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ERD VAROSI RADIOKLUB SPOERT EGYEST]LET
ALAPSZAnÁr,yL

A Polgári Törvénykönywől szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról sző|ő 2011. évi CLXXV.
törvény (Ectv.) és a sportról szóló 2004. évi I. törvény (Stv.) rendelkezéseinek megfelelve atagokaz
alábbi tartalommal fogadják el a sportegyesület (a továbbiakban: egyesület) alapszabáIyáÍ:

I.
Az egyesület adatai

Az egyesület neve: Érd Városi Rádióklub Sport Egyesület

Az egyesület rövidített elnevezése: Értl Városi Rtídióktub SE

Az egyesület idegen nyelvű elnevezése: nincs

Az egyesület székhelye: 2030 Érd Intéző út 8

Az egyesület formája: sportegyesület 1

Az egyesületekről vezetett bírósági nyilvántartásban a sportegyesület sportegyesületi jellegét
kifejezetten fel kell tüntetni.

Az egyesületet alapító tagjainak nevét és lakóhelyét tarta|maző tagnévsor az a|apszabály 1.

számú mellékletét képezi.

Az egyesület honlapjának címe: www.hg7Í.hu

II.
Az egyesület céljao tevékenysége

Az egyesület célja: Sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek
megteremtése.

Az egyesület tevékenysége:Magyar és nemzetközi versenyzés. Rádióamatőr után képzés

A sportegyesület sporttal össze nem fiiggő tevékenységet, valamint sporttevékenységével
összefuggő kereskedelmi tevékenységet (ideértve a sportegyesület vagyoni értékű jogainak
hasznosítását is) csak kiegészítő tevékenységként folytathat. A sportlétesítmények Itaszná|aÍa,
illetve működtetése _ e rendelkezós alkalmazásában - a sportegyesület alaptevékenységének
minosül. [Stv. 17.$ (1) bek. b) pont]

ur.
A.z egyesület működésére vonatkozó általános szabályok

1. Sportegyesü|et - az e törvényben megállapított eltérésekkel _ az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról' valamínt a civil szervezetek miiködéséről és támogatásáról szóló törvény (Ectv.) és a
Polgári Törvénykönyv szabályai szerint miiködo olyan egyesület, amelynek alaptevékenysége a
sporttevékenység szervezése, valamint a sporttevékenység feltételeinek megteremtése.[Stv. 16.$
(1)bek.l
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Az egyesület közvetlen politikai tevékenységet
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A sportszervezet keretében sporttevékenységet
köteles biztosítani a sportág jellege szerinti
szükséges feltételeket. [Stv. 2.$( 1 )bek.]

nem folytat, szervezete pártoktól fiiggetlen és

folytató versenyző számára a sportszervezet
biaonságos sporttevékenység folytatásához
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TV.
Tagdíj

Az egyesület tagjai vagyonihozzájárulásként tagdíjat fizetnek. A tagdíj összege 100- Ft, amelyet
a megalakuláskor a nyilvántartásba vételt elrendelő végzésjogerőre emelkedésétől számított 8
napon belül, ezt követően legkésőbb minden év December 31. napjáig kell egy összegben, az
egyesület házipénzÍárábavagy az egyesület bankszámlájára történő átutalás tÍján megfizetni.

Az egyesület megalakulását követően újorrrran belépő tag a tagsági jogviszonya keletkezésének
évében a tagdíj időarányosan számított összegét a tagsági jogviszony létesítésétől számított B

napon belül, ezt követően legkésőbb minden év December 31. napjáig köteles az eg}esület
házipénztárábavagy az egyesület bankszámlájáratörténő átutalás útján teljesíteni.

v.
A tagság

Az egyesület tagja Lehet az a természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet, aki az egyesület célkitűzésével egyetért és az alapszabá|yban foglalt
rendelkezéseket, elfogadj a.

vr.
A tagsági jogviszony keletkezése

Az egyesületi tagság az alapításkor aZ egyesület nyilvántartásba vételével keletkezik. Az
egyesület megalakulását követően a tagság a belépési nyilatkozat elfogadásával keletkezik. A
belépési nyilatkozatot az elnökséghez kell benffitani, amely szelv a kérelem beérkezésétől
számított 30 napon belül, egyszerű szótöbbséggel' nyi\Í szavazással határoz a tagfelvételről.
Határozatát annak meghozatalát követő 8 napon belül írásba foglaltan, igazolt módon kell
megküldeni a tagfelvételt kérelmező számára. A tagfelvételi kérelem elutasítása esetén
j ogorvoslatnak helye nincs.

VII.
A tagsági jogviszony megszűnése

A tagsági jogviszony megszűnik:
a.l Atagkilépésével.
b./ A tag halálával vagy jogutód nélkiili megszűnésével.
c.l Atagkizárásával.
A tagsági jogviszonyát a tag az egyesület elnökségéhez címzett írásbeli nyilatkozatával
bármikor, indokolás nélkiil megszüntetheti. A tagsági jogviszony a nyilatkozatának az
elnökséghez történő megérkezése napján szűnik meg.

1.

z.

3. Az elnökség nyi|t szavazással, egyszerű szótöbbséggel kizárhatja az egyesület tagjai közül azt a



.tagot, áki jelen alapszabály rendelkezéseit vagy a közgyűlés határozatát súlyosan vagy
ismételten sér1ő magatartást tanúsít.
Klzárhatő a tag akkor is, ha hat hónapon keresztül elmaradt a tagdíj megfizetésével. A tagdíj
megfizetésének elmulasztása miatÍ a tag csak akkor zárható ki' ha a legalább hat hónapos
mulasztás elteltét követően az elnökség írásban - igazolható módon, póthatáridő tűzésével és a
jogkövetkezményekre, azaz akizárásra történő figyelmeztetéssel - felszólította a tagdíjhátralék
teljesítésére, mely felszólítás a póthatáridőn belül is eredménytelen maradt.

4. A kizárási eljárást bármely tag vagy egyesületi szerv kezdeményezésére az elnökség folytada le. A
kizárási eljárásban a tagot az elnökség ülésére igazolható módon meg kell |tívni, azza| a
figyelmeztetéssel, hogy a szabáIyszerű meghívása ellenére torténő távolmaradása az ülés
megtartását és a határozathozatalÍ nem akadályozza. Az ülésen biáosítani kell számára a

védekezési lehetőséget. Az ülésen a tag képviselővel is képvíseltetheti magát. A tag kizárását
kimondó határozaÍot írásba kell foglalni és indokolással kell ellátni; aZ indokolásnak
hrtalmaznia kell a kizárás alapjául szolgáló tényeket és bizonyítékokat, továbbá a jogorvoslati
lehetőségről való tájékoztatást. Az elnökség a kizárásról szóló határozatoÍ a Íagkizárási eljárás
megindulásától számított 30 napon belül meghozza és 8 napon belül igazolható módon közl't az
érintett taggal.

Aktzárttagaktzárást kimondó elsőfoku elnökségi haÍározat ellen, a kézbesítéstől számított 15

napon belül az egyesület közgyűléséhez fellebbezéssel élhet. A közgyűlés a fellebbezés
tárgyában a soron következő ülésén nyiltszavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. Aközgyűlés
határozaÍát annak meghozatalakor szóban kihirdeti és 8 napon belül írásban, igazolható módon
is közli az éintetttaggal.

1.

VIII.
A tagok jogai

Az egyesület tagja jogosult:
a.l az egyesilet tevékenységében részt venni
b.l az egyesület szolgáltatásait igénybe venni
c.l aközgyűlésen részt venni' szavazaÍi jogát gyakorolni' a közgytílés rendjének megfelelően
felszólalni, kérdéseket feltenni, javaslatokat és észrevételeket tenni
d'l az egyesület irataiba betekintetni
e,l arTa' hogy aZ egyesület tisztségviselőjévé válasszák' amennyiben vele szemben
jogszabályban meghatározotÍYjzárő ok nem áll fenn.

A tag a közgyűlésen a szavazati jogát meghatalmazott képviselője údán is gyakorolhatja. A
képviselő részére adott meghatalmazást teljes bizonyító erejű magánokirati formában írásba kell
foglalni és aztaközgyűlés levezető elnökének a közgyűlés kezdetén átadni.

A közgyűlésen valamennyi szavazásrajogosult tag egyenlő szavazattal rendelkezik.

)

rx.
A tagok kötelezettségei

l. Az egyesület tagja:

a./ Nem veszé|yeztetheti az egyesület céljának megvalósítását és az egyesület tevékenységét.
b.il(öteles a tagdíjat annak esedékességéig megfizetni.

c./ Köteles az egyesület alapszabályának, a döntéshoző szervek határozatajnak reá vonatkozó
előírásait, rendelkezéseit betartani.
d'l Köteles a lakcímét annak megváltozását követo 8 napon belül az elnökséghez bejelenteni.

X.
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Az egyesület szervei

1. Az egyesület szerve1:

a./ Közgyűlés
b./ Elnökség

A Közgyűlés

A közgytilés az egyesület legfőbb döntéshozó Szerve.
A közgyűlés ülései nyilvánosak, a nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben

korlátozható.

A közgyűlés hatáskörébe tartozik:

a) az a|apszabály módosítása;
b) az egyesilet megszűnésének, egyesülésének és szétválásának e|haÍározása;
c) a vezető tisztségviselo megválasztása, visszahívása;
d) az éves kciltségvetés elfogadása' a tagdíj megállapítása;
e) az éves beszámoló - ezen belül az igyvezető szenmek az egyesület vagyoni helyzetéről szóló

jelentésének - elfogadása; '

fl a vezeÍő tisztségviseló feletti munkáltatói jogok gyakorlása, ha a vezeÍő tisÍségviselő az
egyesülettel munkaviszonyban áll;

g) az o|yan szerződés megkötésének jóváhagyása' amelyet az egyesület saját tagjával, vezetó
tisztségviselój ével vagy ezek hozzátartozőjával köt;

h) a jelen|egi és korábbi egyesületi tagok és a vezető tisztségviselők kártérítési igények
érvényesítéséről való döntés;

I döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabá|y vagy alapszabá|y a hatáskörébe utal.

A közgyűlését évente legalább egyszer össze kell híl,zni, amelyen meg kell tárgyalnia éves
pénzügyi tervét, illetve az e|őző éves pénzügyi terv teljesítéséről szóló, a számvitelről szóló
törvény rendelkezései szerint készített beszámolót. [Stv. 17.$ (1) bek. a) pont]

A közgyűlést az elnökség legalább 15 nappal az ülés időpontja előtt kiktildött meghívóval,
elsődlegesen az egyesület székhelyére hívja össze írásban' igazolható módon. Í'ásb"li igazoLhatő
módon történő kézbesítésnek minősül; pl. ajánlott vagy tértivevényes ktildeményként, továbbá a

tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzaI, hogy a kézbesítés
visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tér1ivevény).

A közgyűlési meghívó Íarta|mazza az egyesület nevét, székhelyét, a közgyűlés helyét' idejét és a
javasolt napirendi pontokat. A napirendi pontokat a meghívóban legalább olyan
részletezettséggel kell rögziteni, hogy a szavazásrajogosult tagok álláspontjukat kialakíthassák.
A meghívónak tartalmaznia kell továbbá a kőzgyúlés határozatképtelensége esetére a
megismételt közgyűlés helyszínét és időpontját, és az arra történő felhívást, hogy a megismételt
közgyűlés az eredeti napirendi pontok tekintetében a megjelentek számára tekintet nélkÍil
határozatképes lesz.

A közgyűlési meghívót az egyesület székhelyén és honlapján nyilvánosságra kell hozni.
közgyűlési meghívó kézbesítésétől vagy közzététe|étől számított 3 napon belül a tagok és az

egyesület szervei az elnökségtől a napirend kiegészítését kérhetik, a kiegészítés indokolásával. A
napirend kiegészítésének tárgyában az elnökség 2 napon belül dönt' Az elnökség a napirend
kiegészítését elutasíthada vagy a kérelemnek helyt adhat. Döntését, továbbá elfogadás esetén a
kiegészített napirendi pontokat minden esetben annak megbozatalától számított legkésőbb 2
napon belül igazolható módon közli a tagokkal.

A
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.Ha az elnökség a napirend kiegészítése iránti kérelemrol nem dönt, vagy a kérelmet elutasítja,
ugy aközgyűlés a napirend elfogadásáról szóló határozat meghozatalát megelőzően kiilön dönt a
napirend kiegészítésének tárgyábaft, aZZa|, hogy a szabá|yszerűen nem közölt napirenden
szereplő kérdésben csak akkor hozható határozat, ha valamennyi részvételre jogosult
jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés megtárgyalásához egyhangúlag
hozzájárulnak.

6. Az elnökség köteles a közgyűlést haladéktalanul összehívni a szükséges intézkedések megtétele
céljából, ha
a.l az egyesilet vagyona az esedékes tartozásokat nem fedezi;
b.l az egyesület előreláthatólag nem lesz képes a tartozásokat esedékességkor teljesíteni; vagy
c.l az egyesilet céljainak elérése veszélybe került.
Ezekben az esetekben az összehívott közgyűlésen a tagok kötelesek az összehívásra okot adó
körülmény megszüntetése érdekében intézkedést terrni vagy az egyesület megszüntetéséről
dönteni.

7. A közgyűlés határozatképes, ha azon a leadható szavazatok több mint felét képviselő
szavazásra jogosult tészt vesz. A határozatképességet minden határozathozatalná|
vizsgálni kell.

8. A közgyűlés megnyitását követően elsődlegesen meg kell állapítani a határozatképelséget,
vagyis az aktuális taglétszámhoz képest a megjelent és szavazásra jogosult tagok számát. A
közgyűlés a napirendi pontok tárgyalását megelőzően egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással
megválaszda a levezető elnök személyét, továbbá a jegyzőkönywezető és két jegyzőkönyv
hitelesítő személyét, valamint szükség esetén a két fős szavazatszámláló bizottságot.

9. Aközgyűlésről jegyzőkönyvet kellfelvenni, amelyet a jegyzőkönyvvezető és a két jegyzőkönyv
hitelesítő k aIá. A jegyzőkönyv tartalmazza a határozatok sorszámát, a döntésének tartalmát,
idopondát és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát (ha lehetséges,
személyét).

10. A tagok határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelernbe vett szavazatok
többségével bozzák meg. A határozat meghozatblakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére

másfaj ta elonyben részesít;

:' b) akivel ahatlrozaÍ szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen ahaÍározat alapjánpert kell indítani;
d) akinek olyanbozzátartozőja érdekelt a döntésben,akiaz egyesületneknemtagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban ál1;

vagy

Í) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

11. A közgyűlés határozatát - az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában -
egyszerű szótöbbséggel' nyílt szavazással hozza. Az egyesület alapszabályának módosításához a
jelen lévő tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott határozata szükséges. Az egyesület
céljának módosításához és az egyesület megszűnéséről szóló közgyűlési döntéshez a szavazati
joggal rendelkező tagok háromnegyedes szótöbbséggel hozott haÍározata szükséges.

12. A közgyűlési határozatokat a levezető elnök a közgyűlésen szóban kihirdeti és az érintett
tag(okk)al a haÍározat meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a
határ ozatnak az e gye sü 1 et honlapj án t ört éno kő zzététe|ével e gyi dej ű l e g.

13. Az elnökség aZ egyesület 3 elnökségi tagból álló ügyvezeto szerve, amely dönt mindazon
kérdésekben, amelyet jogszabály vagy alapszabály nem utal a közgyűlés kizárólagos
hatáskörébe
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14. Az elnökség tagjait a közgyűlés választja 5 év határozott időtartamra.

Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás:
a.l a megbizás időtartamának lej ártával;
b./ visszahívással;
c./ lemondással;
d.l avezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélktili megszűnésével;
e.l a vezető tisztségviseló cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
f.l avezető tisztségviselovel szembenikizárő vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A vezető tisztségviselő megbizatásáról az egyesülethez cimzetl az egyesület másik vezető
tisztségviselőjéhez inÍézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha a jogi személy
működőképessége ezt megkivánja, a lemondás az űj vezető tisztségviselő kijelölésével vagy
megvá|asztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik
hatályossá.

Yezető tisztségviselő az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozÍák. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi
személy köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviseloi feladatokat
nevében ellátja.

A vezető tisztségviselőkre vonatkozo szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. A
vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. Nem lehet vezető
tisztségviselő az, al<lÍ bűncselekmény elkövetése miatt jogerosen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amig a büntetett előélethez fuződő hátrányos következmények alól nem mentesült. Nem
lehet vezető tisztségviselő aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.$ (2) bek. i)
pont). Nem lehet vezeÍő tisztségvise|ő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak' Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatá|ya alatt az ítéletben
megjelölt tevékenységet folytató jogi szemé|y vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást
kimondó határozaÍban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak
a vezető tisztségviselői tevékenységtol.

Az egyesület vezető tisztségviseloi:

Az egyesület elnöke:Németh Tibor Bensó Katalin 2030 Érd Szere|ő ut 22

Az elnökség taeiai:I{NéH::Jffi"'?3fiiffii:,i',-1l;,u"o 
Mária í]Í 5 5lzg .

Az egyesület törvényes képviseletét az elnök |átja el.
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános.
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló.

Az elnökség hatáskörébe tar1ozik:
a.l az egyesület napi ügyeinek vitele, a hatáskörébetartozo ügyekben a döntések meghozatala;
b./ a beszámolók előkészítése és azoknak a közgyűlés elé terjesáése;
c.l az éves költségvetés elkészítése és annak a közgyűlés elé terjesztése;
d.l az egyesületi vagyon kezelése' a vagyon felhasználására és befektetésére vonatkozó, a

közgyűlés hatáskörébe nem tartozó döntések meghozatala és végrehajtása;
e.l aközgyúlés összehívása, a tagság és az egyesület szerveinek értesítése;
f.l az elnökség által összehívott közgyűlés napirendi pondainak meghatározása;
g'l részvétel a közgyűlésen és válaszadás az egyesülettel kapcsolatos kérdésekre;
h./ a tagság nyilvántartása;

15.
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. i.l az egyesület határozaÍainak, szervezeti okiratainak és egyéb könyveinek vezetése;
j.l az egyesilet műkodésével kapcsolatos iratok megőrzése;
k.l az egyesületet érintő megszűnési ok fennállásának mindenkori vizsgálata és annak

bekövetkezte esetén az e törvényben előírt intézkedések megtétele; és
|.l atag felvételéről való döntés.
m/döntés mindazon kérdésben, amelyet jogszabáIy vagy alapszabá|y a hatáskörébe utal

Az elnökség ülései nyilvánosak' a nyilvánosság jogszabályban meghatározott esetekben
korlátozható.

Az elnökség üléseit szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal tarja. Az elnökségi ülést
az elnök legalább 15 nappal az ülés időponda előtt kiki.ildött meghívóval, elsődlegesen aZ

egyesület székhelyére hívja össze írásban, igazolható módon. Irásbeli igazolható módon történő
kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes kiildeményként, továbbá a tagnak az
elekÍronikus levelezési címére történo kézbesítés azza|, hogy a kézbesítés visszaigazolásra
kerülj ön (elekronikus tértivevény).

Az elnökségi ülésre szóló meghívo tarÍalmazza az egyesilet nevét, székhelyét, az elnökségi ülés
helyét, idejét és a javasolt napirendi pontokat' A napirendi pontokat a meghívóban legalább
olyan részletezettséggel kell rögzíteni' hogy az elnökségi tagok álláspontjukat kialakíthassák.

Az elnökség határozatát - az alapszabály vagy törvény eltérő rendelkezése hiányában - egj'szerű
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Az elnökség határozaÍképes, ha ülésén a szavazatí
jogában nem korlátozott elnökségi tagok több mint a fele jelen van. Két elnökségi tag jelenléte
esetén kizárőIag egyhangúlag hozható határozat'

Ahatározat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vaw felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére

másfaj ta előnyben részesít;
b) akivel ahaÍározat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen ahatározaÍ alapjánpert kell indítani;
d) akinek o|yanhozzáÍartozőja érdekeltadöntésben,aki'az egyesületneknemtagja;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;

vagy

"f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

Az elnökség batározatait az elnökségi ülésen szóban kihirdeti és az érintett tag(okk)al a

határozat meghozatalát követo 8 napon belül írásban, igazolható módon is kcjzli a

határozatoknak az egyesület honlapj án történő közzététe|ével egyidej űleg.

x.
Megszűnés, törlés a nyilvántartásból

A sportegyesület bírósági feloszlatása esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyon
állami tulajdonba kerül, és azt a sportpolitikáért felelős miniszter á|Íal vezetett minisztérium
költségvetésébenaz utánpótlás-nevelés támogatására kellfordítani. [Stv. 17.$ (6) bek.]

A sportegyesületnek a bírósági nyilvántartásból való törlésére akkor kerülhet so1 ha a MoB
igazolja, hogy a sportegyesüLet az állami sportcélú támogatás felhasználásával e törvényben,
valamint az á||amházÍartás működésére vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően
elszámolt, vagy azt, hogy a sportegyesület állami sportcélú támogatásban nem részesült. [Stv.
17.$ (7) bek.l

xI.
Zárő rendelkezések
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Az a|apszabályban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönywől szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.)' a sportról szó|ő 2004. évi I. törvény, és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.
törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak.

Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel az alapitók Érd.2OI7.O2.02 napján tartott közgyíilésen elfogadott hatályos
tartalomnak.

Egységes szerkezetbe foglalta:

Kelt:Érd 2OI7.év. Április hó O2.napján

1 Tanú: lénen T\..q.:(. .

Lakcíme:. ..L.=.),q....*, g.>.......G.c.t ú [

Személyi ígazo*ány."a-u, .[. 9_1 9 /./. .v. )

1o

z.runt,íLV}c il vuvM .|. 
* l*^

Személyi igazo|vány rra^u, /!.Q.e\ .p. .( .Y.n


