
JEGYZŐKÖNYV 
A MAGYAR ÚSZÓ SZÖVETSÉG 2022. március 23-i 

ELNÖKSÉGI ÜLÉSÉRŐL 
 
Jelenlét: Jelenléti ív szerint 
Helyszín: 1007 Budapest, Margitsziget, Hajós Alfréd sétány 2. tanácsterem 
Időpont: 2022.03.23. 11:00 óra 
 
Wladár Sándor elnök 11:00-kor az elnökségi ülést megnyitja. Köszönti az elnökséget és 
megállapítja, hogy 11 elnökségi tag jelen van, ebből zoom-on 3 tag, így az elnökség határozatképes. 
 
Felkéri Becsky András általános alelnökök, hogy az elnökségi ülést vezesse le. 
 
Becsky András: szintén köszönti a jelenlévőket, indítványozza, hogy az elnökségi ülés levezető 
elnökének személyét az elnökség szavazza meg. 
 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatot hozta: 
 
MÚSZ-67/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag levezető 
elnöknek Becsky Andrást választja. A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: Jegyzőkönyvvezetőnek Orosz Júliát, hitelesítőknek dr. Török Enikőt és Risztov 
Évát javasolja. 
 
Egyéb javaslat nem volt.  
 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatokat hozta: 
 
MÚSZ-68/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag 
jegyzőkönyvvezetőnek Orosz Júliát választja. A határozathozatalban mindenki részt vett. 

 
MÚSZ-69/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag a 
jegyzőkönyv hitelesítőinek Risztov Évát és dr. Török Enikőt választja. A 
határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: Ismerteti a napirendet. A napirendi pontokkal kapcsolatban kiegészítés kérdés 
észrevétel nem volt. 
 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatot hozta: 
 
MÚSZ-70/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag a 
napirendet elfogadja. A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: a 1. napirendi pont Wladár Sándor elnök úr beszámolója. Átadja a szót az 
elnöknek: 
 



Wladár Sándor: Tájékoztatja az elnökséget: a világbajnokság költségvetése elfogadásra került és az 
NSÜ-nél van, a MÚSZ-hoz a szervező bizottság részére kifizetendő díjak kerültek, ez a jövő hét 
végén érkezik meg. A szervező csapat elkezdte a munkát, FINA bejárások megtörténtek, vannak 
még tisztázatlan kérdések (pl. konténer, Hajós lelátó, broadcasting). Az Ukrán háború kapcsán az 
orosz és belarusz sportolók kizárásával kapcsolatosan komoly helyzet van, ha ezek a sportolók részt 
vesznek a vb-n bojkottra lehet számítani. Jeleztük, hogy ebben a kérdésben dönteni kell, pl. a 
szállásfoglalások miatt is.  
Az Úszó Nemzet Program január 30-án elindult, súlyos gond a felszerelés kérdése, szállítási 
kapacitás, gyártási problémákkal szembesültünk, új közbeszerzést kellett kiírni, sajnos az oktatói 
felszerelések kapcsán irreális 3-4-szeres árajánlatok érkeznek. 
Elindult a Modern Városok pénzdíjas versenysorozat, amely jól alakul. Sikerült megkötni az Arena 
szponzorációs szerződést, a készpénztámogatás lecsökkent, a felszerelés maradt. 
A háborús helyzet kapcsán ukrán sportolók érkeztek a MÚSZ segítségével. Eddig 38 fő és még 16 
fő érkezik. A költségeket a MÚSZ fizeti (havi 12-14 millió Ft). Ezt szponzorációs pénzből fizetjük. 
Elképzelhető, hogy a kormányzat a későbbiekben konszolidálja ezt az összeget. A LEN felé is 
jeleztük, hogy a felmerülő költségekkel kapcsolatosan vállaljanak részt. 
A felkészülés kapcsán kértük a szakmai tervek racionális betartását, nincs anyagi lehetőség egyéb 
igények kielégítésére.  
Köszönti Selmeci Attilát az Edző Bizottság új elnökét és munkájához kitartást, határozottságot és 
sok sikert kíván. A FINA bizottsági jelölések elkezdődtek, hamarosan összeállításra kerül és 
elektronikus szavazás lesz a jelölésekkel kapcsolatosan. 
Becsky András tájékoztatja az elnökséget, hogy a kormányhatározatban is megjelent szervező 
bizottság összetételéről is szavazni fog az elnökség. 
 
MÚSZ-71/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag egyetért a 
19. FINA Világbajnokság Budapest 2022. (2022. június 18. – július 03.) megrendezésével. A 
határozathozatalban mindenki részt vett. 

 
MÚSZ-72/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 10 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett 
egyetért és jóváhagyja a 19. FINA Világbajnokság Budapest 2022. (2022. június 18. – július 
03.) Szervező Bizottságának összetételét. A határozathozatalban mindenki részt vett. 

 
MÚSZ-73/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag egyetért és 
jóváhagyja a 19. FINA Világbajnokság Budapest 2022. (2022. június 18. – július 03.) MÚSZ 
operatív Szervező Bizottságának összetételét. A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: A következő napirendi pont a válogatott keretek szakmai felkészülésének állása, 
módosító javaslatok. A napirendhez tartozó anyag előzetesen megküldésre került. Az előterjesztők 
dr. Sós Csaba, Gellért Gábor és Krajnyák György kapitány urak. 
 
dr. Sós Csaba: Annyival egészíti ki, hogy FINA A, B szintek előírás. 2021. március 1. utáni 
szintidőket fog elfogadni, de ez nem jelenti, hogy automatikusan be lehet kerülni a csapatba, ez a 
váltókra is vonatkozik. Az OB után lesz csapatkijelölés. A vb-n résztvevő edzők létszáma is 
korlátozva lesz. Wladár Sándor a felkészülésről beszámolót kér a következő elnökségi ülésre. 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatokat hozta: 

 
 
 



MÚSZ-74/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag Válogatott 
Keretek Szakmai felkészülési tervének módosítását elfogadja. Eszerint a kvalifikációs 
időszak 2021. március 1-től a 2022. évi Országos Bajnokság időpontjáig tart, az „A” szintek 
teljesítése nem jelent automatikus csapatba kerülést, csapathirdetés 2022. április 23-án. A 
szavazásban mindenki részt vett.   
 
Krajnyák György: 16 fős keret utazhat az EYOF-ra, 15 fő rendelkezik szintidővel. A 16-ik fő 
Kovács Seres Hunor (több szintidővel is rendelkezik), kéri, hogy kerüljön a MOB longlistre. Az 
EYOF nála ütközik az ifi eb időpontjával. Az ifi eb időpontja változott június 1-5-re, ami viszont 
ütközik az ifi ob időpontjával. 
A Gymnasiade csapat összeállt, 15 versenyző, 4 edző. A Diáksport Szövetség 11 fő költségét 
finanszírozza, 4 fő költsége a MÚSZ-t terheli. 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatokat hozta: 
 
MÚSZ-75/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag a 2022. évi 
EYOF csapat előzetes névsorát - Kovács Seres Hunor versenyzővel kiegészítve - az 
előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A szavazásban mindenki részt vett. 

 
MÚSZ-76/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség (MÚSZ) Elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag a 2022. évi 
ISF GYMNASIADE – NORMANDY csapat névsorát az előterjesztés szerinti tartalommal 
elfogadja. A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: Következő napirendi pont előzetesen megküldésre került, egyesületi, személyi 
támogatások. Előterjesztő dr. Török Enikő. 
 
dr. Török Enikő: Tájékoztatja az elnökséget, hogy a támogatások felosztására ugyan azon elv 
alapján került sor, mint az elmúlt három évben. Két egyesület (BVSC, Győr) kaphatja meg a 
maximális 5 millió forint támogatást. A Pécsi Vörös Meteornál döntést kell hozni, hogy részesülhet-
e támogatásban, mert megszüntetik az úszó szakosztályt és átigazolják a versenyzőket Pécsváradra. 
Méltányossági kérelmet nyújtottak be, hogy a Pécsi Vörös Meteor színeiben elért eredmények utáni 
támogatást Pécsvárad kapja meg, akik viszont még nem két éve tagszervezete a MÚSZ-nak 
(feltétel). Az elnökségnek kell ebben a kérdésben döntenie. Dr. Fábry György sem javasolja a 
kérelem támogatását. Az elnökség múlt év szeptemberében döntött erről a feltételről, semmi indoka 
nincs annak, hogy lazítsunk a szabályozáson. Ez a jövőben kiskapu lehet más egyesületek számára. 
A támogatás nem átadható. Pályabérlet szempontjából sem indokolt, mert a pécsváradi uszoda 
NSK uszoda, így kedvezményesen tudnak pályát bérelni. Mindenekelőtt arra kér elnökségi döntést, 
hogy a támogatások felosztása során a Pécsi Vörös Meteornak járó összeget figyelembe vegyék-e, 
vagy – miután a szakosztály megszűnt – vegyék ki a támogatottak közül.  
 
Rövid vitát követően az elnökség az alábbi határozatot hozta:  
 
MÚSZ-77/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag a „Minden gyermek 
tanuljon meg úszni” program támogatási keretének felosztását az elnökségi ülésen a Pécsi 
Vörös Meteor úszószakosztályának megszűnése miatt módosított előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. A szavazásban mindenki részt vett. 
 



Darnyi Tamás: Kéri, hogy egyesületénél (Darnyi SC) számolják újra az összeget. Török Enikő 
tájékoztatja, hogy normál kimutatás alapján korrigálni fogják. 
 
Becsky András: Kérem, hogy a napirend egyesületi támogatások alpontjáról szavazzunk. 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatokat hozta: 

 
MÚSZ-78/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag a Képzési-Akadémiai 
program (KARE) támogatási keretének felosztását az elnökségi ülésen a Pécsi Vörös 
Meteor és az MTK úszószakosztályának megszűnése miatt módosított előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadja. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-79/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag az Aranyjelvényes 
Program támogatási keretének felosztását az elnökségi ülésen a Pécsi Vörös Meteor és az 
MTK úszószakosztályának megszűnése, valamint a DMTK tagsági jogviszonyának 
megszűnése miatt módosított előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A szavazásban 
mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-80/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag az Egyesületek, 
műhelyek támogatása (OB pontrendszer) támogatási keretének felosztását az előterjesztés 
szerinti tartalommal elfogadja. A határozathozatalban mindenki részt vett. 

 
MÚSZ-81/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag a Sport XXI Program 
támogatási keretének felosztását az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A 
határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: Gerevich, Sportcsillag, UP edzői program. 
 
dr. Török Enikő: tájékoztatja az elnökséget, hogy a Sportcsillag Ösztöndíj programot az állam 
hirdeti meg, a sportolók pályáznak, a szövetség igazolja az eredményeket. Ez alapján egy pályázót 
kivéve (Nagy Zoltán) mindenkit támogat a szövetség a maga kategóriájában. dr. Sós Csaba kiegészíti 
azzal, hogy az edző bizottság dönt arról, hogy a kapott keret összeg hogyan kerül felosztásra 
(versenyzők, edzők), az előzetesen megküldött javaslathoz képest annyi a változás, hogy Holló 
Balázsnál emeltek. 
A javasolt edzőknél dr. Szilágyi Zoltán helyett Kovács László személyét javasolja.  
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatokat hozta: 

 
MÚSZ-82/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag a 2022. évi Gerevich 
ösztöndíjra javasolt versenyzők névsorát és az ösztöndíj összegét az előterjesztés szerinti 
tartalommal elfogadja. A határozathozatalban mindenki részt vett. 

 
MÚSZ-83/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag a 2022. évi Gerevich 
ösztöndíjra javasolt edzők névsorát és az ösztöndíj összegét elfogadja. A 
határozathozatalban mindenki részt vett. 

 
 



 
MÚSZ-84/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag a Sportcsillag 
Ösztöndíjra javasolt sportolók névsorát az előterjesztés szerinti tartalommal elfogadja. A 
határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
dr. Török Enikő: A javaslat előzetesen megküldésre került. Az UP edzői programba a régivezetők 
jelölnek régiónként két edzőt, erősorrendben. Nem jelölhető olyan edző, aki Gerevich ösztöndíjban 
vagy KEP-ben részesül. 
Ezt követően az elnökség az alábbi egyhangú határozatokat hozta: 
 
MÚSZ-85/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag a 2022. az Utánpótlás 
Edzői programba javasolt edzők névsorát az előterjesztéshez képest módosított 
tartalommal elfogadja. A szavazásban mindenki részt vett. 
 
Becsky András: Következő napirendi pont tájékoztató jellegű, közgyűlés előkészítésének 
ütemterve. 
 
dr. Sándor Elek: A közgyűlés időpontja 2022. május 29. vasárnap, 10 óra. A helyszín még nem 
dőlt el. A napirendi pontokat április 29-ig kell véglegesíteni. Tájékoztatja továbbá az elnökséget, 
hogy az ellenőrző testület mandátuma 2022. szeptember 1-én lejár, így a májusi közgyűlésre előre 
hozva lehetne ellenőrző testületet választani. Felveti továbbá a szakmai alelnök pótlásának, 
valamint elnökségi tagi pótlás kérdését. 
 
Becsky András: A következő napirend tárgyalása előtt 15 perc szünetet tartunk. 12:30 órától zárt 
üléssel folytatjuk. 
Az elnökség a zárt ülésen az alábbi határozatokat hozza: 
 
MÚSZ-86/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag a Szilágyi Liliána és 
dr. Szilágyi Zoltán ügyének vizsgálatára létrehozott eseti Vizsgáló Bizottság jelentését 
elfogadja. A határozathozatalban mindenki részt vett. 

 
MÚSZ-87/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat: 
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 11 igen szavazattal egyhangúlag az alábbi határozatot 
hozta:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége megismerve a dr. Szilágyi Zoltánnal kapcsolatos 
panasz kivizsgálására létrehozott Eseti Bizottság jelentését ismételten megerősíti, hogy az 
emberi méltóságot sértő testi- és lelki bántalmazás nem egyeztethető össze a Magyar Úszó 
Szövetség értékrendjével. A Magyar Úszó Szövetség elítéli, sportszakemberhez 

méltatlannak tekinti dr. Szilágyi Zoltán magatartását és a jövőben/ ellenkező 
intézkedésig, dr. Szilágyi Zoltánt, a Magyar Úszó Szövetség rendezvényein nem kívánatos 
személynek nyilvánítja.”, dr. Szilágyi Zoltánt, a Magyar Úszó Szövetség rendezvényein 
nem kívánatos személynek nyilvánítja. A határozathozatalban mindenki részt vett. 

Az Elnökség megvizsgálja a jelentésben foglalt tények lehetséges jog következményeit és a MÚSZ e körben birtokolt 
hatáskörét, majd ezután dönt, a dr. Szilágyi Zoltán személye ellen foganatosítható további intézkedésekről. 

14:55 órakor véget ér a zárt ülés. 
 



Becsky András: Tájékoztató napirenddel folytatjuk.  
 
Szájer Péter: Ismerteti az elnökséggel a Turi bizottsági jelentésbe foglalt feladatok állását az 
elnökséggel: gyermekvédelmi webkonferenciák szervezése, sportpszichológusok kiválasztása, 
régiós szinteken szervezett panelbeszélgetések. 
A napirenddel kapcsolatosan kérdés észrevétel nem volt. 
 
Becsky András: Tagfelvétel, tagrevízió. 
 
dr. Török Enikő: tájékoztatja az elnökséget a tagfelvételi kérelmekről, három egyesület a szükséges 
igazolásokat becsatolta, az alapszabályra vonatkozóan elfogadó nyilatkozatot tett, nincs akadálya a 
tagfelvételnek. A Városi SE Dunakeszi tagsági viszonya 2021 márciusban felmondásra került, 
fellebbeztek a közgyűlésen, de elutasításra került. Most ismét kérték a tagfelvételüket, mivel nem 
telt el az alapszabályban rögzített idő, így javaslom a kérelem elutasítását. 
 
MÚSZ-88/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag a Mozduljunk 
Együtt Sport Egyesületet a MÚSZ tagjának felvette. A határozathozatalban mindenki 
részt vett. 

 
MÚSZ-89/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag a Merkapt Mekler 
László Sport Egyesület Dunavarsányt a MÚSZ tagjának felvette. A határozathozatalban 
mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-90/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag a Magyar 
Testnevelési Egyetem Sportegyesületét a MÚSZ tagjának felvette. A határozathozatalban 
mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-91/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag a Városi 
Sportegyesület Dunakeszi tagfelvételi kérelmét elutasítja. A határozathozatalban mindenki 
részt vett. 
 
Becsky András: Utolsó napirendi pont átigazolási fellebbezések, méltányossági kérelmek. 
Előterjesztő dr. Fábry György, valamint nemzetközi bírói jelölések. 
 
dr. Fábry György:  
 
Az elnökség januári 51/2022. (01.19.) sz. határozatával a Sporsziget SE MÚSZ tagságának 
felmondásáról döntött, figyelemmel arra, hogy nem indított egyetlen versenyzőt sem a 2021. évben. 
A döntést követő fellebbezésében a Sportsziget SE jelezte, hogy ők valójában indítottak versenyzőt, 
de valamiért a Sportliget SE versenyzőjeként került rögzítésre a ranglistában.  
A ranglista és az igazolások ellenőrzését követően megállapítható, hogy valóban adminisztrációs 
elírás történhetett, így nem helytálló az elnökség korábbi döntése. Indítványozza, hogy azt saját 
hatáskörben eljárva helyezze hatályon kívül.  
 
A Bálinti Úszó Egyesület két átigazolás ügyében terjesztett elő fellebbezést. Megvizsgálva a 
fellebbezésben foglaltakat megállapítható, hogy az nem megalapozott, ugyanis a hatályos szabályzat 
szerint kivételi körbe tartozik a költségtérítés szempontjából, ha az átigazolásra iskolaváltás okán 



kerül sor. Ez jelen esetben mindkét esetében igazolt volt, így javasolja az Átigazolási Bizottság 
határozatának helybenhagyását. 
 
Ezt követően az elnökség az alábbi határozatokat hozta:  
 
MÚSZ-92/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag a MÚSZ-51/2022 
(01.19) sz. elnökségi határozatát hatályon kívül helyezi. A határozathozatalban mindenki 
részt vett. 
 
MÚSZ-93/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag a Bálinti Úszó 
Egyesület által előterjesztett fellebbezés alapján a MÚSZ NYÁB határozatát hatályában 
fenntartja. A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
dr. Török Enikő: Tájékoztatja az elnökséget, hogy nemzetközi nyíltvízi bírókat kell jelölni és 
javasolja Fodor Szabolcs, Csajági Eszter és Erdélyi Krisztina jelölését. 
Az elnökség az alábbi egyhangú határozatokat hozza: 
 
MÚSZ-94/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag nemzetközi nyíltvízi 
versenybírónak Fodor Szabolcsot jelöli. A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-95/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag nemzetközi nyíltvízi 
versenybírónak Csajági Esztert jelöli. A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
MÚSZ-96/2022 (03.23) sz. elnökségi határozat:  
A Magyar Úszó Szövetség elnöksége 8 igen szavazattal egyhangúlag nemzetközi nyíltvízi 
versenybírónak Erdélyi Krisztinát jelöli. A határozathozatalban mindenki részt vett. 
 
Becsky András megköszöni az elnökségi tagok részvételét és 15:15 órakor berekeszti az elnökségi 
ülést. 
 

kmf. 
 
 
 
 
 
……………………………………..                                ……………………………………… 
 dr. Török Enikő      Risztov Éva 
       jegyzőkönyvhitelesítő         jegyzőkönyvhitelesítő 
 
 
 
 
 
            ……………………….. 
           Orosz Júlia 
            jk.vezető 


