap.o]rat nlegvJ]rsz-
1d5].a fljánldl]i és ogyéb in.liLtÍnyr'kar letttri.
. lg A fu)1'rr pénztári ]iész]etb(j] és lL -segétyaiapbó1
IegicJjehb 5t]ó arally Jior.onriig trtalvrinyozíst.e'"].itziil''..

3.1. s. A választmálr-i iilés elnÓlre a tes(,Íi]oti dnijli'
akadáJ1 oztatása esctérr á parancsnolr ; je1,yző'le a titlrár'
akci1ájJ.oZtatasl esetétI a sPgld t:s7r. ,\ vá]rszI tttitt.ri
iilósr'ől jegyző]lönyr.et jre]] felvenni' ]ne]Ínelr az 'ii1é5

lén'yeges rnozzarrabait kell tarta.Inrazrtia az iiléselr .ie1etr
Yo]t tag.ok fe]scrroiása rrrel]elt.
. . -A 'jegyzokönr.vct lz, ejtlcilr és a jeg1.ziikÖrrylvezető
iIJlil{ alá és a vdlrsztrnűnyi iilós :ilta] e cé]ra választotb
és az iilósen jelerr volt 2'tag lriteiesiti'

35. s. A választmány lrat'á cizatai 15 napon lleliil a
Irözgyüléshez f elebbezll et('k'

S zónu izsgtiló b izotísíig.

36. $. Áz évi rendes liözgr.Lilés r tagoli sorlíból hít.oin
évre. 3 -t,agi]ól ilj'j .zánrl izsc'líl.i.l'izulI:ígoi rJirsz1,
amelynek lagjai e mcgl,iziíslrli tal'|ama 

.-nlatt 
sem a

vtí.asztlntÍnr-nali tegjai néIlr lelrelneli, sem mlis tiszt.séget
lle narn tilltitetnek.
. A sziírnvizsgájó bizottsrig megbizatlísrínnk tal.tama

alatt a péirzlrezelést bál.miltor.- megrizsllil]Lal'ir' a
szritnadási év lezártár'al peL]is xZ évi l.enüe\.-kÚZg.vii]ést
JegalíLJl 3 nap1rai ]t]cge]Lizőerl az éli ztirszá"llladiót és a
p'é nz JiezejÉsl.e r'oll e t kozo o]r nr í nr-olrat. uaplól(tt és og;.éll-okilányolrat 

-részletesen rnegvi)sgílni éi vizsgá1atiil'lr
er e'JIlén;-éröl'a' ri.l es z1 nl íny 

. 

nt.i áii a lrtizgy tilóirrcli irlts.
oan']eIeIlte5t (en||I Il|rÍoZlIl.

- 
AmenttyiLren Iledig év]riizborr ész]e]lrek r'alrrme]v

szabúlJ.tJIansiliJot, lzÍ zz elnö}rségrreli. fo;ttosabll eset.
ben a' kiiiön ősszelrivanc1ó t'endlri.illi lrözgyiilésnelr szín-
tén bejelenteni ]röteleselt.

A lisztikír.

. . p7' s. Á testtilei tísztikarliI liépezi: az elrriJli, a
titlrár, a pétrztár'os' az el1enűr, az orvós és az iigyész'. A lisztikart a ](i}zgJülés rálaszt.ja ;] évi j'1őtrrtirnira
az alayitó és pártoló ir(llIi sol'lti;.l], az otvo:í is iisvészi
iiszts:g betii]téséI'e esr'1|e. 111]"1nelriji Ilclr Leli or'rost
ilJetre |ig5rédet, liéri fel lz elirÜiisig,

EÍnök

.'', q8 s. .Az elnök a ]ii'zgyii]ésekert és r.í1asz|nrín;'r
ii1ésekeri einőlröl. Ezelrei óssze]Lil'ja; ktiiső és lle]ici
iigyelrben 'és hltó.líxoli elÖfl n r esiiilet'er lrdpviseIi 

1Tezeti a testtilet tigyeit, a ]iijltsÁgvetés keretélr bcliii
korlátla-nul, siirgő s, lriiltségvel ós elr Iriviili iig.yelr}ien 1 O0
áLany lrolona leglnagasabh ijsszeJ.. erejéig jrtrrlvínl'oz.
A 1én7t$1 -kezelésér.é feliigyet és a jlt1iiztárt tetözés
szerilrf i idől'err mogviz.uí] tlt'

Ha lasz rást lleln' l iirÜ ri"l;'elr berl személ;.es,lelelii"sl g
ter}re alatt a paraticsnokliel eg;.etérTőldg intézkedili,
az ily iirtézkedésekrijl azonbrrr a.legklize]LL'bi vilaszt-
mányí iilésnelr jelerrtést tenni l(ötele's
, , A,z elniilii]t alintlál5-oztatirsa esetétr a 1laranclnok
n e1y ertesrtr.

TitktÍr,

39' s. Á títkár végzi a testtjlet, a vlilasztmány és
közgyü.lcs ir'ísl,pli 16gn6;,it' vezei i a -i"g\'ző]rÚlr1'rékc[s a restülct il.n1 tárÍír t'clrrllrnn 1x11jx.

A' testüIet ir-ásbeii ]riadmán.rrait az elnökke1 egyiitt
aláirja.
. I{elyetíese a segédtiszt

A titlrár a paranostio}rsáEna]i is lrivataIból tagja.

Péttztdros,

40' s. A pénZtJros vagyoni felelősség terhe a]a[c ]reze]i
a testület pénztáI{íf. A bevételektöl Ús kilrdÍsokról r.endes
kÓly^vet vezet, te]jesiii ez e1nök rrtalványozása folytán
@ !\rllZc{9JcKÚU.

. l]vnegyedenkirrt a pénztár átiáÁárót a választmány.
nak kimutatást ad ; a testüler tartozásait, lrőveteléseita tagdijrakat, nyi1íántattja s elri;i i_"iiil..-'i*i^y"áii
negyedévenlréDt jeleriiési' tesz.

it

A.z évi ziárszámaclást éq kt1tségvetést elkésziti s
azokat a választmriIly elé ter:jeszti. -

A lrézi pénztátban legfeJ.ietlb 50 alany lrorona
készpónzt tarthat, irz ezt meghaladíl Tsszegei a váIaszb.
rnány rrtasit,ása szelil1t g}.ümÓlcsTzteti'

' Ellentir.

41. s. A pénztárost kőzvetientil ellenőrzi s a pónz.
trírossal együtt anyagilag egyetemlegeleIr fe1elös a
pénz kezelésért.

Oryos,

42. $. Az ol\'os a tíízesetelrrré] és a gvakorlatoknál
a leltetijség szerilrt megio1etItli. lz ott netárl megsétiilt
vag.v szillgrílatbat megbeiegeileLt t'ízrrltó1caN riij rrélkiil
l<ezelni tartozili.

Az ctrrcrs a paratrcsnoJrs:ígnal( is llít.atalból tagja.

Ug)'esz'

43. $. Az rrgyész a testiilet á1tai kötenr{ő szelződéselrot
eliiósziti, a testiilet minclen jogi ké1lzettséget jgénylő
ügyéllott szal<vélernén;lt ad és a testiiiet űg.y peros
tnint' i'''r.I.kiriiIi ilxy.elil,err l lrir'risligukltÍl i,őpi;seli.

.l'd r'r kc'l ésr.ir.t |i.:sz lt ir.lísr ítralt meg'I Éril ésérl )i i r ti
n tes|i|]t:r terirór'e eB..l.ób tli'jazr1st lenr szárnitirat Jel

Áz Íig.rósz a ptrancsnokságnalr hivatalbó1 tagja

Pa ranc sno kság.

44. s' A testiilet palÍrncsno}isi|gát kópezík:
a) tisztel<: a, Iarlt]lcSn01i, az alparancsnok és &

szakaszlrir,rancsnokoh ;

. Ó] tíszivi'seIőlr; a segédtiszt íszo19.tílgtveZető) és a
szet rilros.

. Eze]ielt ]rivtil a- paratrosltoksrígnalr }rivatalból tagjai
a titliár' az olvos és az iig"vész'

TisZti á]]li'cra i:sakis ol.vatt rniíIiijr-iő trg vá1asztható
ltleg, tlii a tiizo1|t,ll isIreretek rrlinl1cn ágában jártas"
sriggal irir'.

Pa r a ttc s tzo Ít stÍ g |tttt tÍ s k ö re.

-15. oS. 1..{ nríÍ]iijt.líj tagoJi {elvéie1e, rnirrősitése, ki.
1épése ils ]iizlirlsa iig.i.éberr jrirtál'ozlii.

2' A.z őrszo)gtila|ok, gvaltorlalcrk és elíjaclrísolr ide-
jót meg:il1rr1ii ta ti j és :rzok 1ltrlttos ulegtartísára {elüg;le-lni.

i}' r\z tirszolgálat.oli, gya}iclrlrrtoIi, ei(jatlísolr'ós tiiz-
eSet'e]{nél meg neÜr jelent rnii|iii11ő tagolrltal szénrben az
Í]rp. é5 szgJg;iItti szll|lÍlvzrrIbatr rneg)rat,ározott rn€gtÓr.
lást, osz]li!zii]lti j Ii lniil(r1ll;; 1rg.rl, lri]zi szolgrilati ügye)r.
biii l'el rncrii lt viszri I r.-olint, el intc!zni.

4. Á testü]et Iés7é|e sZii](séglerrclíi oltószeIek, sze-
nié1yí ÍeJszere1és és eg;.enrnha beszerzésót a választ.
nrlÍttylrak -itvaslirtba irtizni.

5.,Itizveszdy"krté1 r!s eg-yéb véSZesetelrué1 nragrr-
]rat' ]iít.iirrteteit egyónelrnek rIrer jrltlimlzds:ii, vagv a
sét'ülÚsI szol.r ecleI tókIrck scgól.r ez,lscl" IiirsZkijiÜIni:"

ti. Áz altiszte]ret a letett szak\,izsga aiapján meg.
Yál asztani.

Porattcsttok,

- .!L]. i\' A pnl.lrttcstr.rk a tény1eges mű]ridés főinté-
ziije s 1ezetil'je' tnilielr n hatóság á]ta1 nem korjátoz.
liató, ntnennyiben tj Íe]e1íjs a nlÍÍs'zalri.míi]rödés tekrrr-
te|ében teb| vezérrl'lésórl,.

1(Öte]cs a vésZ he]Yén halaclélrtalanrrl megjelenni s
az oltúsi és nentési 

.mlnlráiatokat 
vezetni:.Ííizvész

ntáii tra]a.ió]{ta]anu1 tartozili'irísbe}L jeJentést tenni a
iiat'í;slígna'k és a j{rÁsi tűzrenclészeti feliigye1őrrek. r1'
lratósí3'ga1 szeuberr lrópvíselÚje a mtikil{id tagoknak'
l'rr.arrclii is rtIllsitís:ri I.lteI](.iliii leliesítendők.i á ne-
üín engecletlerrlreclij tagokat relrdrerríirsitaní és 

,á 
lrely.

szirrérőL való eltlÍvo1itástl,]rrn a Iratóságot fclirérrri.jogá.
ban rill. () rentle]í eI a tátlrltilLis és r:ér1elem rnód.iát, a
Íecslrantlők és egyéb SZe1'tli rnilrénii }raszrrálat,át, vala.
trtint a reItdl'entar.tó]r mi]iérrti míítiöt.]ósét' Yezénvli a
trgolr u';eJtorlatít, iissze)rivja r pal.a]lcsnoksági ülést s
rztlrr.eltrTl;Ül ; mc3)lr1írozzr r Irríiiri;rI,i tlgok siolgálati
lriitelezet|sóg'ét', lleosztja a tiszteket, rltisztekei és a
tőzo1tókat rr nregfele1ii sza]rrrszo]rba. Yégiil ellenőrzi az
alrrp., szo) gríldtí-és gyaltorlati szaljályok-J nelnkülönben
az összes ]rirtiírozatoIr berartrÍsát' AZ elniiliöt ennelt aka.
dáJyoztatása eseLó1l lr}indenberr he|;.ettesiti.

At parancsnok,

47. $. Áz a.Iptrattt.srro1r a 1ararrcsrrok távollétében
vagy nregbizlisa fo)ytrítr a .1G' szaitaszban lrÓrü]irt teen.
dötrbetr ltt,ttrk hcl VctLese.

. Szakaszparancsnokok,

48. s. Á szaliaszpárancsnolrol< a liözr'etlen vezetéstilr
aItttt ál1ó sZa]i&szok miíködésére felügyelnelr ós a nyert
utasitáslioz lrépest atiják lri parancsailiat. Ha a tűzvész.
nél a ptrancstro,It és az alpale,ncsnok hiányoznék, akkor
tr langban i(ijvetliező 1egilősebb sz&liaszpalancsnok
g.t.lkor"Jje a r'ezénr leÍet.



ii,
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Seg!dtiszt'

.{9. s. A segédtiszt (szolgálatvezetti) vezetí a testü-
let anyakönyl.éI, le]tdl'át, a ííizkár kímutatását stb., a
parancsnoksági ülések jegyzőkönyvét, szóval a, pftrailcs.
noksdg ösrzes irodai és szoigáIati teendőit. A tit]rárnak
állar:dó lrel1.ettese,

30 rrapon belül uj kiizgyülés tartatik, nrelyet azon llatá.
rozott megjegyzéssel kell összehivni, hogy a feloszlás
ügyébon a kÓzgyüIés a megjelent tagok számára.va1ó.
tgkintet nélkűl ,/'-acl rzótöbbséggel fogr határozni.

FeloszlLis esetén a testÍileti vagyorr hovaforditásáróI
a feloszlíst kímoricló közgyülés i:ende]kezik. Á vagyon
azonbarr csakis tiizoltási cólolira forditható s az errs
Yonatlrozó határozat foeanatositása előit a m. kir.
beliigyminiszter urlroz fd1teljesztondő

Á tesíület vl6z0nya ez orszí]gos és yármegyei iüzoltószö.
. ve|ségekben.

54. s' Á testiiiet úgy,az országos, valamint a íilr.
tűzo1tósztvetségnelr, rremktiiiinberr a Magyar országos
Tiízoltószövetség segélyző pénztáránalr tagjai sorába
belépni köteles s azolr alapszabályainak, szabályzatainak
és összes irntározatainali magát a1ávetni tartozik.. .

Törvónyhatósági felílgyeleí.

b5. .". A restiiler 24fr='* ------rvllmegye
t ö r r ón v l'r a i ó s ri g á t r a ]< é s fr = @z-.. 44_?<3-4 - -".. -.
köZség. (vá|o"l lrlrtósígííak felű.gyeiet"e a]rtt áIl és a
vármegvei,'il]u{ve a .Irözséxi (r'árosi) lIiz|endészet,i sza-
bá|y r'ciiel etrre lr végrclllrji lisa' ltór(t] köz reLniilrtlJni, il]e.
tő]eg azokboz a]l(ahazl(odni köteles'

Á ttizvrisz szirrhelyén a testüIeí ]rii|eles rerrdőri
te! intetberr rnagát a helyí rendő'ilratóság intézkedéseinek
alávetrr.i' m{ísz aTri tekirrietben azonban ö"nátióan mríkTdik'

Kormán1 teIügyelct.

56. $. Azolrbarr az eseteli,berr' ha a tesíiilet az a|ap.
szabíi;.oliban előilt cé]ját, és eljárásait be Irern tari,ja,.
hatíslríjrét tÍrllépi, áJlaúei].enes 

-miilrötlést Íejt ki, a )iTz.
biztonság és ]riizrerr11 eileir sulyos vétséget kóvet' el,
vaÍr'ir tágok r.ng]otli.rdcke:t veszó|lezicLi a tn' }ir.
beiügvrnírliszter' eilcrre r'izsgálatot rentlel}let el, mííköúé.
sót 1e}fi.iggesztheti és végleg tel ís.oqzlatlp-tjl, ' u ..-'EzeliJtazalapszabáiyái*t-'r4'i2-a--Q-r-t'"4--4
őrrké nt e; tiiz ol,t Tteitiil ei iz l 9z -?: - - - á: i - zzt-@-*t

50. s. A szertáros
1és, égyerrruházat s az
tárnak á]'lancló tíszta
iété rő1.

Szertdros.

gondoslrodik a személyí íólszere.
Ö.szes oltószereknek és & szer-
és jÚkarblrn tartísárÚl és meg-

SzerYczct,

51. s. Á szetvezet, egyenrrrila, rarrgjelzés és felsze'
Ie]ésTe nézve a test,ü1et' a }Íagvar országos 1|iizoltósztj-
vEtség cltal a mng.!al.nlsZígi 1tiZoltótestÍileiek szánrlir.s
megáIiapitott s ah. ktr' béliigr'rrrinisztcl. riital j(lválra.
gyott,,SZeIvezeti, eg;'etIru}rázati, rangjeJzósí és {ölszere-
Iesi szabálvzat,.-barl foslalta]rat ismer.i e1,1röteiezőne1i.

A lapsz abálym ódositás,

", 5z, $' Az alapszabáJyoli csakis kÜzgyiiiésen nródo.
siihatók; a mór1ositáslroz aztrnban a iratározablrépe.r
számbaa megjeient szalazatra jogositott tagolr két.
harnaclánali be1eegyezése sziil(séges. Á módclsitásra
vonatkozó indit,vrínyok sZövege a 1rözgyülós előt,t 8
nappal a vrilasztmárrylroz betcrjesztenclő és az őrtattyán
kil'tisseszteuJű. A módosit ott a let'szabálvok r'sr]r a rc.
'i<ir' "b"eliigrmiuisZter úI júvihng1'rija rrtún iÉ1rreli éJetbe.

Feloszlás, vagy0fl hov$ÍorditáS.
. 53. s' A testü]et Íeloszlása Íisyében csak az o
cé1ból ósizelrivotí jrózgyi1lés lrntároz'irlt 1 eirlrez azonbaIt
a szn\'lzatriL jogr'sitorr, rrguk léiszrinla lrárotnttcg;.e11
].é52énIll( jeienióre éS szoi( liétlrartnarlílra]< [,cleegy:zése
szÍikséees.

Hí az e célra egybe1iivott közgJlii1ésen a tagoii
elégséges számban meg nem jelennénelr, 15 nap mrilva lró4rapján tar e elfogadta

rynínisztorl-
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