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bizottságnegha]lcalása
utáne
álápító hagjajóví fogadjaey, Áz alapiió ad jóvánagyott,elfogadoímérlegad.tokat
a 9/b'
poítbÚ neghatáÍoatÍsaíó űján n'ilvino$ágra ke! hoaj,
A lr{RsAsÁc L CY\EZETöJE
]0 A társaág iigyeiíeliiDléres€tésa táJsság tépüslotétu úg'lezetó látjael' Az ehő
úg1aeatófoegbizalisa1998'de@mbÚ3l '.'g sól' felsdataitt]irsada]ninegbizatásbelátja
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tagságijogv]gTny &a] nÉÍott. l&*íó okiÍabat ne8leleló oll 9edlti jlttatás'. inetve
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l€lúgyelÖ Bizoíság tagjai úaguk kőzül elnÓlrót vá]asztuat' Iia a lelúgeló Bioísíg a
közhsaú tevékeDység
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JogoJtve'1' A2 slaphó a GuBaAei TárúgaBo|\Jol9ó|o I oo7 ev o(LIV fu .od
megba'áJoan foirdfi a Lags}dléshar;rtt!&e Lm7ó eseóeí dónúe.' |gy ]il|ö'ös.r
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