
Jegyzőkönyv, 
mely készült a “Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete” 2021. év 
június hónap 18-ai közgyűléséről. 
 

Időpont: 2021. 06. 18. 17 óra. 
 

Helyszín: Budapest IX. kerület, Gyáli út 22. 
 

Jelen vannak: A csatolt regisztrációs ív szerinti személyek. 
 
Sárközi András: Köszöntötte a közgyűlés résztvevőit. 
Ismertette az online szavazás részleteit. 
Sárközi András: Kéri, hogy egyperces felállással emlékezzünk meg a legutóbbi 
közgyűlés óta eltávozott tagjainkról. (Nagy István, Cseh Zsuzsa, Strobl László, Kabai 
Henrik, Botka Zoltán) 
Sárközi András javasolta, hogy a mai közgyűlés levezető elnöke Sámóczi István 
legyen. Ezt a javaslatot a közgyűlés egyhangú szavazással támogatta. 
 

1/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással úgy döntött, 
hogy a közgyűlés levezető elnöke Sámóczi István legyen.   
 
Sámóczi István: Megállapította, hogy mivel a megismételt közgyűlésre regisztrált 15 
fő, így a mai közgyűlés határozat képes. 
 
Javasolta, hogy a mai közgyűlés jegyzőkönyvét Szilágyi Bertalan készítse, a 
jegyzőkönyv hitelesítői pedig Bohus György és Lukács Tamás legyenek. A mai 
közgyűlés a határozatait nyílt szavazással hozza meg.   
 
Hozzászólás, észrevétel nem volt, szavazás következett. Eredménye: egyhangú 
igen. 

 

2/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással a napirendet 
és Sámóczi István levezető elnök ügyrendi javaslatait jóváhagyta. Közgyűlés 
jegyzőkönyvét Szilágyi Bertalan készítse, a jegyzőkönyv hitelesítői pedig Bohus 
György és Lukács Tamás legyenek. 
 
Sámóczi István ismertette a mai napra tervezett napirendi pontokat:  
1./ Az elnök beszámolója a 2020. évi munkáról.    
2./ A 2020-as pénzügyi év főbb számai és a 2021-es pénzügyi év tervezetének 
ismertetése.  
3./ Az Alapszabály módosítása.  
4./ Az elmaradt tagdíjak rendezése  
5./ Egyebek. 
 

3/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a 
napirendi pontokat. 
 
 
 
 



A./ Az elnök beszámolója a 2020. évi munkáról. 
 
Sárközi András: A 2020-as évről szóló beszámolót a HSHE honlapján minden tag 
megismerhette. Azt néhány mondattal kiegészíti. 
 
Sámóczi István: További észrevételeket kér. 
Sámóczi István tájékoztatást adott a Zalai kirándulásról részletesebben. Javasolja, 
hogy ezt a kirándulást meg kell ismételni. 
További észrevétel, hozzászólás nincs, határozat hozatal következik. Eredménye: 
egyhangú igen.  

 

4/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a 
2020-as munkáról szóló beszámolót. 

 

B./ A 2020-as pénzügyi év főbb számainak és a 2021-es év tervezetének 

ismertetése. 

 
Sámóczi István: felkéri Sárközi Andrást, hogy ismertesse az elnökség e témában 
készített anyagát. 
 
Sárközi András: Ismerteti 2020-as pénzügyi év tényszámait, valamint a 2021-es 
pénzügyi év tervezetét. Elmondja még, hogy a mérleget a hónap végéig (a 
törvényben előírt határidőre) beadjuk a Fővárosi Törvényszékhez. 
 
Sámóczi István: Észrevételeket, hozzászólásokat kér. 
 
Dávidné kérdezi, hogy az Egyéb közhasznú működés bevételei, mit takar. 
Sárközi András: az OPTTTT rendezésével kapcsolatos bevételeket. 
Czeitler Anna: Indítványozza, hogy a 2021-es költségvetés elfogadásakor a végleges 
2020-as mérleg adatokból induljunk ki, s az egyes soroknál – az infláció miatt - plusz 
4 százalékkal számoljunk. 
Sárközi András: a jelenlegi számok ennél nagyobb emelést tartalmaznak. 
Sámóczi István a Kábeles találkozóval kapcsolatban tájékoztatást tart. 
 
További észrevétel, hozzászólás nincs, határozat hozatal következik. 
 

5/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta az 
elnök úr tájékoztatását, és a költségvetés tervezetet.  
 

C./ Az Alapszabály módosítása. 
 
Sámóczi István: Megjegyzi, hogy az Alapszabály módosításra vonatkozó előzetes 
tervezetet Légmán Miklós elektronikus úton juttatta el az Egyesület elnökségéhez. A 
Fővárosi Törvényszék 78-as sorszámú végzése alapján az alábbi módosításokat kell 
megtenni a Törvényszékhez beadásra kerülő anyagban. 
 
1./ A változást bejelentő nyomtatványban mellőzni kell a cél módosítására vonatkozó 
szövegrészt. 
 
2./ Pontosítani kell az Alapszabály közhasznú tevékenységekre vonatkozó pontjait. 



 
3./ Lehetővé kell tenni azt, hogy az Egyesület szolgáltatásait bárki igénybe vehesse. 
 
4./ Az Egyesület megszűnése esetén a maradvány vagyon sorsára nézve utalni kell 
a Ptk. 3:85. paragrafusára. 
 
5./ Pontosítani szükséges azt, hogy hogyan vehet részt a tag a közgyűlésen 
elektronikus eszköz használatával. 
 
6./ A tisztségviselők elfogadó nyilatkozatát részben pontosítani kell, részben pedig 
ügyelni kell, hogy a nyilatkozatok dátuma a közgyűlés napja legyen. 
 
A fentiek alapján a változásokról a fenti pontokat követve kell szavazni. 

 

6/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés 1 fő tartózkodás mellett egyhangú 
szavazással elfogadta, hogy tegyünk eleget a bíróság kérésének. 
 
1./ A Törvényszék felhívása alapján az úgynevezett változást bejelentő 
nyomtatványon mellőzni kell a cél módosítására vonatkozó szövegrészt. 
 
Sámóczi István: Hozzászólásokat, észrevételeket kér. Hozzászólás nincs. 
 

7/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadta 
azt, hogy a változást bejelentő nyomtatványban mellőzzük a cél módosítására 
vonatkozó szövegrészt. 
 
Sámóczi István: Pontosítani kell a közhasznú tevékenységre vonatkozó pontokat. 
A javaslata az Alapszabály 1/5/B./ pontjának módosított szövegére a következő: 
 

I/5/B. Az Egyesület közhasznú tevékenységei: 

 

I/5/B/1./ a./ A tevékenység megjelölése: Azon sírok gondozása, állagvédelme, 

rendszeres megkoszorúzása, ahol a magyar hírközlés kiemelkedő alakjai 

nyugszanak. 

 

I/5/B/1./ b./ A jogszabály megjelölése: a kulturális örökség védelméről szóló 

2001. évi LXIV. törvény 61/B. §. (3) bekezdése. 

 

I/5/B/2./ a./ A tevékenység megjelölése: Az Országos Postás, Távközlési 

Természetbarát, Találkozó és Túraverseny megszervezése, lebonyolítása, s 

egyéb, az egészség megőrzését célzó rendezvények szervezése. 

 

I/5/B/2./b./  A jogszabály megjelölése: A sportról szóló 2004. évi I. törvény 49.§. 

c./ pontja. 

 

I/5/B/3./a./ A tevékenység megjelölése: A Hírközlési Tudományos Egyesületen 

(HTE) keresztül együttműködés a középtávú tudománypolitikai stratégia 

kidolgozásában. 

 



I/5/B/3./b./ A jogszabály megjelölése: A kutatás-fejlesztésről szóló 2004. évi 

CXXXIV. törvény 5.§. (3) bekezdése. 

 

I/5/C. Az Egyesület nem közhasznú tevékenységei:  

 

I/5/C./1./ A Kábelüzem dolgozói által a Balatonudvari, Hunyadi János út 30-32. 

(helyrajzi szám: 104-től 108-ig) szám alatt felépített üdülő ingatlanok 

fenntartásához, üzemeltetéséhez, fejlesztéséhez való hozzájárulással a tagok 

és családtagjaik rekreációjának elősegítése.  
 

I/5/C./2./ Az egykori Kábelüzem (POLÉKÁV, Posta Központi Kábelüzem, Posta 

Építési Üzem, EMTEL Kft., Matávline Kft., a továbbiakban: Kábelüzem) és 

szakszervezete emlékeinek gyűjtése, rendszerezése, közreadása. 

 

I/5/C./3./ Kirándulások, sportesemények, egészségmegőrző programok 

szervezésével a tagok és családtagjaik egészségének megóvása, szellemi és 

testi állapotuk magas színvonalon tartása. 

 

I/5./C/4./ Felnőttek számára tudományos előadások tartásával kompetencia 

szerzés elősegítése a hírközlés területén. 

 
Sámóczi István: Hozzászólásokat kér. 
 
A vitában felszólaltak: 
Kőszegné: történt-e egyeztetés a koszorúzásokkal kapcsolatban.  
Sárközi András: Eddig csak kiemelt alakok sírjait koszorúztuk, meggondolandó, hogy 
koszorút helyezzünk el korábbi cégvezetők sírjánál, ebben az esetben mindenképp 
egyeztetni fogunk a családdal. 
Bohus György: mivel járultunk hozzá Balatonudvari fejlesztéséhez fenntartásához. 
Sárközi András: eseti költség átvállalás történt több esetben az elmúlt években. 
Sámóczi István: minden évben a HSZB-nek kell jeleznie, hogy miben kéri az 
Egyesület segítségét. 
 
Ezt követően határozat hozatal következett.  

 

8/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés egyhangúan elfogadta Sámóczi 
István javaslatát az Alapszabály I/5/B. és C pontjának módosítására nézve. 
 
Sámóczi István: A 78-as sorszámú végzés 3./ pontja alapján módosítani kell a 
szolgáltatások igénybevételi rendjét. Erre nézve az Alapszabály II/4/e. pontját 
szükséges átdolgozni. 
 

II/4./e./ Az Egyesület biztosítja azt, hogy a közhasznú szolgáltatásait ne csak az 

Egyesület tagjai, hanem bárki igénybe vehesse, összhangban az Ectv. 34.§. (1) 

bekezdésével.  
 
Sámóczi István: Hozzászólásokat kér. 
 
Ezt követően a közgyűlés határozat hozott. Eredménye: egyhangú igen. 
 



9/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés az Alapszabály II/4./e./ pontjának 
módosítását az előterjesztett szöveggel megegyezően elfogadta.  
 
Sámóczi István: A 78-as sorszámú végzés 4./ pontja alapján módosítani kell az 
Alapszabály maradvány vagyon sorsát szabályozó pontját. 
 
Erre nézve a javaslata a következő: 
 
VI/2./ Az Egyesület megszűnése esetén az Egyesület maradványvagyona a „Gyáli úti 
Puskás Tivadar Almamáter Egyesület”-re (a bejegyző végzés száma: Fővárosi 
Törvényszék, 12. Pk. 60.598/2009.) nevű társadalmi szervezetre száll át. Ha ez a 
szervezet az Egyesület megszűnésekor már nem létezik, úgy a megmaradó vagyon 

sorsára nézve a HSHE megszűnésekor hatályos Alapszabálya az irányadó. Ha és 

amennyiben a megszűnés időpontjában ez a szervezet már nem létezik, úgy az 

Egyesület maradvány vagyonára nézve a Ptk. 3:85.§-ában foglaltak az 

irányadók. 

Sámóczi István: Hozzászólásokat kér. 

A tárgyi módosításhoz hozzászóltak: 

Bohus György: Miért nem a HSZB van megjelölve vagyon örökösnek. 

Sárközi András: Mert csak közhasznú egyesület örökölhet. 

Ezt követően a közgyűlés egyhangúan az alábbi határozatot hozta meg: 

10/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés az alapszabály VI/2./ pontjának 
módosítását az előterjesztett szöveggel egyezően elfogadta. 

Sámóczi István: A Fővárosi Törvényszék a 78-as sorszámú végzés 5./ pontjában  azt 
is kezdeményezte, hogy újra szabályozzuk azt az esetet, mikor a tagok elektronikus 
eszköz igénybevételével vesznek részt a közgyűlés munkájában.  

A javaslata az új szövegre nézve a következő: 

III/A/12./  Részvétel a közgyűlésen elektronikus eszköz igénybevételével. 

 

III/A/12./1./ Az Egyesület továbbra is biztosítja a tagok számára a közgyűlésen 

való személyes részvétel lehetőségét. Emellett az Egyesület lehetővé teszi, 

hogy az elektronikus eszközzel rendelkező tagok ezen eszközök (személyi 

számítógép vagy mobiltelefon) segítségével vegyenek részt a közgyűlés 

munkájában. Az a tag, aki nem rendelkezik elektronikus eszközzel, 

hagyományos (papír alapú) levélben is kifejtheti a véleményét a közgyűlés elé 

terjesztett anyagokról. 

 

III/A/12/2./ Az a tag, aki elektronikus eszközzel kíván a közgyűlésen részt venni, 

köteles legkésőbb a közgyűlés meghirdetett napján déli 12 órától regisztrálni. 

 



III/A/12/3,/  Regisztrálni elektronikus levélben lehet Szilágyi Bertalan 

villámposta címén ( szilagyi.bertalan@hht98.hu), vagy sms-sel, a Sárközi 

András elnök mobil telefonjára (+36/70/337-4053) küldött szöveges üzenettel. 

 

III/A/12/4./ Az elnökség a közgyűlés helyszínén biztosít egy olyan személyi 

számítógépet, mely üzembiztos és lehetővé teszi az elektronikus eszközzel 

való részvételt választó tagok és a közgyűlésen személyesen jelenlévő tagok 

közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikációt. 

 

III/A/12/5./ Az e pont szabályai szerint lebonyolított közgyűlésről az elnökség – 

legkésőbb a közgyűlést követő napon, déli tizenkét óráig – elkészíti a 

jegyzőkönyvet, melyet feltesz az Egyesület honlapjára is.  

 

III/A./12/6./ Az elektronikus eszköz igénybevételét választó tagok a közgyűlésről 

készített jegyzőkönyvre – a honlapon történt közzétételt követő napon déli 12 

óráig tehetnek észrevételeket. Ezen észrevételek beérkezését követő napon az 

elnökség elkészíti a jegyzőkönyv végleges változatát. A jegyzőkönyvet a 

levezető elnök, a jegyzőkönyv vezetője és két hitelesítő személy írja alá. 

 
Sámóczi István: Hozzászólásokat kér. 
Kőszegné: A konkrét címeket ne írjunk az alapszabályra. 
Szilágyi Bertalan: Javasolja, hogy mindenkor a kiküldött meghívóban szereplő címre 
kelljen regisztrálni. 
Lukács Tamás: Létre kell hozni egy speciális e-mailcímet, amire lehet regisztrálni. 
Szilágyi Bertalan: Használhatjuk a hshe@hshe.hu e-mailcímet 
Sárközi András: Villámposta elnevezést cseréljük ki. 
 
Ezt követően a közgyűlés egyhangú többséggel az alábbi határozatot hozta: 

11/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés egyhangúan elfogadta az 
Alapszabály III/A./12./ pontjának módosítását, úgy, hogy az észrevételek kerüljenek 
beépítésre Légmán Miklós által. 

Sámóczi István: A Fővárosi Törvényszék a 78-as sorszámú végzés 6./ pontjában azt 
rendelte el, hogy a tisztségviselők elfogadó nyilatkozatát kicsit módosítsuk, illetve 
azt, hogy azokon az aláírás dátuma egyezzen meg a közgyűlés időpontjával. 

Sámóczi István: Az elfogadó nyilatkozat szövegét módosítottuk és dátumát is a 
közgyűlés napjával azonos időpontra tettük. Ezt a becsatolt minta tükrözi. 

„Nyilatkozat 

 

Alulírott,  Légmán Miklós (aki született: 1952. év  szeptember hónap  22. napján, 
édesanyja neve: Székely Blanka, lakcíme:  1027 Budapest, Margit körút 56.)  

 ezúton a jelen okirat végén név szerint megjelölt tanúk előtt kijelentem, hogy  a 

„Hálózatépítők Segélyező és Hagyományőrző Egyesülete” (a bejegyző végzés 
száma: Fővárosi Törvényszék 7.Pk. 60.351/2007., székhely:  1107 Budapest, 

Ceglédi út 30.)  nevű társadalmi szervezet elnökségi tag tisztségére szóló, 

részemre korábban adott megbízást  megerősítem és  kijelentem, hogy a 

tisztséggel együtt járó felelősséget vállalom. 

mailto:szilagyi.bertalan@hht98.hu
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1./  Határozottan kijelentem, hogy nagykorú és cselekvőképes, büntetlen előéletű, 
magyar  
       állampolgár  vagyok, továbbá azt, hogy mindenben megfelelek a Magyar 
Köztársaság 
       Polgári Törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §. (1) bekezdésében 
és a  
       3:22. §. (4),(5) és   (6)  bekezdésében megfogalmazott  előírásoknak. 
 
2./  Kijelentem továbbá, hogy engem a Büntető Törvénykönyv 61.§. (2) bekezdés i./ 
pontja  
        alapján nem tiltottak el a közügyektől, valamint azt, hogy sem én. sem pedig 

közeli 
         hozzátartozóm nem tagja a fent megjelölt Egyesület Felügyelő Bizottságának.     
 
3./ Tudomásul veszem, hogy az Ectv. 39. §-a alapján a közhasznú szervezet 
     megszűnését  követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
     tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
      tisztségviselője volt. – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy 
évig – 
 a./  amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott 
      adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
   
 b./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt 
fel 
, 
 c./  amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletzárás intézkedést 
alkalmazott, 
      vagy üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
      
d./ amelynek adószámát az állami adó- ás vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
        törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. 
  
            Határozottan kijelentem, hogy én ilyen (a 3./ pontban körülírt) közhasznú 
szervezet 
             vezető tisztségviselője nem voltam.       
 
Budapesten, 2021. év június   hónap 18. napján             /Légmán Miklós/ 
                                                                                                                                                            
Előttünk, mint tanúk előtt:” 
 
Ezt követően a közgyűlés határozatot hozott. Eredménye: egyhangú igen. 
 

12/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés úgy döntött, hogy a Légmán Miklós 
által javasolt nyilatkozat minta alapján készüljön el az összes elfogadó nyilatkozat. 
 
Sámóczi István: további hozzászólásokat kér. 
 



Légmán Miklós: Javasolja, hogy a Segélyezési Bizottság és az elnökség – 
személyiségi jogok védelme érdekében – a segélyezettek nevét és adatait – 
zártkörűen kezelje. 
 
Czeitler Anna: Indítványozza, hogy a tagdíj éves mértékét emeljük fel 3000 forint/év 
mértékre, s ezzel összhangban módosítsuk az Alapszabály V./2./ pontját. 
Dávid Sándorné: Javasolja, hogy a tagdíj mértékét külön határozatba szavazzuk 
meg. 
Sárközi András: Javasolja, hogy részletesen írjuk le a módosításokat. 

 

13/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással arról 
döntött, hogy Czeitler Anna és Légmán Miklós javaslatát be kell dolgozni az 
Alapszabály módosításba. 
Ami szerint az alapszabály pontjai a következőkre módosítandók: 
III/F/1./ A háromtagú Segélyezési Bizottság tagjait a Közgyűlés választja meg öt 
évre. Célja: A tagok (illetve családtagjaik) részére szociális segélyekre és 
adományokra megállapítása, illetve javaslat tétel az Elnökség felé, majd a döntést 
követően az Egyesület elnöke intézkedik a segélyek és adományok  kifizetése iránt. 
A Segélyezési Bizottság és az Elnökség a segélyezett tagok személyes adatait – a 
személyiségi jogok védelme érdekében – zártkörűen kezeli. A Segélyezési Bizottság 
működésének részletes szabályait az Egyesület szervezeti és működési szabályzata 
tartalmazza. 
V/2./ A tagdíj mértéke: Nagykorú tagok esetében: 2400 3000 forint/év, kiskorú tagok 
esetében: 1200 1500 forint/év. Jogi személyiségű tag esetén: 12.000 15.000 
forint/év. 2022. január 1-jétől hatályos 
 

Litauszki Ferenc: Javasolja, hogy a pénzügyi kifizetéseknél az alábbi döntési szintek 
legyenek: 

50.000 forintig az elnök egyedül, 50.000 és 200.000 forint között az elnökség 
együttesen, 200.000 forint fölött a közgyűlés döntsön. 

Sárközi András: Javasolja, hogy Litauszki Ferenc javaslatát az Elnökség dolgozza ki 
részletesen 2021. december 31-ig. 

14/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja 
Litauszki Ferenc és Sárközi András úr javaslatát. Ami alapján az Elnökség 2021. 
december 31-ig dolgozzon ki egy javaslatot az Alapszabály módosítására.  

Dávid Sándorné javasolja az V/3. pont módosítását a következőkre: 

V/3./ Az Egyesület csak az egyesületi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő 
gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Az Egyesület gazdasági- vállalkozási 
tevékenységének fejlesztéséhez olyan mértékű hitelt nem vehet fel, mely a 
tevékenységét nem veszélyezteti. Az Egyesület váltót, illetve más hitelviszonyt 
megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

15/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja a 
„nem” szó törlését.  



 

D./ Az elmaradt tagdíjak befizetése. 

Sámóczi István: Felkéri Bohus Györgyöt, hogy ismertesse a tagdíj fizetési helyzetet. 
 
Bohus György: A 89 fős tagságból 34 olyan tag van, aki hosszabb ideje tartozik a 
tagdíjjal. Kéri, hogy ezek a tagok nála rendezzék a tartozást. Egyben kéri, hogy aki 
ezt megteheti, az utaljon át egy szerény adományát a HSHE OTP-énél vezetett 
11720001-20226103-as bankszámlájára. 
 
Légmán Miklós: Javasolja, hogy az elnökség kijelölt tagja telefonon vagy elektronikus 
levélben hívja fel a tagdíj rendezésére azokat a tagokat, akinek a tagdíj tartozása két 
éve vagy annál is régebb idő óta fennáll. 

 

16/2021. (06-18.) számú határozat: A közgyűlés egyhangú szavazással elfogadja, 
hogy Bohus György ezt a nyilvántartást juttassa el Szilágyi Bertalannak. Minden 
tartozó kerüljön megkeresésre, felszólításra, de erről az Elnökség és a 
felügyelőbizottság közösen döntsön. 

 

D./ Egyebek. 
 
Dávid Sándorné: Hiányolja a 2021-es munkatervet. 
Sárközi András vállalja, hogy utána néz és pótolja a tájékoztatást. 
Sárközi András: A jövő évre az egyik kiemelt feladat a fiatalítás. Kéri, hogy e 
munkába mindenki vegyen részt. 
Egyéb hozzászólás nincs, Sámóczi István a közgyűlést befejezettnek nyilvánította. 
 

Kmf. 
 
 
……………………………………  ………………………………… 
 Légmán Miklós  Sárközi András 
 Titkár  Elnök 
 
……………………………………  ………………………………… 

……………………………………  ………………………………… 

 jegyzőkönyv hitelesítő  jegyzőkönyv hitelesítő 
 
 


