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PRE^MBULUM

Á Magyat VjLlamos Müvek Zí, (szél,heL}e ]0jl Budapesl. szentendíei ül 207 209,
.ég]e§zék9ánla 01_10_0.1]323) és ! !öbbségi Vag, kizárólago§ luLijdonábai Lévó
gadasfuj tásaságok ür§lmi §?erz6déskl,.l I Tátr.§á8i Tön,Éqben eli§m.r.
vá Llalaicsopoíkénl m úködnek

Á vílLalatcsopon sze ezeti és múködé,i rendjéhez úíozik aZ MV\4 Z,t válla]alc$pon
|rd.k*}tztúó és Konzullá.iós fóruma, E Fóium nrunkállatói oldolít az úánynó
ÉyvdíJlá6áság vezé g,8aló.ja áhalkijelóllszcüél]ck, mi8 a munkalnlhbjolda]lczen
alapszabáll)al létehozaidó szóvetsé! elnöksóg. kópvkcli, A Fóíujn gcív9cléi és
miiködésél külön üglrend szabálloza.

{ szJlrvcn €xli szó\ e'sg rön!,dlhi

4 t,ö,d,eB.:íliei)e, 0,1 BUJáI..,,./e le, ole,, l,, )n0

^ 
9őlebÉ3 jogállása: Mjid a §zövdsé8, Drind a slóvélségei LétT-"ho/n

szalszeNezelek a nind.nkór halályos rogszabál! szeíin! nlüködó análló .iogi
szemólyek A 9óvctsóg a Fóválosi Bióság nyilvátrtMásba láelével n}eíe eljogi
sze mé lyiségét E S zövdség lélrehozása n em é íinti a lagszeíV.zetek j ogi aulonóm iáj át,

A szö V.l sé! úcgszúi ik. ha

l.]

Rü} jdileí eLncYe7ése lvlVNí Tt7s7

> a szövetségi tanócs dőnt aíeloszlásáló] lyéselszóhú!ás/
> a bióság feloszlalia



, a (óívéDFTési .lcdúLúli cliá.,j\ .í.dnjóDr[úpp.i
\agy m.gi]Lapitja rlclszÜni\al

;. a ti7cilskcplclm\i_lc mjat iDdun eLjá,ásbal

é5 ! 9óvolsólet an}ilvántaílásból tórlik

A szöyeBó! fő tvékenysége a prcafubulunban nc8]e]őlt }állalatcsopoíon
belüloíédméDye§.n és halékon_\,ai glzkórol]]i a/okal a Vakv*ve7rli jogok4. és
teliesneni zokat a szakslerye7eti kötelezmségekel. ameL]eket a Munka
Tönén},kőnyve, egyéb jorszábaLlol és munkaüg),i no.mák Gzeuódések.
megállapodíso( sabállzat k) részére és a szóvetsé8el ]ár€hozó szakszeíQel.k

Aszövehé!képviseleté!aelnőkség,niíta9óVecégügyintózóó§képvi§eLelis4ne

IL

A görcbóg .éü! és fglad.t!

A szóletség fiByelejnbe Ye9i lzt a lén!t, hogv a prlanbulünbú freáe]o]l
válla]al.sóPoí e8ységes lzletpolnikl alapjái végli grdasígi le!éke|ységél, lzzel
ószeiigsésben a szóVel*get ]éIr€hozó szakszeivgzeiek 1aEiaik éldekeinek
vál la]alcsopolt sz intü képvi*l€tél a MVNI TSZSZ n:véD g],akorclják.

A szóvelség céljánák tekinti P c8ységes üZlelpolitikjra épiiLó kónknjt üzleti lenek
lészét képczó humánpolitjka létehózását. ennek érdekében a munkáható
kép V is.lój évo l ]negá llapodások n eckijtését.

Á2 elózó p.nló[ban me8fogalmeóí .élok elé.éséVeI r szövehég 3r.a|ciát lít rra
holJ á vállx]at§sopoí miíden tagiínal mUnkalál]alói zonos elvek alkalnuásív]l
íószésü]i€nek a h cAicfrt ]t iöledelen ból

A szöve§ég cél.jáíak igkinli. hog, legr.n a váLla]atcsopofr egéVérc voDalkozó
kollcklív s4uó,lés, lovábbá eíe alapo^! ]nindc! a vál]aLlt.soporlhoz hnozó
hunkál'alóDál le$,cn kól]eklil sze,ó,lés. Mind a lársaságcsoport eeészéle
vónalkozó, mind u.g}es gudsj8 i tá saságoknÁ l lévó kollekliv sze[ódés.t Ve8yék
figytlembe a frunkaü§/i mjniszte. álkL kilcrje9Ieí - villamosenergia_ipari 

^gazaiiKollekliv szerzódé* - u€yanaklor ad]anak l.h.lósé!.l .úa, hogy a iagváualalok
specitikUntáM] eíedő diltiEDciálá$k h hcglalósU]has.nal,

^ 
szövetség am tölek9ik. hogy úindcí évbcn a úaasáAc$poí lagjairá voh.üózó

bér és 9o.jáLis mcgállapodi§ kösön. foe]y .róljli a váLla]nl.1ópóíhó7 láíozásMl



iákadó úo o$álokal ós lehe!óvé teszi súlyánal meeleleLóen a tagvállalalok
spe.]ti kufrából o(dő di lleíen c 

jálásokal is,

A szóvetsée a szakszeív-elijocok gtakorlásáiá]. a köEle/eúséeek ie]jesílésénéL
aLulró] épnkezlc - alaki|a ki és képviseli u egyes konké! úgyekhez kapl§o]ódó

Alaplelő cé] ! nrunkililtók]QL va]ó üedilényes szociális páíbeyéd felépitése,
nl üködletése és ennek kó vcikem én}eként a } á lla Latc sopoí.n be ]ü]i m ui kabékc taíós

A szöve6ég tórekyik a kólLekliV nlunkaügyivilák Dregelózésére.le]nr9rúlasúL esetén.
a lársN.i8csopoíon belúli rendezésrc, A szövclsó8 a sáájkot végsö eszköznek
tekinti, afrclyú csa( a láeyllísos mcloldás ll9dméD}tc]cns*e esetén, és indoko]t

Konkíól frünkaügyj .iogvi!ában a s7ó!el!ég iígreics

2,10 A slóv.bée lelváLla|a l.gjainák képviseletét a fentieken lú1 szóciálL kérdé*kbe..
va]ai] int nl inden o lrln léfr íba. nrel},ben l szövetég i Tan íc s m egbizza,

A cé lo k e létésének c hdd lgge ! eszkóze. a fe Ladato k sl láiísának. a .iogok g} akoí lás]inak
fórunra ! vál]alat sopoíon beLüL kúlön úgyleDd s7eiDl ,nüködó MvNl zd
válh]aicsopon Eídekegj,ezteró és KonzUllá.iós Fórum.

Ill,

Á táqsígi joqok ós köt.l§sélek

A szóVetség tagj.i lehehek zok ! szlkszeNez.tck. anleLyek a píeamhuLumb,n
nregh úÍíozolt !á llalalcsopoíhóz úrlozÓ ga7daságj tárla5Ígóknál h Üködh ék.

A s/óvetségi la8sági vGzony!z önké e$égclve alapján kc]clkczhct:



],], A le]YáeL! a belépiL szindékozó szals7e.ve7eine[ a teíiihti dónlék fre]}bcn
|)ialloznikel]az NívN,l'|'s/sl 

^La|s7abá]}ánaD 
fog]aLt .endelke/etk e]fogrdí\íful

-sazalapsz.bá]}aes)idejúcsn]]í!áválirisbaikcL]kinj.as7ö\eEég.|ök!égeto]

^z.ljlók§ég. 
felételúq)íhm. íron kó\cll.Zö u ésii dó|l

eLlen ]0 nip.n |.Lüliolorvosldkllchd ihi 3 slü\csÓ!jliiá.sl]07

:; ], A tagsáli !i9on),megslüni(:

-ha !z i 3azdasáci tá*aság, ameL)ngk kerelében a lagszikszcíczcl müködik,
mcrszünik a vál]aLatsopoí tagia ]eiD j.

- ha . lagszakszeNezel megszún k.

-a tagntgi Viszoit lelmondásával a l.lijfizelés 6 hónapol m.3ha]adó. i t'ekzólitás
eLlenére löílénó ta8díjfizelés e]úL la\zilisával, ameinliben a hiánlt az násb.li
fel9ól'lis kézhezvélelétől Vámito ]0 napon b.lűl telies egészében nem pótolja, 

^fel9ólitjsnlk laía]jnúnia kell a hgdi.,háta]ók kjeg)$liléjének elfoolasztósá esé(én
bckülel kezó ] ógkóVe lkezm é n}re va Ló fi gle lm ezlelé$ is

^ 

yövetsé§ báh€ly lagjának javadalára kizárható az a Fgszenezet, lmelynek:

a.) m4atinása séíi u ÁlapsabáL}l é\ e71 a mlcatadj* b]nbeli fig}€lmenetél Után

b.) veszúlye2ieli r szóvetd8il'anács áltál hozotl haláío?dok végíehljlósót. a célok

c.) a szöVetégnck erkólcsi va§ anyaci káí okóz,

Á kizlrás 'lí voDl lagszen czcici .z .]iárás nreginditásáíóL éíesncnl kcLl ! kLzáiás okául
sZü]gá]ó lén)ek és bizon]i!ékok ellidejü közlééVel, 

^2 
elsö iolú eljárásl Lefol)la'ó

l:lnókségi 0lés. úcg keLl hnni és számára lehetd!é kell tenni! hoey a !édelma szol!áló
téDleket és bizonynékokal €lóadhasa A kjzáíó hatííozalol irásba kell logla]ni él annak
e!} Példá|)dt u élinlcnn.k, bizonlithaló hódDn ál kcll adni, A k]Záó haláózaiban
tájéko2lainikellaZ érin *et. hogy a halárólal elLenjogórvoslalén a Szöve6éeiTanácshoz
tbldulhal, a hatáíozal kézhez!ételét köVctö 30 napon belIl,

A kiLépési szán,lékol írásban kell bejelenteni a szővetsée elnökségéíek, A kilélés tón!,ét a
szövelsé! 9]n őksége veszi tud om ásul,

].6 A szóvehé!lallainak ioEai:

a] Ala3.k,is/l !.sZ lLlSZővc(s!mUnlti]ibu,adüílúdlú/íaLba]
1r.) log.§ulbk i §i]!.6a! lcíii1.li ijLú\tinclnapi\-ld úrc ii\inai.ll.|D



c,) 
^ 

tagok a konkrét lá4yhoz klpcsoLódó soját ál]íspontukai belsö s7e^ezetj
Ei dj ük n ükijdteléséVe ] a akitják kj

d,) 
^ 

{jcok válasnolr tcstúlctci ós képvncbi jogoslLlak cLl.nirzii l szöveBé3
s^n ezde inek tcvék.n !,s éeúl,

e,) A lags4] joeok á lalszengel töNénr,cs, vagt úolhalalnazoll [épviscldjc

l) A hgszervczot löNényes kópviselóie é5 hejai a szöveli! v.Zeló 1isz6égenc
vonatlozóa váLas/ó és válaszdBtós ági j ogsa l reD de]k e,ne k

g,)Aú! a (udo,nd$?e,éídl száni'oí ]0 napos,ogveszló haláridón bclúl a
szeficzcl bá.nely s7ervéneklöjaé|yséíló határczaát a bmság.Lón

j,7, A lagok kőteleze(ségei]

a.) Be'aídli . szövccég Alap\/xbrL!á1 é§ haláró/ a]l.
b.) Részi venni a szóycbég levékeny5égébeD. tesliileleinek muúkájábaí,
c.) Me! k.ll izchiá blságidijal,

] l 
^ 

szö\dsc! szen<7de|

a) s,Ovetségi TMács (sZT)

c,) Feluqyelö Bi2óísá! (FB]

5 l, A Szőv.hég ]cgföbb dönlési lrczó szeiv. a szóvelségi latrács, ']'agl 
a i a lagveívezélok

(örvénycs, Va!! Dreghatalmuon kép\ nelöl,

J,2, A szövg§égj Tmács kizáiólagós h.láskófu:

á,) A7 A]ap9abályne8Ál]apiiis! és nódosnáM,
b,) Az éYes knhségvelés. illcNc az 9Lózó évról szó]ó szánviteli beszánoló elfoladása
c,) 

^z 
elni]ks{ élcs beváfuólójánat elfugadása.

d,) A Szőve6ég nás liMdl Lh j szerezefre ] valo eglesü lé sénck, szé§iilásának vagy
lilosz lá sának kin ondása



e,) 
^ 

sliivdség e]| ök it, clnőknc lyc íesél. e Lnókségi tlÁi.il és a rel úgyeló B izotság
cLnijkét és hcioi1 a sző!.Bégi Ta]rács Vá]asztj. m.g, nnia Vissza titlos sza!úá$al, 

^váLaszion tiszlsé!vis.lók vi\9allivását a N,lvMTsZsZirgjainak e!}hannada násbaí
kezdeméD}tzhcli z Elnőkségla. 

^ 
szóletsé3i T.ná.s vcszi fudohásul lovábbá i

iiszhé8ró l túíónó le]noD d á 5t

t) Dónl a l,!d(jó§Zegéról, neghaiáíozz i szöveBégéve\ íírléliájil A p]ngrámj:it,

3,) E]bnálj. M e]Dök§ég dófu ése ell!í bciyiúbt jóg.rvonáli kére],nekel,
h,'DiJ ',,, l,]J.,opon., ,_\,l,.,, /,,/ode e.,lke,,l ,roo .,, ,

) lo, h,g] J,/ V\ v /e, !.ll, 1_ oon llo-1r - ,

5,] A szóvehéli lanács m ú köd és.:

a) A szóv.kéli Taii§ (szT) élcitc c!á]ább kitszel Jc szük*8 szoíint taíja iiléseit,
A szöveté8iTan,ics évenle ]cealább egy9í a löaén] lzeri]íibeszÁfuoló, gazdasáli
éílék.ló Íiléí 1aí1. ]nel],nck hnátalos adalair a közzélételi 9abál}tk V int hoz

Az szl' őt ércnie tiszlújitó üLélr lan Az ezl negelözö sZT üLésen a lanács nyill
szavzáss] Jelóló és Szlual9ánl áLó Bizoíságot Válasa Ennek egy elnőke és kél

A szövecégi Tanács lffálozalképes. ha ú l]léscn taaaiíak löbb hinl lelejclen Van,

Dönléseit kivóve M 5 2. e.) pontbai loglall dönléí. ahól tilkosin dönt - nrih
!zavzá$!l hoza, A dönlés érvénye§égéhez a jelenlévók iöbbsé!énck 50% + l
9avaah s7ükséges, kiléve a szenezet.é]jának módosítása és a szcrv.zet
mcgs7únt€tése csclében. amelyekhc7 i V M i jog99] r.ndellezó iaeok
hárófrnegyedes szólóbbséllcl. ValamiDl a alapglbály módosilisa e*tében,
anelyhcz a jelenlévó lagók háromnegyedes szótöbbs*gel hozoll hatóio7lta

Az 5.2 pont 3) és h,) p.nibm nleg]lEiározon u8yekb.n a dönlés énény.ségéhez
kéthamados tóbbségi 9NMÁ$! Van szukség, Ha valln.lyik tagszervYd képviselój.

a szavazás elóí - kéIi, az adon kérdésól súlyozon szavuásal kcll dönlcni.
súlyozoí §avaás soún múlden meekezdcn s2á2 fó ulán 1 9avú.l i]leli mcg a
ta8szcíezet képvhe]ójél, A mandáluú fregállrpltásánál a lárgy éVet foegdlózó év
d.€mbeí ]l,j fug|é6zánál kcll liEye]é,nbe Venni.

b,) A szövdségi 1anács üldscil - elnőksé_g hivia ő$ze, 
^ 

Deghivót, ! napilendi
pontokn vooltkozó jav6lrlo1 a szóvdségi ülés elótt két hálel kell negküldenj a
la8szeNezeteknck, A szöv96éei Tanás ü]ósii az clnők akadálrozialá!. e*léi al

1



6.1, A2 Elnökséga szövelséB llg]-intézó él képviseló szerve,

6,2, Áz tlnökségtagjafiak Vánr6 76,
] ló c]nól
l ió c]nóknel}des_ a 5 fd elnőkséBi l!g,

6,], Az ELnököi u.lnő*}e\,ct.sl és a elnöksé! Bgiait a szövetségi Tanás választja 5
év jdötartlma. Á2 5 iv hjáía unin a elnökség tagia i ú.jB}álusáhalól,

Amennyiben ú 5 éves időhamon belo] Iónénik u Elnakséc bgiának ! nl.gválaszúsa
(va8, a tisz§éavisló póllág). úey a tisztse8re löjlénó megvála9tás iddtartlm! nen
haLadhaüdmegz á]taláíós lhztúiilás soíin nle§ílaszloh El$k§é_qi h8ok!? vonllkozó 5

6,4, KiZí.ó és ö§§zcfórb.léllen§égi §rabílyok:

AZ Elnökség taeja az a naltkorL] szehé]y ehél. .kinék cselékvöképé$é!él !
levékln),ségé e látásához szükséges kórben nem koíláiozták,

Nem leh.t - Elnij(ség tagjo az, akil bün.se].knléij- .]kó!.iésc mirt jog.íósen
szabgdsá8vgszlé\ bünteléye nélek, ami8 a b[nletet elóéIethez lüzódö hátán]-os
kalel kezn,éntek a]ó] i eD meDlesü li.

Ne,n lehel ü Elíókség iagia az. akit. tó8lalkozá$ó] jqerösen eltjltolíak, Akit
valanely loglalkózáíóljogeíós binji nélele| elijLhnlli a eLiihás naiil}n llall !7
itéletben me&idö]t l.vékenysógd lól!a!ó jo_qj szeirél] ve,elö lisz§éelhg]ö]e nen

.Az eliilláí kinondó haiirozaiban negszaboí idótadanrig nem lehet vezetó
tisztségviselóu. it e li]loíak a Vczclő li9lalvi§e]ói levékenysiAtól

Az ElíökséglaAja ne,n eh.l az FB V9ctó]c ós laEiá,

Ó.5. 
^2 

clftkség feladatrj
a,) llóLésznia szNe§+i 'l !ná.s il]ós.il,
b,) Gondoskodjk ! s7óvchéli Tmá.s által úclhalározolt ímtóeiá ós aknkrél

döntések vég rch! ilásáól,

,f,--



c,) Á7l-.lnőksi8 knlll.s óvc s nn,nlr{crvcl és kó]lségr.lés kÉ§7iieni Á munkaierv
tanlhna77a á7 d v llzcnd ó lclad alokd, a hdáíidökcl as a lik]ösökel

d ) l]l]álji i lazJálkoJá§]k$.\!]alos sztimvndi, pófuijgyiési7id li]] s7lativ

c,) Dönl Li iJgoL ftl!élelé,öLé5 sziikégseléD a tig kizittistiról,

6,6 AZElDók\i!nriiködés],e|die]

a.) ,4? El$kség ú]é§e]i a szú(séghez képesi l]rl.,a d. ne§edéknkéil ely úlós
mcltaíása l.tele^ Al üléseke' u elnak hivjaósze és }ezdi le, 

^ncghivól 
a

napirendi poDbklal és a kapcsolódó dokun]eDlumokkr] e_{!üt a ülél elólt 3
nappa] keLl Melnókégfulainaknelkllld.ni

b.) AZ.Lnókségi iilés aklor h.iárczatképcs. h. az úlésen a lőbbségjel.n van. Az
llnökséB d ó ítóscil ny íll vá!rá$a L hola A döniés érvénye$égéhez a le 3a láb b

a 
' 

l6ból }3 |ó eerelénó szavtata szúkséqes
c) Al E|nö1,5é! munkájához kapcso]ódó admi]]j§ztl.jóíóL az clíök kőleles

vIL

r.lü$-'elő Büoíság (FB)

71. A:FB a ndk9€ ezet e lle nóEó szcícz.tc.

7 2. Aj FB tagiainak száma ] íó.
l ió elnók

73. A:FBtagjah litko\ frvaásal-a szóveb:giTmács Vá]as^ja 5 évjdölaílmla. Az
j év lejáía úán a Felúg}eló Bizohsíg tqiai újnrála9lhalók
Amenn]"iben u 5 éves idótaía,noi beLiil tőfrénik a FB tagiáíak a me3válasaása
(vag} a li9técviYló pót]ása]. úgy a tisz§agre töíúnó itlválaszlás idóiananla Dem

haladhatja meg ú áha]ános tiúújítás soíán úegválaszloft FB tagoka vonalkozó 5

7,4, Kizáó!sössz.|éíháédenségisabályok:

Alr.l0gy.ló Bizo(\ág lagia L a na§koíu szenrél_\ lehet, akin.k .selekvöképeségét a
ievékeí)sége e Llílásahoz Vü k séges k óíl]e n ne[ korláto7ták.
Nem lehél l FelúgyeLó Bizota]íB lagja. lkilel Vemben a Vezctó nsztsé8vis.löke
vonaikozó kizííó ok í]L tinn. lovábbá ak. va3, akinek a hozzlláíoZója iz Elnöksé8

A F.lüeyc]ö Bizonság úgjai a bizoísá! munkájában szcmé]:€sen kötelgsgk íósá



r A szóvetsé8i szenek. E allpszabály. a jogs2abál)-ok. valaninl r szövelsúli
haúnzalók v é_lTehajlásán ak, bcl &lÁsának c ]lcnóízósc,r Á sZö vellég vaglon i. péi zű g}i ú s gazdálkodási tcvékeD y{ _génck e llcn őrzése

' E]özeleseD vélenónrt nond 8 szővctégi TaDícs elé kcrúlő előlerjesz(ésekről. ,
gad4ág i beszámo lÓíól, il l.tve a kő lhégveté§ lerezelérő l

. ljlente legajább kétszeí ákalános eLlenöréí ún. ennek eledmé|yéíó] haladékia]a|Ul
tájékoztatja az Elnólrsúlel

l Tevéken]sé8éól éVelte lcgrlíbb egyszeí be§7ámol a s2óve6égi Tanácsnak,
Rendkivúl in,lokoli csclbEi az eLnöknél kezdeményezi a szövetsé8i ranács

. 
^z 

FB ószehivásála z FB.lnőkg ésa szöve&gi Taiá.s Jo8osuLt, Utóbbj ..éL.
pontos freglelö]éséVe], Munkájál.z FB slnók nányilá$vsL }ég2i,

l Á hdlííozarképeséghcz, aZ elnök és l*a]ább cgl b8.]elenléte szükséges

' Döntésgitajelen]óvö lagúk egy9 ü 9óróbbsé8óvel hozzr Á hatáíozatan irásba kell
loelllnj.AzrBúÉ!enól]elenléliiV.tkellielvennié5emlékezlelótkel]készileni,

vlll.

A 96v.t4 kép,ielete

A képviselet é§ az aláiúsijóg Thdig] általÁnos kép}iseleíe jogosuh a szövets* elnöke és
elnökhelyen.s, 

^z 
elnökhelyetles, u MvM TsZsZ gLnőkéi távo llét !a8y akadá Lyozlalása

esetdn ieljes]olkórcl helvettesiti,

Az Elnólcég taAj.hak kéAiseldijoga ú e lnökség álta l m eehaij rozó tt konkíét iigyetJe leried
ki,

A 6anki.láííísho7 ú elnókés u c]ióLhelyeíes külön_külön, ónállóanjogosulbk,

lx,

A §zN?iség gazdílkodás.

3.1, 
^ 

szöVet* nliikódésén.k pónzüg}i alQian ! ugdijbönzeú§gk. eselleces
lám ogalás k. !a am inl a pál!ááIók úlján e ln}erl lámogai]isok kép,]k,
Az éves kgdij ös9.gúi i Vövetségi lanÁ.s u é}es kóltsé9€tések ellicadásával
egyidejü]ec állapítja her A lagdű negállapitásánál li_qyeleDbe tell venni a
ta8szakszcd9ciok lagLét9ámá, és ü ebból kóvelkezö 

'eheivheló 
kpe$égét,

3.2 A lánolalások clnj-ér&éhez szükséges pályizato( elkészitéséról é§ ben)ÚjláyáíÓ] az
Elnöksó! lon d.§ (odik,

8,], Há a szóvoBég báme\ okból fie3szúnik, a taíozások rendezése után iennmaradó
lagyónl á úgok közótr kell le]oszlani á rirgJÉvi hózzájárulás ánliban,



x.

zí ró ren del kezések

9.|. A szÓlets* núkódósÚhez krpcsolódó jog.rvodat í.ndj., Áz Elnóksé! vag,v nrás
le$ú]d halárczala oLk. ]]0 napoD belúl ] szövekéEi Tanácshoz lchet lordulni
jogoNodati kúrelemnr.l E7 a/onban nem ériDli a peíindítása n}ilva álló. a
nldon á $z9réíó l yánl it í ] 0 nlpos , ogv eszlö hi!ál idÁr

1 üóao:illjí,kkal .E|:,!]:!r :zllk zúbc ío4kh aldps:dbólv s:owE .E|e].l a halábas
a]a?íahÓ^ snleEón?k t]ú a si|eaéai Iahü., 20rO Oó li-i 1ilésé, .íoÉadalí el /1

ródarilá]ok.ló1l h.h^el\nnnak s:eől,l lóróh Yeka a f.vK úhú:ú:Ádljlhjl!uk

MvMTárságcsopodi szakszeivezéti szővebé8

9új. heb,. idó: Paks, ]970, auguíus ó

cimc 70]0 Paks, Órelhegy u ó4.

§zú] hc]y. idő: paks. 1970. nlácius l7

.ime 70]0 Paks, Kurczc}, u 19,

al^lás^: 9>LLJ G,&\ n" á\^Í"a-{. (+IaŰ-

lL

|f:


