
 

 

33. szàmù HATÁROZAT 
2016 március 31-i 

 
az Autonóm Közigazgatás Marosvásárhelyi Transylvania Repülőtér 

menedzsment szolgáltatásához szükséges eljárások megállapitásának 
érdekében 

 

Maros Megyei Tanács,  

Elemezve az Emberi Erőforrások Szolgálati indokainak kifejtését 4.789 sz. / 

2016.03.16, a határozó tervezet keretén belűl, az Autonóm Közigazgatás 

Marosvásárhelyi Transylvania Repülőtér menedzsment szolgáltatásához szükséges 

eljárások  érdekében, valamint a szakbizottságok meghagyását , 

Tekintetben tartva a II .  Fejezet - Az autonóm közigazgatások sürgösségi 

Kormányrendeletének 109/2011 számú közigazgatási és kezelési előirásait, 

tekintettel az állami vállalkozások  vállalatirányitására , az utólagos módositásokkal 

és kiegészitésekkel,  

Tekintetbe véve a X. Fejezet előirásait – A Marosvásárhelyi  “Transylvania Repülőtér” 

autonóm közigazgatás szervezeti és működési szabályzatát irányitó szervek , a Maros 

Megyei Tanács 2015/25 számú. Határozata álltal jóváhagyott, az utólagos 

módositásokkal és kiegészitésekkel, 

A 2011/215 számú. Önkormányzati törvény 91. Cikk (1) bekezdés “a” és “d” 

pontjának, a (2) bekezdés “d” pontjának  rendelkezései értelmében közzétett, az 

utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 

határozza: 

1. Cikkely 

Jóváhagyódik a Marosvásárhelyi ”Transylvania Repülőtér” autonóm közigazgatás 

igazgatótanács jelöltek előzetes értékelési / kiválasztási eljárásának 

kezdeményezése, melynek megbizatása 2016/01/06 – án kezdődik.  

2. Cikkely 

Az eljárásban résztvevő jelöltek előzetes értékelése / kiválasztása –  a jelen 

határozat 1. Cikkjének rendelkezései szerint  – a felvételi bizottság álltal lessz 

végrehajtva, a jelen határozat 1. Számú melléklet alapján.  

 

 

 



 

3. Cikkely  

Jóváhagyódnak a  Marosvásárhelyi ”Transylvania Repülőtér” autonóm közigazgatás 

igazgatótanács jelöltek előzetes értékeléseinek álltalános és sajátos feltételei, a 

jelen határozat 2. Számú melléklete alapján. 

       4.  Cikkely 

A jelen határozat 3. Számú melléklet alapján megállapitódik a Marosvásárhelyi 

”Transylvania Repülőtér” autonóm közigazgatás igazgatótanács  dijazási elemeinek 

szintje,  melyek kiválasztása a jelen határozat tárgyát képezik. 

5. Cikkely 

Az értesités, mely az igazgatótanács tagok kiválasztását illeti, két széleskörű 

terjesztésű gazdasági és/vagy pénzűgyi újságban, valamint a Marosvásárhelyi 

”Transylvania Repülőtér” autonóm közigazgatás internetes honlapján lessz 

közzétéve, maximum 20 munkannappal a pályázatok benyújtásához adott hatéridő 

előtt, a Maros Megyei Tanács szakosztály tagságának az emberi erőforrásokat 

képviselő szolgálatának gondossága, valamint a Marosvásárhelyi ”Transylvania 

Repülőtér” autonóm közigazgatás vezetőségének gondossága álltal, maximum 20 

munkannappal a pályázatok benyújtásához adott hatéridő előtt.  

6. Cikkely  

A Marosvásárhelyi ”Transylvania Repülőtér” autonóm közigazgatás új 

adminisztrátorainak kiválasztása érdekében, a szükséges eljárások végrehajtásához, 

valamint a jogi eljárások befolytatásához  a Maros Megyei Tanács Elnöke – Ciprian 

Dobre kap felhatalmazást, a 2011/109 számú sürgösségi Kormányrendelet 

engedélyezési feltételek és a Maros Megyei Tanács 2012/25 számú határozat 

rendelkezési feltételek alapján.  

7. Cikkely  

A 1 – 3 számú. Mellékletek a jelen határozat szerves részei.  

8. Cikkely  

A jelen határozat közzétevődik a Marosvásárhelyi ”Transylvania Repülőtér” autonóm 

közigazgatás, Maros Megyei Tanács szakosztály tagságának az emberi erőforrásokat 

képviselő szolgálat és a 2. Cikk alatt megnevezett jelöltek részére, melyek felelősek 

az adott intézkedések kivitelezéséért.  

ELNÖK                                                                                                      Ellenjegyzi                                                                                                      

Ciprian Dobre                                                                                                   Titkár                                                                                                                         

Paul Cosma 
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MAROS MEGYEI TANÁCS 
 
Szá. 4.789/2016.03.16 
Dosszié VI D/1 
 

INDOKLÁS 
A Marosvásárhelyi Transylvania Repülőtér autonóm közigazgatás menedzsment 

szolgaltatási intezkedések megtételének érdekében 
 
A Marosvásárhelyi Transylvania Repülőtér autonóm közigazgatás Igazgatótanacsa a 
2011/109 Számú sürgösségi Kormányrendelet határozatának megfelelően volt létrehozva, 
a köztársasági vállalatok vállalatirányitásáról szóló megállapodás és a X Fejezet. - A 
Marosvásárhelyi “Transylvania Repülőtér” autonóm közigazgatás szervezeti és működési 
szabályzatát irányitó szervek , a Maros Megyei Tanács 2015/25 számú. Határozata álltal 
jóváhagyott,  előirásainak teintetében, mely a Marosvásárhelyi Transylvania Repülőtér 
autonóm közigazgatás vállalatirányitás megállapitásának értelmében határoz, az utólagos 
módositásokkal és kiegészitésekkel. 
A közigazgatás Igazgatótanácsának jelen végleges alkotórésze a 2014/140 számú Maros 
Megyei Tanács határozata álltal került jóváhagyásra, melyne megbizatása 2014.09.11 –én 
lépett érvénybe.  
 
Amennyiben a Marosvásárhelyi “Transylvania Repülőtér” autonóm közigazgatás 
Igazgatótanácsának megbizatása 2016.06.12 –i dátumon megszűnik, a közigazgatás újabb 
4 éves megbizatásának megkezdése érdekében  az Igazgatótanács jelöltek nyilvánitására 
vonatkozó előzetes értékelésének/kiválasztásának kivitelezése imponáltatik.  
 
Az Igazgatótanács teintetében, a 2011/109 számú sürgösségi Kormányrendelet 
határozatának megfelelően, a  köztársasági vállalatok vállalatirányitásáról szóló 
megállapodás álltal a következőket határozza: 

 Az igazgatótanács tagjai a felelős hatóság, valamint a Pénzügyminisztérium  álltal 
lesznek kinevezve; 

 Az Igazgatótanács tagok nyilvánitása, beleértve a felelős hatóság és 
Pénzügyminisztérium képviselőit, egy bironyos előzetes értékelési/kiválasztási eljárás 
során fog megtörténni, melyet a felelős hatóság, valamint a Pénzügyminisztérium  álltal 
kiválasztott bitottság fog végrehajtani, bizottság, melyet az Emberi Erőforrások 
toborzásában szakértő képviselők alkotnak. 

 A felelős hatóság elrendelheti, hogy a kiválasztó bizottság segitve legyen, vagy 
hogy a kiválasztást egy független szakértő végezze, mely lehet magán vagy  jogi személy, 
aki  szakértő képességgel rendelkezi az Emberi Erőforrások toborzásában és amelyne 
szolgáltatásai a törvények alapján szerződötte; 

 Az Igazgatóbizottság kiválasztási kritériumai az autonóm kötigazgatási 
tevékenység sajátosságainak és összetettségének figyelembe vétele alapján  vannak 
meghatározva; 

 Az értesités, mely az igazgatótanács tagok kiválasztását illeti, két széleskörű 
terjesztésű gazdasági és/vagy pénzűgyi újságban, valamint az állami vállalat internetes 
honlapján lessz közzétéve. Ezen értesitésnek tartalmaznia kell azon feltételeket, 
melyeket a jelöltek kötelesek betartani, valamint ezek értékelésének kritériumait. A 
kiválasztás a diszkrimináció ellenes, egyenlő elbánás  és az átláthatóság elvei alapján 
történik. 
 
Figyelembe véve a fentieket, a jelen határozati  terv  álltal a következő aspetusok 
kerülnek szabályozásra: az igazgatótanács tagok  előzetes értékelési/kiválasztási 
eljárásának jóváhagyása, melynek megbizatása a meglévő Igazgatótanács megbizatásának  
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befejeztével, azaz 2016.06.01 – én lép érvénybea; a  kiválasztó bizottság felépitése; a 
kiválasztó bizottság előzetes kiválasztásának a módozata ; az Igazgatóbizottság tagok 
fizetése.  
 
Ugyanakór, a közigazgatási aktus meghatározza a Marosvásárhelyi  ”Transylvania 
Repülőtér” autonóm közigazgatás igazgatótanács jelöltek előzetes értékelési/kiválasztási 
kivitelezés álltalános és sajátos feltételeit, valamint az előzetes értékelés/kiválasztás 
kivitelezésének értesitésével járó felelősségeket.  
 
Tekintetbe véve , hogy 2012-2014 időszakban több kiválasztási eljárás végződött, az 
erőforrás valamint időmegtakaritás érdekében, javaslódik, hogy az előzetes kiválasztás 
végrehajtása  a jelen határozat álltal kinevezett vizsgáltató bizottség  végezze, és a 
Maros Megyei Tanács Elnöke -  a 2011/109 számú sürgösségi Kormányrendelet 
határozatának megfelelően, valamint a  2012/25 számú Maros Megyei Tanács határozata 
álltal – legyen felhatalmazva minden szükséges lépés végrehajtásával és azon jogi 
eljárások meginditásával, melyek az autonóm közigazgatás új Igazgatóbizottság tagok 
kiválasztáshoz kapcsolódnak.  
 
Az Igazgatóbizottság tagok fizetését illetőleg a 2011/109 számú sürgösségi 
Kormányrendelet határozatának 8.Cikk, (3) és (4) bekezdésének határozata alapján az 
Igazgatóbizottság tagok fizetését egy havi fix költségmegtérités alkotja, mely nem 
haladhatja meg az az autonóm közigazgatás aktivitási ágazatán belüli utóbbi 12 havi 
bruttó fizetés hatszorosát. Az Igazgatótanács nem – ügyintétő tagjainak havi fix 
költségmegtéritése nem haladhatja meg az autonóm közigazgatás aktivitási ágazatán 
belüli  utóbbi 12 havi fizetési keret bruttó átlagát. 
 
Ez esetben, az Országos Statisztikai Intézet álltal szolgáltatott adatok alapján, a 2015 
február – 2016 január időszakára a maximális megengedhető összeg az ügyintéző tago 
reszére  22.600 lei, illetve 3.770 lei a nem- ügyintétő tagoké. Ami a jelen határozat 
mellékletében található jóváhagyásra javasolt költségmegtéritéseket illeti, ezek a 
meglévő megbizatási szerződésekre való hivatkozás álltal vannak meghatározva.  
 
Figyelembe véve az előbbieket, az Autonóm Közigazgatás Marosvásárhelyi ”Transylvania 
Repülőtér” menedzsment szolgáltatásához szükséges eljárások megállapitásának 
érdekében a Határozati terv jóváhgyásra kerül. 
 

                                                                                                                                               
ELNÖK  

 
                                                                                                                                               

Ciprian Dobre 
 

 
 
 
 

 



1. Számú melléklet 

 
 
 

FELÜGYELETI BIZOTTSÁG 
A Marosvásárhelyi “Transylvania Repülőtér” autonóm közigazgatás 

Igazgatótanácsának  felügyeleti bizottsága , a 2011/109 számú sürgösségi 
Kormányrendelet határozatának megfelelően, a köztársasági vállalatok 

vállalatirányitásáról szóló megállapodás tekintetében 
 
 
 
 

 Beosztás Vezetéknév és Keresztnév Hatóságon belüli 
beosztás betöltése 

1. Elnök Mărginean Ioan Alin Vezérigazgató 

2. Tag Genica Nemeş Vezérigazgató 

3. Tag Popa Elena Szolgálat vezető 

 
 



2. Számú melléklet 

 

ÁLLTALÁNOS ÉS SAJÁTOS FELTÉTELEK 

a  Marosvásárhelyi ”Transylvania Repülőtér” autonóm közigazgatás 
igazgatótanács jelöltek előzetes értékelésének/kiválasztásának kivitelezése 

érdekében 

 

A Marosvásárhelyi ”Transylvania Repülőtér” autonóm közigazgatás 
igazgatótanácsának keretén belüli állások betöltése a 2011/109 számú. 
Sürgösségi kormányrendelet határozatának 5. Cikk (4) bekezdése alapján 
történik, , tekintettel az állami vállalkozások  kormányzó testületére, az 
utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel,  

Az előzetes értékelés szervezését illető értesités, a  Marosvásárhelyi 
”Transylvania Repülőtér” autonóm közigazgatás igazgatótanács egyes 
állásainak betöltését célozza, a következők szerint:  

A. 1 (egy) ügyvezető igazgatói állás, Igazgatótanács elnök, felügyeleti 
szerv képviselő; 

B.  1 (egy) ügyvezető igazgatói állás, Igazgatótanács elnökhelyettes; 

C.  1 (egy) nem - ügyvezető igazgatói állás, az audit bizottság tagja, 
jogszabályilag előirt   könyvvizsgáló; 

D. 1 (egy) nem - ügyvezető igazgatói állás, az audit bizottság tagja 

A kiválasztás a diszkrimináció ellenes, egyenlő elbánás  és az átláthatóság 
elvei alapján történik, figyelembe véve a ”Transylvania Repülőtér” autonóm 
közigazgatás tevékenységi körének sajátosságait.  

Az előzetes értékelésen résztvevéshez szükséges álltalános és salyátos 
feltételek a következők szerint állapitódnak meg: 

I. Álltalános feltételek: 

a. rendelkezzen román állampolgársággal, más Európai Uniós tagállam 
vagy az Európai gazdasági tér valamely  tagállam állampolgárságával és 
Romániai tartózkodási helyel; 

b. rendelkezzen román nyelv ismerettel (irásbeli és szóbeli); 

c. legyen teljeskörű gyakorló képessége; 

d. legyen a megpályázott beosztáshoz  megfelelő egézségügyi állapota, 
melyet orvosi igazolás tanusit; 

e. ne legyenek nyilvános beosztásból való elbocsájtási előzményei vagy 
fegyelmi okokból kifolyólagos munkaszerződés megszüntetése az utóbbi 5 év 
során; 



f.  nem töltött be politikai rendőrségi tevékenységet, amint a törvény 
határozza; 

g. a törvénynek megfelelően ne legyen alkalmatlan vagy a következőkért 
jogilag elitélt személy: 

- csalárd ügyvitel, hitszegés, csalás, hamisitás, megtévesztés, sikkasztás, 
hamis      tanúvallomás, korrupció és vesztegetés; 

- a 2002/656 számú Törvény álltal előirt bűncselekményekért felelős – a 
pénzmosás megelőzése és törvényerőre emelése, valamint  a terrorizmus 
leküzdése és megelőzése elleni  intézkedések végrehajtása, újólagosan 
közzétett, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, 

- egyszerű csőd érdekében elkövetett bűncselekmény, csalárd csőd 
érdekében elkövetett bűncselekmény, csalárd ügyvitelezési 
bűncselekmény, sikkasztási bűncselekmény.  

h. az adónyilvántartási igazolása ne tartalmazzon olyan tényeket melyek 
szabálysértési büntetéssel járnak, vagy pénzűgyi, könyvelőségi, 
határőrségi Törvények bűnűgyi tényeit, valamint azon törvényeket, 
melyek a pénzűgyi fegyelemre hivatkoznak, amint az adónyilvántartási 
igazolásra vonatkozó   2015/39 számú Kormányrendelet 4. Cikkje előirja.  

i. ne legyen  több mint 4 autonóm közigazgatási Igazgatótanács, vagy 
kereskedelmi vállalat tagja.  

II. Sajátos feltételek: 

A.   Az ügyvezető igazgatói állás, Igazgatótanács elnök, felügyeleti 
szerv képviselő betöltéséhez: 

  Legyen oklevél, vagy egyéb egyenértékű okirat álltal igazolt egyetemi 
végzettsége a következő szaktudományok teületén (a 2014/580 számú 
Kormányzat Határozatának megfelelően, az utólagos módositásokkal és 
kiegészitésekkel, a felsőoktatási intézmények szerkezete, valamint a 
diplomaszerzés időszakára visszavezethető egyetemi szakképzések 
programok szerint):  

a. mérnöki tudományok következő tudományágai: 

 épitészet mérnöki; 

 villamosmérnöki, elektronika mérnöki és telekommunikáció; 

 szállitmányozási mérnöki; 

 rendszerfejlesztés, számitógép és informatika; 

 gépész mérnöki, mechatronika, üzemszervezés és menedzsment. 

b. társadalomtudományok következő tudományágai: 

 törvény tudomány 



 közgazdaságtan  

 Rendelkezzen - az autonóm közigazgatás ”Transylvania Repülőtér”  
tevékenységi körében vagy kereskedelmi vállalat,  más autonóm 
közigazgatási tevékenység álltal  gyakorolt-  legkevesebb 5 évi 
tapasztalattal  (5223 számú CAEN kód – légi szállitáshoz kapcsolódó 
tevékenységek); 

 Rendelekzzen haladó fokú angol nyelvismeretekkel – melyek vagy egy 
szpecifikus készségekkel rendelkező belső szakértő előzetes és selejtező 
tanusitása álltal kerülnek ellenőrzésre, vagy egy külső szakértő 
tanusitása álltal, melynek szolgáltatásai a jogi rendelkezések 
tiszteletben tartása álltal  esetenként kooptálásra kerülhetnek.  

 

B.   Az ügyvezető igazgatói állás, Igazgatótanács elnökhelyettes 
betöltéséhez: 

 Legyen oklevél, vagy egyéb egyenértékű okirat álltal igazolt egyetemi 
végzettsége a következő szaktudományok teületén (a 2014/580 számú 
Kormányzat Határozatának megfelelően, az utólagos módositásokkal és 
kiegészitésekkel, a felsőoktatási intézmények szerkezete, valamint a 
diplomaszerzés időszakára visszavezethető egyetemi szakképzések 
programok szerint):  

a. mérnöki tudományok következő tudományágai: 

 épitészet mérnöki; 

 villamosmérnöki, elektronika mérnöki és telekommunikáció; 

 szállitmányozási mérnöki; 

 rendszerfejlesztés, számitógép és informatika; 

 gépész mérnöki, mechatronika, üzemszervezés és menedzsment. 

b. társadalomtudományok következő tudományágai: 

 törvény tudomány 

 közgazdaságtan  

 Rendelkezzen legalább egy év tapasztalattal  valamely autonóm 
közigazgatás adminisztráció/menedzsment terén, vagy valamely 
autonóm közigazgatásos nyereségű kereskedelmi vállalat 
tevékenységének körén belül (5223 számú CAEN kód – légi szállitáshoz 
kapcsolódó tevékenységek); többek között a magánszektór kereskedelmi 
vállalatai; A jövedelmezőség legalább egy éves pénzügyi – jövedelemmel 
zárt -gyakorlatozás álltal kerül felmérésre, az 
adminisztráció/menedzsment időszakának érvénzességén belül.  



 Ne öltsön köztisztviselői beosztottságot, ne tartozzék más felügyeleti 
szerv hatósági kategoriájú beosztottak sorába, vagy bármilyen más 
közintézményhez.  

  Rendelekzzen haladó fokú angol nyelvismeretekkel – melyek vagy egy 
szpecifikus készségekkel rendelkező belső szakértő előzetes és selejtező 
tanusitása álltal kerülnek ellenőrzésre, vagy egy külső szakértő 
tanusitása álltal, melynek szolgáltatásai a jogi rendelkezések 
tiszteletben tartása álltal  esetenként kooptálásra kerülhetnek.  

C.  A nem - ügyvezető igazgatói állás, az audit bizottság tagja, 
jogszabályilag előirt   könyvvizsgáló betöltéséhez: 

 Legyen az illetékes hatóság, azaz a Romániai Könyvvizsgálói 
Kamara (RKVK) álltal feljogositott magán személy, mely 
végrehajthat  jogszabályilag előirt könzvvizsgálatot, a 2008/90 
számú sürgösségi Kormányrendelet rendelkezései alapján az éves 
pénzügyi kimutatások, valamint konszolidált éves pénzögyi 
kimutatások és a számviteli szakma közérdekű felügyeletének  
jogszabályilag előirt könyvvizsgálatát illetőleg,  az utólagos 
módositásokkal és kiegészitésekkel, 

 Rendelkezzen legalább egy év tapasztalattal  valamely autonóm 
közigazgatás adminisztráció/menedzsment terén, vagy valamely 
autonóm közigazgatásos nyereségű kereskedelmi vállalat 
tevékenységének körén belül (5223 számú CAEN kód – légi szállitáshoz 
kapcsolódó tevékenységek); többek között a magánszektór kereskedelmi 
vállalatai; A jövedelmezőség legalább egy éves pénzügyi – jövedelemmel 
zárt -gyakorlatozás álltal kerül felmérésre, az 
adminisztráció/menedzsment időszakának érvénzességén belül.  

 Ne öltsön köztisztviselői beosztottságot, ne tartozzék más felügyeleti 
szerv hatósági kategoriájú beosztottak sorába, vagy bármilyen más 
közintézményhez.  

D. Egy  nem - ügyvezető igazgatói állás, az audit bizottság tagja 
betöltéséhez: 

 Legyenek oklevél álltal igazolt egyetemi végzettségűek a következő 
szaktudományok teületén (a 2014/580 számú Kormányzat Határozatának 
megfelelően, az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, a 
felsőoktatási intézmények szerkezete, valamint a diplomaszerzés 
időszakára visszavezethető egyetemi szakképzések programok szerint):  

a. mérnöki tudományok következő tudományágai: 

 épitészet mérnöki; 

 villamosmérnöki, elektronika mérnöki és telekommunikáció; 

 szállitmányozási mérnöki; 

 rendszerfejlesztés, számitógép és informatika; 



 gépész mérnöki, mechatronika, üzemszervezés és menedzsment. 

b. mérnökség és menedzsment – tudományág: Mérnökség és 
menedzsment a turizmus iparágában; 

c. földrajz – tudományág: turizmusföldrajz 

d. üzleti adminisztráció – tudományág: kereskedelmi, turisztikai 
valamint szolgáltatások gazdaság és minőségirányitás; 

e. társadalomtudományok – tudományág: közgazdaságtan. 

 Rendelkezzen legalább egy év tapasztalattal  valamely autonóm 
közigazgatás adminisztráció/menedzsment terén, vagy valamely 
autonóm közigazgatásos nyereségű kereskedelmi vállalat 
tevékenységének körén belül (5223 számú CAEN kód – légi szállitáshoz 
kapcsolódó tevékenységek); többek között a magánszektór kereskedelmi 
vállalatai; A jövedelmezőség legalább egy éves pénzügyi – jövedelemmel 
zárt -gyakorlatozás álltal kerül felmérésre, az 
adminisztráció/menedzsment időszakának érvénzességén belül.  

 Ne öltsön köztisztviselői beosztottságot, ne tartozzék más felügyeleti 
szerv hatósági kategoriájú beosztottak sorába, vagy bármilyen más 
közintézményhez.  

 

 

 

 

 

 

 



3. Számú melléklet 
 
 
 
 

JELZÉSI KULCS 
A Marosvásárhelyi “Transylvania Repülőtér” autonóm közigazgatás 

Igazgatótanács tagok dijazását meghatározó jelzési kulcs  a 2011/109 számú 
sürgösségi Kormányrendelet, 8.Cikk, (2) bekezdés határozatának megfelelően, 
a köztársasági vállalatok vállalatirányitásáról szóló megállapodás tekintetében 

 
 
 
 
 
 
 

 Az Igazgatótanácson belüli 
beosztás betöltése 

Az Igazgatótanács tagok nettó 
dijazásának szintje 

- Lei-  

1. Elnök 11.100 

2. Elnök helyettes 8.900 

3. Nem-ügyintéző tag  3.100 

 
 
 
 

 
 

MEGJEGYZÉS: 
 
Évente, a Maros Megyei Tanács Határozata álltal, a 2011/109 számú sürgösségi 
Kormányrendelet, 8.Cikk, (3) és (4) bekezdések határozatának megfelelően, a 
köztársasági vállalatok vállalatirányitásáról szóló megállapodás tekintetében, 
az utólagos módositásokkal és kiegészitésekkel, a közigazgatás Igazgatótanács 
tagok dijazásána érdekében egy válltozó komponens  is meghatározható. 
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