A MAGYAR SZÜLÉSZETI NŐGYÓGYÁSZATI ENDOKRINOLÓGI TÁRSASÁG
ALAP SZABÁLYA
I.
ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.§.
A Társaság neve: Magyar Szülészeti és Nőgyógyászati Endokrinológiai Társaság
(továbbiakban: társaság)
Angol nyelven: Hungarian Society of Endocrinology in Obstetrics and Gynecology
A Társaság nevének rövidítése: MSZNET (HSEOG)
2. §
l. A Társaság működési területe: Magyar Köztársaság
2. A Társaság székhelye: Semmelweis Orvostudományi Egyetem
II. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika
1088 Budapest, VIII., Üllői út 78/b.
Telefon: (36-l) 313 7856, (36-l) 210 0290/3215
Tefefax: (36-l) 3334934
3. A Társaság alapítási éve: 1997.
3. §
l. MSZNET jogi személy.
2. A Társaság a szülészeti-nőgyógyászati endokrinológiai kórképek diagnosztikája és
terápiája
témakörében érintett orvosok, egyéb diplomások és szakasszisztensek önkéntes társulásán
alapuló, a szülészeti-nő gyógyászati endokrinológia területen a klinikai és tudományos
munkát összehangoló és támogató, érdekfeltáró tevékenységet végző, a hazai és a
nemzetközi kapcsolatok fejlesztését elősegítő Társaság, mely a szülészeti és nőgyógyászati
endokrinológia legfontosabb szakmai képviselete.
3. A Társaság alakulásakor tagja a Magyar Orvostudományi Társaságok és Egyesületek
Szövetségének (a továbbiakban MOTESZ).
II.
A TÁRSASÁG CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGE
4.§
I. A Társaság célja, hogy tagjainak szakmai tevékenységét elősegítse, állást foglaljon a
szülészeti nőgyógyászati endokrinológia diagnosztikai és terápiás irányelveit illetően és
azokat országos szinten próbálja összehangolni, elősegítse a szülészeti és nőgyógyászati
endokrinológiai diagnosztika és terápia graduális és postgraduális és nemzetközi szintű
oktatását, megteremtse az elméleti és gyakorlati felkészülés feltételeit, fórumot teremtsen
nemzetközi kapcsolatok létrehozására, kapcsolatokat építsen a hasonló témával foglalkozó
nemzetközi szervezetekkel.

2. A Társaság feladata, hogy a szakterületét érintő országos szintű társadalmi és etikai
feladatok megoldását elősegítse, valamint aktívan vegyen részt a közvélemény szülészeti és
nőgyógyászati endokrinológiáról alkotott véleményének alakításában, a gyors és szakszerű
tömegkommunikációs tájékoztatásban.
5.§
1. A Társaság céljainak elérése érdekében, rendszeresen előadásokat, symposiumokat,
legalább két évenként nagygyűlést és ehhez kapcsolódóan közgyűlést szervez.
2. A Társaság a mindenkor érvényes jogszabályok figyelembevételével részt vesz nemzetközi
és nemzeti tudományos szakmai szervezetek munkájában.
3. Anyagi lehetőségei határain belül elősegíti tagjainak hazai és külföldi kongresszusokon,
szakmai rendezvényeken való részvételét, illetve igyekszik meghívni külföldi szakembereket.
4. Anyagi lehetőségein belül hozzájárul tagjainak nemzetközi társasági tagdíjfizetési
kötelezettségének teljesítéséhez.
5. A Társaság céljai megvalósítása érdekében javaslattevő és véleményező tevékenységet fejt
ki a szakterületét általánosan és alapvetően érintő döntések, tervek, fejlesztések, jogszabályok,
állásfoglalások, stb. kidolgozásában illetve módosításában, s azokat az illetékes szervekhez
továbbítja.
6. Folyamatosan tájékoztatja tagjait a távlati és időszerű egészségpolitikai elgondolásokról,
fejlesztési célokról, kiemelt szakmai célprogramokról, döntésekről szabályozásokról.
7. Előmozdítja tagjainak szakmai érvényesülését, munkájuk feltételének javítását, társadalmi
megbecsülését. Ezért pályázatot írhat ki, emlékérmet, díjakat alapíthat, bekapcsolódhat
,folyóiratok, könyvek szerkesztésébe.
8. A Társaság céljainak megvalósítása, ezek gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében
gazdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, alapítványt hozhat létre.
III.
A TÁRSASÁGTAGJAI, TEVÉKENYSÉGÜK, JOGAIK ÉS KÖTELEZETTSÉGEIK
6.§
1. A Társaság tagjai lehetnek:
a. rendes tagok
b. tiszteletbeli tagok
c. pártoló tagok
2. Rendes tag lehet a társaság tudományága területén tevékenykedő minden magyar, valamint
Magyarországon letelepedett személy, aki kötelezi magát a Társaság alapszabályának
megtartására, és belépési kérelmét a közgyűlés vezetőség jóváhagyja.

3. Tiszteletbeli tag lehet az a magyar, vagy külföldi állampolgár, aki a szakmai élet különböző
területein szerzett széleskörű tapasztalatait a Társaság munkájában is hasznosítani tudja. A
tiszteletbeli tagot a közgyűlés választja a Társaság vezetőségének előterjesztése alapján.
4. Pártoló tagok lehetnek olyan magyar vagy külföldi természetes vagy jogi személyek, akik a
Társaság működéséhez anyagi, szakmai, elvi vagy egyéb támogatást tudnak nyújtani. A
pártoló tagságot a vezetőség javaslatára az elnök hagyja jóvá. A jogi személy tagok jogaikat
képviselőjük útján gyakorolják.
5. A rendes tag joga:
a./ A Társaság közgyűlés én tanácskozási, indítványozási, szavazati joggal vehet részt;
b./ Tisztségviselőt választhat és tisztségre választható.
6. A rendes tag kötelessége:
a./ hogy a Társaság alapszabályának megfelelően tevékenykedjék.
b./ a részükre megállapított tagsági díjat a belépéstől számított 60 napon belül, illetve
minden év március 31-ig befizesse a Társaság MNB számla számára.
7. A Tiszteletbeli tag joga, kötelessége:
a./ A tiszteletbeli tag joga, hogy a Társaság közgyűlésén tanácskozási és indítványozási
joggal részt vegyen.
b./ A tiszteletbeli tag kötelessége, hogy a tiszteletbeli tagságához méltó magatartást
tanúsítson, és a rendelkezésére álló lehetőségekkel segítse a Társaság céljainak elérését,
előmozdítsa annak nemzetközi elismertségét.
8. A pártoló tag joga kötelessége:
a./ A pártoló tag joga, hogy
- a Társaság közgyűlésén tanácskozási és indítványozási joggal részt vegyen;
- meghatározhatja, hogy az általa nyújtott eseti, vagy rendszeres támogatást a Társaság
milyen célra fordítsa;
- a Társaság főtitkára útján folyamatos tájékoztatást nyerjen a Társaság munkájáról.
b./ A pártoló tag kötelessége, hogy az önként vállalt kötelezettségének eleget tegyen, és a
rendelkezésére álló lehetőségekkel segítse a Társaság céljainak elérését, előmozdítsa
annak hazai és nemzetközi elismertségét.
7.§
A rendes tag tagsági viszonya megszűnik a
• A tag halálával,
• A tag kilépésével,
A tag kilépési szándékát az elnöknek vagy a főtitkárnak írásban tartozik bejelenteni. A
tagsági viszony a nyilatkozat kézhezvételével megszűnik.

• A tag kizárásával,
A tagok sorából ki kell zárni azt a személyt, aki a Társasággal szemben fennálló
kötelezettségeinek önhibájából nem tesz eleget. Ki kell zárni a tagok sorából azokat,
akiknek egy évet meghaladó tagdíjfizetési hátralékuk van, vagy a társasági tagsághoz
méltatlan magatartást tanúsítanak.
• A társaság megszűnésével.
8.§
A Tiszteletbeli és pártoló tag tagsági viszonya megszűnik a
• A tag halálával (jogi személy esetén annak megszűnésével).
• A tiszteletbeli, pártoló tag részéről történő lemondással .
A lemondást a Társaság elnökének, főtitkárának kell bejelenteni. A tagsági viszony
megszűnéséről a tiszteletbeli, pártoló tag választására feljogosított szervet, személyt
értesíteni kell.
• Kizárással.
Ki kell zárni a tiszteletbeli/pártoló tagok sorából azt a személyt jogi Személyt), aki a
Társasággal szemben önként vállalt kötelezettségének önhibájából nem tesz eleget, illetve
tiszteletbeli/pártoló tagságához méltatlan magatartást tanúsít.
• A Társaság megszűnésével.
IV.
A TÁRSASÁG VEZETŐ SZERVEI
9.§
A Társaság vezető testületei a közgyűlés és a vezetőség. A Társaság állandó bizottsága az
Ellenőrző Bizottság.
V.
A KŐZGYÜLÉS
10. §
A Társaság legfőbb testületi szerve a közgyűlés, amely minden, a Társaságot érintő kérdésben
döntési hatáskörrel rendelkezik.
11.§
A közgyűlés kizárólagos hatáskörébe az alábbiak tartoznak:
l. Megállapítja, illetve módosítja a társaság alapszabályát.

2. Megszünteti a Társaságot, ha a feloszlást vagy más társasággal való egyesülést a közgyűlés
kétharmados többséggel kimondja.
3. Dönt mindazokban az ügyekben, amelyeket az alapszabály kizárólagos hatáskörébe utal,
valamint azokban, amelyekben a döntés jogát magának tartja fenn.
4. Megállapítja a tagok által a Társaságnak fizetendő tagdíj mértékét.
5. Megválasztja 4 évre szólóan a Társaság elnökét, főtitkárát és az Ellenőrző Bizottság
elnökét, 2 tagját a vezetőséget és a vezetőség 3 póttagját.
6. A közgyűlés határoz a vezetőség javaslata alapján a tag kizárásáról.
7. Jóváhagyja a vezetőség két közgyűlés között végzett munkájáról szóló beszámolóját.
A közgyűlés hatásköre:
l. Dönt a tagfelvétel kérdésében, rendes és tiszteletbeli tagság esetén.
2. Dönt a Társaságot érintő valamennyi kérdésben.
12. §
A közgyűlés a tagok összességéből áll. Szavazati joga csak a rendes tagnak van. A közgyűlés
nyilvános.
13.§
A közgyűlést szükség szerint, de legalább 2 évente egy alkalommal össze kell hívni. A
közgyűlés összehívása a vezetőség feladata. A közgyűlést össze kell hívni akkor is, ha azt a
bíróság elrendeli, vagy a tagok egyharmada az ok és a cél megjelölésével kívánja.
14.§
Határozatképes a közgyűlés, ha azon a tagok legalább fele (+ l fő) jelen van.
A szavazás rendje:
l. A közgyűlés határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
2. Az elnököt, a főtitkárt, az Ellenőrző Bizottság elnökét és 2 tagját, valamint a vezetőség
tagjait, póttagjait a közgyűlés a jelölő bizottság jelölése alapján, titkos szavazással
választja.
3. A közgyűlés a személyekre vonatkozó más határozatait is titkos szavazással hozza.
4. Az alapszabály módosításához, a tag kizárásához, a Társaság más társasággal vagy
egyesülettel történő egyesüléséhez, feloszlásához, a jelenlevő, szavazásra jogosultak
kétharmadának egyetértő szavazata szükséges.

15. §
Ha a szabályszerűen összehívott közgyűlés nem határozatképes, legkorábban aznapra, de
legkésőbb 30 napon belül, ugyanezen tárgysorozattal ismételten összehívott közgyűlés, a
megjelentek számára tekintet nélkül határozatképes.
VI.
VEZETŐSÉG
16. §
Két közgyűlés közötti időszakban a közgyűlés hatáskörét - a kizárólagos hatáskörök
kivételével- a vezetőség gyakorolja.
17. §
A vezetőség a társaság elnökéből, főtitkárából és 12 választott (összesen: 14 főből) áll. A
Vezetőségnek a közgyűlés által választott 3 póttagja is van. Amennyiben a vezetőség bármely
tagja (kivéve elnök, főtitkár) tartósan akadályoztatva van, e feladatának ellátásában, vagy
valamely oknál fogva nem tud vagy nem kíván a megbízatásának eleget tenni, úgy a
vezetőség a legtöbb szavazattal megválasztott póttagot kooptálja a vezetőség tagjai közé.
18. §
A vezetőség hatásköre:
l. Határozatot hozhat - a közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozó kérdések kivételével. a
Társaság egészét érintő bármely kérdésben, intézkedik és állást foglal a hatáskörébe utalt
ügyekben.
2. Végrehajtja a közgyűlés határozatait, illetve gondoskodik azok végrehajtásáról.
3. Előkészíti a közgyűlést.
19. §
A vezetőség kizárólagos hatásköre:
l. A tisztújító közgyűlést megelőzően megválasztja a jelölő bizottságot.
2. Javaslatot tesz a közgyűlésnek a tiszteletbeli tag személyére.
3. Megállapítja a Társaság éves pénzügyi gazdasági tervét és az annak végrehajtásáról szóló
beszámolót.
4. Saját tagjai közül megválasztja - 4 évre szólóan – a Társaság jegyzőjét és pénztárosát.

20. §
A vezetőség szükség szerint, de legalább évi két alkalommal tart ülést. Az ülés összehívásáról
a Társaság elnöke vagy főtitkára gondoskodik.
21.§
A vezetőségi ülés akkor határozatképes ha azon a tagoknak több mint fele jelen van. A
vezetőség határozatát nyílt szavazással egyszerű szótöbbséggel hozza.
22.§
A vezetőség végzett munkájáról a közgyűlésnek számol be.
VII.
A TÁRSASÁG VEZETŐ TISZTSÉGVISELŐINEK HATÁSKÖRE
23.§
A Társaság vezető tisztségviselői a Társaság elnöke, főtitkára, jegyzője és pénztárosa.
24. §
A Társaság elnökének hatásköre:
1. Képviseli a Társaságot a hatóságok és más állami, társadalmi szervek, valamint nemzetközi
szervezetek előtt.
2. A Társaság vagyonkezelését ellenőrzi és azért a pénztárossal, valamint a főtitkárral együtt
anyagilag felelős.
3. Vezeti a közgyűlést és a vezetőségi üléseket.
4. Dönt és/vagy intézkedik a vezetőség két ülése közti időszakban a halaszthatatlan döntést
és/vagy intézkedést igénylő ügyekben, kivéve a közgyűlés és a vezetőség kizárólagos
hatáskörébe tartozó eseteket.
25. §
A Társaság főtitkárának hatásköre:
1. A Társaság vezető szerveinek ülései között folyamatosan, a vezetőséggel összhangban
intézi a Társaság ügyeit.
2. Az elnök megbízása alapján vezeti a vezetőség üléseit.
3. Képviseli az elnök által meghatározott hatáskörben a Társaságot.
4. Gondoskodik a Társaság iratainak megőrzéséről. Nyilvántartja a tagok munkahelyi és

otthoni címjegyzékét.
5. Összehívja a közgyűlést és a vezetőséget.
6. Támogatja munkájában az, elnököt.
7. A Társaság érintő eseményekről a közgyűléseken főtitkári jelentés keretében beszámol.
26. §
A Társaság jegyzőjének hatásköre:
A közgyűlés, a vezetőség és a tudományos ülések jegyzőkönyvét vezeti.
27. §
A Társaság pénztárosának hatásköre:
Minden teljesített kifizetést okmányszerűen igazol. Önálló utalványozási joga az elnöknek, a
főtitkárnak és a pénztárosnak van, úgy, hogy a három közül kettő aláírására van szükség.
28. §
A Társaság Ellenőrző Bizottsága:
l. Az Ellenőrző Bizottságnak egy elnöke és két tagja van. Az Ellenőrző Bizottság
ellenőrzésének tárgya a Társaság egész tevékenysége. Figyelemmel kíséri a Társaság
alapszabály szerinti működését, így különösen a rendelkezésre álló eszközöknek az
alapszabályban meghatározott célokra történő felhasználását, és a nyilvántartásokra
vonatkozó előírások betartását.
A Bizottság megállapításairól tájékoztatja a vezetőséget és beszámol a közgyűlésnek.
Kizárólag a közgyűlésnek van alárendelve.
2. A Bizottság szükség szerint szaktanácsadókat, eseti szakértőket vagy társasági tagokat is
bevonhat munkájába.
3. A Bizottság elnökét, és tagjait a Társaság határkörében intézkedési jog nem illeti meg, de a
megállapításai nyomán intézkedésre felkért tisztségviselő/tag/alkalmazott erre 8 napon
belül válaszolni köteles.
4. A Bizottság szükség szerint, de évente legalább 1 alkalommal ülésezik. Határozatképes,
ha az ülésen legalább 2 tag, illetve az elnök és egy tag jelen van. Amennyiben nem
határozatképes, ülését legkorábban a következő napon, de elegkésőbb 15 napon belül
ismételten össze kell hívni.
5. A Bizottság határozatait a 2 tag, il1etve az elnök és egy tag egyetértő szavazatával, nyílt
szavazással hozza. Az ülésekről emlékeztető készül, amelyet az elnök, vagy távollétében az
általa megbízott tag ír alá.

VIII.
A TÁRSASÁG GAZDÁLKODÁSA
29. §
A Társaság vagyona elsősorban a tagok által fizetett tagdíjakból, jogi és magánszemélyek
felajánlásaiból, hozzájárulásaiból képződik.
30.§
A Társaság tartozásaiért saját vagyonával felel. A tagok - a tagdíj fizetésén túl - a Társaság
tartozásaiért vagyonukkal nem felelnek.
A Társaság gazdálkodó tevékenységét az érvényes jogszabályok szerint végzi.
31. §
A Társaság megszűnése esetén vagyonát a tagdíjfizető tagok között - a befizetések arányában
- felosztja.
A Társaság költségvetését és mérlegét a vezetőség hagyja jóvá és erről tájékoztatja a
közgyűlést. Az éves költségvetési tervben jóváhagyott összegeknek rendeltetésszerű és a
mindenkori pénzügyi előírásoknak megfelelő felhasználásáért az elnök felelős.
IX.
A TÁRSASÁG TÖRVÉNYESSÉGI FELÜGYELETE
33. §
1. a Társaság működése felett az ügyészség, a reá irányuló szabályok szerint, törvényességi
felügyeletet gyakorol.
2. Ha a Társaság működésének törvényessége másképpen nem biztosítható, az ügyész a
területileg illetékes bírósághoz fordulhat. A bíróság az 1989. évi II. tv. 16. S. (2) az (e)
pontja szerint biztosítja a Társaság működését.
X.
A TÁRSASÁG HATÓSÁGI ELLENŐRZÉSE
34. §
Ha a Társaság olyan tevékenységet végez, amelyet a jogszabály feltételhez köt, vagy
egyébként szabályoz, e tevékenység felett a tevékenység szerinti hatáskörrel rendelkező
állami szerv a hatósági ellenőrzésre vonatkozó jogszabályok szerint jár el.

XI.
A TÁRSASÁG MEGSZÜNÉSE
35. §
A Társaság megszűnik feloszlással, más társasággal/egyesülettel való egyesüléssel, illetőleg
megszűnésének megállapításával.

XII.
HATÁLYBELÉPÉS
A jelen alapszabályt a Társaság alakuló közgyűlése fogadta el 1997. XII.12-e naptól lép
hatályba.
Budapest, 1997. XII.12.
AZ ALAPSZABÁLY HITELES

elnök

főtitkár

Jegyzőkönyv
Készült: Budapest, 1997, december l2-én
Tárgy: A Magyar Szülészeti Nőgyógyászati Endokrinológiai Társaság alakuló ülése
(későbbiekben Társaság)
Helyszín: SOTE I. sz. Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika tanterme
Jegyzőkönyvvezető: Dr. Ádám Zsolt
Az alakuló ülésen aláírásukkal igazoltan 13 l fő vett részt.
A bevezetőben a Jelölő Bizottság elnöke Dr. Papp Zoltán részletesen ismerteti a
megjelentekkel a Társaság alapszabályát Ennek ismeretében Dr. Balogh Ádám felhívja a
figyelmet, hogy a Társaságnak hangsúlyozottabb társadalmi funkciókat is el kellene látni,
továbbá alapítványi rendszerben a fiatal kutatók támogatása kiemelten kezeltessék.
További hozzászólás nem volt
Ezt követően a jelenlevők egyhangúan, ellenszavazat és tartózkodás nélkül elfogadták a
Társaság alapszabályát.
A Jelölő Bizottság elnöke:
Tagok:

Dr. Papp Zoltán
Dr. Tóth Károly Sándor és
Dr. Szőke Imre

A Jelölő Bizottság elnöke előzetes részletes tájékozódás után a tagokkal egyetértésben
ismerteti a Jelölő Bizottság javaslatát a Társaság Vezetőségére:
Elnök:
Dr. Paulin Ferenc
Alelnök:

Dr. Siklósi György

Főtitkár:

Dr. Szendei György

Tagok:

Dr. Szilágyi András
Dr. Bacskó György
Dr, Bártfai György
Dr. Béres László
Dr. Demeter János
Dr. Godó György
Dr. Ugocsai Gyula
Dr. Lintner Ferenc
Dr. Drávucz Sándor

Póttagok:

Dr. Lollok Zoltán
Dr. László Ádám
Dr. Koloszár Sándor

Ellenőrző Bizottság:
Elnök:

Dr. Balogh Ádám

Tagok:

Dr. Rutz Árpád
Dr. Urbancsek Árpád kollegák személyében

A megjelentek részéről a jelölőlistán szereplőkön kívül más személyre javaslat nem történt.
Ezt követően titkos szavazás formájában következett a Társaság Vezetőségének
megválasztása.
A Szavazatszámláló Bizottság tagjait Dr. Magyar Zoltánt és Dr. Kornafeld Andrást a
megjelentek nyílt szavazással jóváhagyták.
A titkos szavazás végeredménye a következő: 113 érvényes szavazat érkezett
Elnök:

Dr. Paulin Ferenc 112 érvényes szavazat

Alelnök:

Dr. Siklósi György 113 érvényes szavazat

Főtitkár:
Tagok:

Dr. Szendei György 105 érvényes szavazat érkezett

Az Elnök személyére Dr. Papp Zoltán l szavazatot kapott.
A Főtitkár személyére Dr. Hintalan Albert 3, Dr. Demeter János 2, Dr. Egyed Jenő l,
Dr. Urbancsek János l és Dr. Bódis József l szavazatot kapott.
Tagok:

Dr. Szilágyí András
Dr. Bacskó György
Dr. Bártfai György
Dr. Béres László
Dr. Demeter János
Dr. Godó György
Dr. Ugocsai Gyula
Dr. Lintner Ferenc
Dr. Drávucz Sándor

Dr. Koloszár Sándor 2, Dr. Horváth Csaba 3, Dr. Szőke József 4, Dr. Hintalan Albert 2,
Dr. Balogh Ádám, Dr. Török Attila, Dr. Herbszter Éva, Dr. Jenei Katalin, Dr. Magyar Zoltán,
Dr. Tóth Károly Sándor, Dr. Asztalos Miklós, Dr. Urbancsek János, Dr. 'urbancsek Árpád,
Dr. Bódis József l-l szavazatot kapott.
Póttagok:

Dr. Lollok Zoltán
Dr. László Ádám
Dr. Koloszár Sándor

Dr. Magyar Zoltán és Dr. Godó György l-l érvényes szavazatot kapott.
Ellenőrző Bizottság tagjait:
Elnök:
Tagok:

Dr. Balogh Ádám
Dr. Rutz Árpád

Dr. Urbancsek Árpád kollegák személyében egyhangúlag jóváhagyták. Így összefoglalóan a
Jelölő Bizottság által javasolt Vezetőség került döntő többséggel megválasztásra.
Ezt követően tekintettel az érvényes szavazásra a Szavazatszámláló Bizottság munkáját Papp
Zoltán Professzor úr megköszönte, továbbá az újonnan megalakult Társaság munkájához sok
sikert kívánt. Felkérte Dr. Paulin Ferenc megválasztott új Elnököt üdvözlő beszédének
megtartására. Dr. Paulin Ferenc beszédében megköszönte a megjelenteknek a személye és a
megválasztott új vezetőség iránti bizalmat, tovább a megalakult új Társaság célkitűzéseit
röviden ismertette a Társaság tagjaival. Ezt követően rövid zártkörű vezetőségi ülésre került
sor.

Dr. Ádám Zsolt
jegyzőkönyv vezető
A fentiek hitelességét igazoljuk

Dr. Urbancsek János

Dr. Dévényi Nóra

