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A ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG

ALAPSZABALYMnqTATa
vdlto?isokkal ews6ges szerkezetben" a vdltoz{sokat alihfzfssal6p vastaqitott betiivel

$!zedve

AlapszabSly
Alulirott r6szv6nyesek, szerz6d6smintat alkalmazisival, a kdvetkez6k szerint 6llapitj6k meg az al6bbi
zirtkiiriien mff kdd6 r6szv6nytrirsas6g alapszabdly6t:

1. A tr{rsasfg neve, sz6khelyeu telephelye(i}, fi6ktetepe(i}

l.l. Atarsasdg cdgneve: CONFIDO Bizalni Vagyonkezel6 ZifikdruenMiikdd6 Rdszvdnyt6rsas6g

A trirsas6g nividitett cdgneve:2 CONFIDO Bizabni Vrigyonkezel6 Zrt.

1.2. Athrsasig idegen nyelvii c6gneve:2

A tSrsas6g idegen nyelvti rdviditett c6gneve:

1.3. A tSrsasSg szdkhelye: 2081 Piliscsaba, Domb utca 9.
A tr{rsas6g szdkhelye3
a) egylen a kdzpgntl_inyjl$,zes helye:s.
b)a nemznonos a kdzponti iigyintdzes helydvel:

1.4. A trirsas6g telephelye(i):5

1.5. A t6rsas{g fi6ktelepe(i):5

2. A tirsasig alapit6i (r6szv6nyesei)

2.1. Ndv:6 Kardos lmre

Lakcfm: 2440 Sz{zhalombatta, Istvdn Kir6ly tttja2l.
7

Cdgjegyzdkszim (nyilvrintartasi szim):8

Kdpviseletre

2.2.e N6v:ro Jung Gribor

' Azalapszabfily szdvege csak ott ds annyiban b6vlthet6 vagy v6ltoztathat6, amennyiben a minta azt kifejezetten megengedi. A sziiksdg esetdn
kit6ltend6 szovegreszek abban az esetben is a szerz6ddsminta rdsz6t kdpezik, amennyiben ezen r6szek kitoltdsdre az adott tdrsas6g eset€ben
nem volt sziiks6g.
' Sziiksdg esetdn kit0ltend6.
3 Al6huz6ssal jelolend6.
* Amennyiben a kozponti iigyint6zds helye nem azonos a szdkhellyel, a kozponti ugyint6z6s helydnek megielol€se kdtelez6.
5 Sziiksdg eseten kitdltendd, b6vfthet6.
6 Temdszetes szemdly eset6n kell kitdlteni.
7 Szervezet esetdn kell kitrtlteni.
E Cdglegyzdkszdm vagy egy6b nyih'rintart6si szri'rn (alapitvdny, egyh6z stb. eset6n).

' Tdbb r€szvdnyes eset6n b6vithet6.
r0 Term€szetes szem€ly esct6n kell kitdlteni.



Lakcim: 2081 Piliscsab4 Domb utca 9'

Cdgieryz6ksz6m (nyilv6ntart6si sz5m):1

Kdpviseletre jogosult

3. A tirsasig tev6kenys6gi kdre(i)13

3. 1. F6tev6kenysdg: TEAOR 6420' 08 Vagyonkezelds

3.2.Egy1btev6kenys6gi kitr(itk):147022'0-8-UzleWiteli, egy6b vezetdsi tan6csadas

821 1'08 Osszetett adminiszhativ szolgilltatis

7010'08 lJzl*tezetes

4. A t6rsas6g m{iktid6s6nek iddtartama

A t6rsasSg id6tartama:1s q) hatinozptl.A:'
Dhatfuozotttt,.'..........'.' """"""""".''-19'

5. A $6a'sas6g alaPt6kfje

5. 1 . A tarsas6g alapt6k6je 72 000 000,- Ft, azaz

hewenk6milli6 forint, amelY

a) 72000000,-Ft,azaz

hetvenkdtmilli6 forint k6szp6nzb6l 611, amely azalaptilke 100 sz6zal6kaj7

Ebb6l az alapitaskor b efizetetttisszeg 77 O4O 000,-Ft, amely 100 szSzal'kale az

Stvenni v6llalt rdszvdnYekte

f) ndvdrt6k6nek.

/ii) kibocs6t6si 6rtek6nek.2o

forint nem pdnzbeli varyoni hozzhj6ntl6sb6l 6ll, amely azalaptbke""' szi'nldka2z

Ebb6l az alapit6skor rcndclliezisrc btcsftclt 6ri6k """""""".'' Ft' amcly

szhzallka az 6tv enm villalt r6szv6nyeks

Ir Szervezet eset6n kell kitdlteni.

" cea"wreioa^vagy egy6b nyilvdntartrisi.yam (alapitvri'ny, egy-h6z stb' 
9s9J6^n)t.. . .

t, e ,?tir"ti*ui n6menklaturat a ievdkenysdgi kdr(6k) vonatkozisdban nem kell felttintetni'

14 Sziiksdg esetdn kitdlthet6, b6vithet6'
It Ad,hfz;ssal ieldlend6.
ru e*"novlu*u tarsasag miikodes6nek id6tartama hatrifozott, kit6lt6se k0telez6!

11 ptk. j:212.g (3) bekezdese szerint a p€nzb€li hozrajarulas6sszege alapitiskor nem lehet kevesebb az alapt6ke 30 qr$mi

rs ftk. 3:252. g (1) bekezdes a) ponda alapjrin a cegbejegyzes feltdtete, hogy azatlny legalibb 25 o/"legyen'

re Al6hfu6ssal jelolend6.

'zo 
eHhrizissatlei6lend6, figyelemmel az 5'5 pontra is'

2r Sziiks6g eset6n kitdltend6.
z, ptk.3tz5z-g (1) bekezdes b) ponta alapjan, ha a nem p€nzbeli vagyoni hozz5jdrulds erteke az alaptdke legalibb 25 qFfi dErL @[ r

c6gbejeryzdshez szolgdltatni kell.
23 Alehrizissal jel6lend6.
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(y' n6v6rtdkdnek.
(ii) kibocsfltAsi drtdkdnek.

5.2. A nem pdnzaefi varyonhonfujfurul6s 6rtdkel6sdt twtalmaz6 k0nywizsg6l6i jelent6s2a
a) ielen alapszab6ly melldklete, ds a nem pdnzbeli varyoni nozzajerutiselbzetes feliilvizsg6lakit

Ndv:25

k<inywizsg6l6 v6gezte.

6.) kdszit6s6re nem keriil sor.27

5.3. A t6nas6g alapt6kdje 72 000,-darab I 000,- Ft28 n6virtdk& ndwe sz6l6 tiirzsrdszvdnvb6l rill.

5.4. A rdszvdnyek el6rillitrisrinak m6dja:2e
a) nyomdai fton tdrtdnik.

. bt dematerializilt m6don t<irtdnik

5.5. A rdszv6nyek kibocsitrisi drt€kde

a) megegyezik a r6szvdnyek n€vert6k6.vel.

D I 070.- Ft. auz esyezerhetven forinl3o

5.6. Az alapit6k jelen alapszabilly elfogadris.ival kotetezettseget vrillalnak valamennyi rdszv€ny 6tv6teldre.

6. As alapt#ke repslelkesdsre boes6t-Asa, a rSszvdnyekuek a rdszv6nyesek
kdzdtti megoszlisa

Az s.3.pontban meghat hrozoltrdszv6nyek a rdszvdnyesek kdziltt azal5bbiak szerint oszlanak meg:

6.1. N6v:31 Kardos Imre

Lakcfm: 2440 Sz|zhalombatta, Istvrin Kinily trtja2l.
Cdgndv (ndv):32

Cdgjegyzdksz4m (nyilv6ntarh{si sz6rn):33

Szdkhely:

Kdpviseletre jogosult neve :

Lakcim:

Vagyoni hozzdjlrul|s:38 520 000,- Ft, amelyb6l

a)kdszpdnz: 38 520 000,-Ft,

'?4 AlAhuzf ssal jeldlend6.
25 Termeszetes szemdly eseten kell kitolteni.
'o Szervezet eset6n kell kitOtteni.
2? A Ptk. 3:251. g (2) bekezd6se ese6n alkalmazhat6.
28 Megfelel6 kitoltessel jel6lendd.
" Aldhrizfssal ielttlend6.
30 Megfeleki kitolt6ssel jel6lend6.
'' Term6szetes szem6ly tag eseten kell kittilteni.
" Szeryezet eseten kell kitdlteai
33 Cdgjegyzdkszri.'rn vagy eg.€b uyitvrinartdsi szrim(alapitv6oy, e.g),hr{z stb. eset6n).



ebb6l azalapit6skor befizetesre keriil 3g 520 0,]0,- Ft a tarsas6g pdnzforgahni szt{r}ttJa$a;

3abl nemp5nzbelihozzijarul6s Fr

megnevez6se: """""""""'
amelyet35alapit6skor/c6gbejegyz6stk6vet6en-igl6atarsas6grendelkez6sdrebocsat.

R6szv6nyek sz[ma"a p6nzbeli hozzfijftulfusut6n: 36 000 db'

a nem p6nzbe lihozzitjinil$sutSn: """"" """""""' db'

dsszesen: 36 000 db'

6.2.37 Ndv:38 Jung Gabor

Lakcim: 2081 Piliscsaba, Domb utca 9'

Cd gie gyzekszbm (rryilv6ntartSsi szdm):a

K6Pviseletre

Lakcim:

Vagyoni hozzdjfrul*s: 38 520 00C'- Ft' arnelyb6l

a)kdszPlnz 38 520 000,- Ft'

ebb6l az alapit6skor befizetdsre keriil 3g 520 000,- Ft a t6rsas6g p6nzforgalmiszAmlSiira;

alb) nemp6nzbeli vagyoni hozzhjbxvlils 
Fr

anelyefzalapitriskor/c6gbejegyzdst kdvet6en -iga3 a tarsas6g rendelkezdsdre bocsat'

R6szv6nyek szitma"a pdnzbeli vagyoni hozz6jarul6s ut6n: 36 000 db'

anempdnzbelivagyoni honiiiniisrrt6n: """""' """"""""""" db'

Osszesen: 36 000 db'

6.3.aa Amennyiben a r6szv6nyesek az a|aptoke k*;zoelnzr.szet teljes eg6sz6ben alapit6skor nen fizm& be,

k.telesek a fennmarad6 .sszeget ......-..:rg;-r tii,,.ti a tarsas6g p.lzforgalmi sziml'jira

?. A r€szv€ny ritruh hzitsfinakkorhltozf sa

\,

3a T0bb nem pdnzbeli vagyoni hozzajirul6s eset6n b6vithet6'

35 Alahirztusal jel6lend6.
36 Naif:iri lap szcliit k;i.!r-!r,J6. ;\ ri::,j.jl\i';dsrc btcsit{s irci* 1rlrct krisEbbi' r:ri:it a cegi;jtg z*t k6vet6 3 6v.

r? tovibbi r&zv6nyes eset6n b6vithetS'

'* i"r-er""t". szem6ly tag esetdn kell kitOlteni'
3e Szervezet esetdn kell kititlteni'
ao cigsegyzekszitmuogy "gvji 

nvil"antartasi :tz{m !al??iw.anv' 
egyh:iz s6' eseGn)'

tt fofi6 ["rn penzUeri vagyoni hozrijirulas ese€n b6vithet6'

: StffiT:t:::iiltorn*uu. A rendelkezesre bocs:rras nem lehet kesdbbi- mint a c€b-qjeg;zest kdvet. 3 6v'

aa SzUks6e eset6n kitdltendti.

* tr##Ut"Jh'*fi llll*n*mffffi $!;;1H ffi* ou,*u (ok eimk) megad6sa koter€26'
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a r6szv6nyes a r6szv6nydt olyan termdszetes vagy jogi szemdlynek kivanja 6rtdkesfteni, aki vagy amely,
illetve akinek vagy amelynek 1) hasonl6 tevdkenys6get vdgz6 gazdilkod6 szervezetben rdszvdnnyel vary
iizletrdsszel rendelkezik, vagy a rdszv6ny kdzvetve vagy k0zvetleniil versenyt6rs szitmfua ker0lne
6tn:hazisr4 2) nem minbsiil 6tlfithat6 szervezetnek, 3) lej6rt kilrtafiozilsa van vary saj6t t6kdje a jegyzett
t6k6je alatt van, vagy az 6rtdkesitdst megel6z6 2 (kd| iizleti dv brirmelyikdben nett6 rirbevdtele nem volt
vagy vesztessdggel zixt, vary a k6vetkez6 eljrir6sok valamelyike alatt 6ll: csddeljriras, vdgelsz6mol6s,
v6grehajt6si eljrir6s, felszrlrnolds, tdrvdnyess6gi feliigyeleti eljiinis, k6nyszert6rlds vary egydb megsaindst,
megsziintetdst, tiirldst c6lz6 ell{ris alatt 6ll, jogi szem6ly elleni brintetojogi intdzkedds, ideiglenes
vagyonfeltiryelti kirendeldse, fizetdsi morat6rium hatillya alatt 6ll, 4) nem felel meg a jogszabrilyi
kdvetehndnyeknek vagy a Maryar Nemzeti Bank engeddlyezdsi feltdteleinek.

8. A nyeres6g felosztilsa

8.1. A rdszvdnytarsasSg saj6t t6kdjdb6l a rdszv6nyes javfura, annak tagsdgi jogviszonyiira tekintettel kifizetdst a
tarsas6g fenn6llSsa alatt a Ptk.-ban meghatii.rozott esetekben 6s az el6zd iizleti 6vi adlzott eredm6nnyel
kiegdszitett szabad eredmdnytartaldkb6l teljesithet. A feloszthat6 6s a kdzgyiilds 6ltal felosztani rendelt
eredm6nyb6l a rdszvdnyest a rdszvdnye ndv€rtdkdvel ar6nyos osztal6k illeti meg.

8.2. Osztal6kra az a rdsz:rdnyes jogosult, aki az osztaldkfizet6sr6l ddnt6 ktizgyilds id6pontj6ban a
r6szvdnykdnyvben szerepel. A rdszvdnyes az osztal6kra csak a mar teljesitett vagyoni hozzhjinililsa
ardnydban jogosult.

8.3. Azigazgat6silgjogosult / nem jososult'? osztaldkel6leg fizetds6r6l hatrirozni.

9. A kdzgyffl6s

9. l. A kdzgriilds a tirsas6g legftbb szerr€.

9.2. A kdzgpldst dventeas

a) legal6bb eqvszer
b) 3 h6napi gyakorisiggalae
dssze kell hivni a rdszvdnytrirsas6g5o
a) szekhelvdre vaev telephelvdre.

b)t' ..-........ ....... clmre.

9.3. A kiizgyiil6st a kdzgytil6s kezd6 napj6t legal6bb 15 nappal megel6z6en a rdszvdnyeseknek kiildtitt meghiv6
irtjdn kell0sszehivni. A k6zgyiil6st aszyezertg&sato/igazgat6siryhivja dssze. A meghiv6t5l
a/ postai riton
b) elektronikus riton
kell megkiildeni.

9.4. A kdzgrtildsa8
a/ iil6s tartAshval
D) fr6sbeli ddntdshozatallal is
hatarozhat.

9 . 5 . A kdzgyfildsen az a rdszv6nyes, illetve rdszvdnyesi meghatalmazott vehet r6szt, akit a k0zgyfil6s megkezdds6ig
a rdszvdnykdnyvbe bejegyeztek. A rdszvdny a ndv6rtdkdvel an{nyos mdrtdkii szavazati jogot biztosit. A
kdzgyiildsen a rdszvdnyesi jogok gyakorlilsdra az a szemdly jogosult, akinek a nevdt a rdszvdnykdnyv tart almazza.

9.6. Aklzgyrilds halirozatk6pes, ha azon a szavazhsra jogosit6 rdszvdnyek 6ltal megtestesitett szavazatok ttibb
mint feldt kdpvisel6 r6szvdnyes jelen van. Ha a k0zgrtil6s nem hatarozatkdpes, a megismdtelt kiizgytilds az ercdeti
napirenden szerepl6 tiryekben a jelenl6v6k 6ltal kdpviselt szavazati jogmdrt6k6t6l ftiggetleniil hatr{rozatkdpes. A

a7 Ahhuzessal ieldlendd.
18 Alahfzdssal jelitlendd.
re Szdmmal jel6lend6.
50 Alahirzdssal iel6lend6.
5r Pontos cimmel jeltilend6. Csak belfdldi cim adhat6 meg.
52 Al6huz6ssal jel0lend6.
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nem hatilrozatkdpes 6s a megismdtelt kdzgyttl6s kiiziitt legal6bb h6rom napnak kell eltelnie, de ez az id6tartam

nem lehet hosszabb, mint huszonegy nap.

9.7. Ak6zgql6s hatarozatait egyszerti tiibbsdgdvel hozza,amennyiben a Ptk. m6skdnt nem rendelkezik.s3

10. Az igazgat6shg, uvez6rig zgat6, a k6pviselet

10.1. A tarsas6g ilryvezetdsekdnt'a
a) igazgat6sig mtikddik 6s a t6rsas6got azigazgat6sfigtagjai kdpviselik.

vezdrieazgat6 kdpviseli a tilrsasdsot.

10.2.55 Az igazgatbsdgtagi ai:56

A megbizatiissT

a)hatdrozott id6re58

b hatirozatlanidbre
sz6l.

Amegbizaths kezd6

A vezet6 tisztsdgvisel6 a tiirsas6g iigyvezetdsdt megbiz6si jogviszonyban / mrmkaviszonyban@ litia el.

Amegbizatilss?
a) hatixozott id6re58

b) hat&ozatlanidore
sz6l.

A megbizatils kezd6 id6Pontja:

A vezet6 tisztsdgvisel6 a t6rsas6g iigyvezet6s6t megbizasi jogviszonyban / munkaviszonybm6t Etja el.

Amegbizatiss?
a)hathrozott id6re58

b) hatitrozatlanid&e
sz6l.

A me gbizatils kezd6 id6Pontj a :

A me gbizatis lej iirta: 5e

" Ptk. 3: 102. g,3:276. $ (1) b€k.
54 Alahfzessal jel6lend6.
55 A 10.1. a) pont megjelolese eseten kit6ltend6-
tu Az igazgai6s6g tegalabb 3 f6ffil 6ll (Ptk. 3: 282. $ ). Kevesebb tagri ieazgarosag felatliusa semmis
5? Al6huzassal jel6lend6.
58 Legfeljebb 5 dvig (Ptk. 3:114. $).
5e Az a) pont v6laszt6sa eset6n kit6ltend6.
60 AL[']ruz6ssal jel6lend6. Kitdltdse nem kotelez6.
61 Al6hrizdssalleldlend6. Kit6ltdse nem kotelez6.
62 Tov6bbi igazgatbsitgi tag eset6n, b6vithet6.
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A vezet6 tisztsdgvisel6 a trirsasdg iigrvezet6sdt megbiz6si jogviszonyban / munkaviszonyban63 l6tja el.

I 0.3.64,4. vez6igazgat6:

Ndv: Kardos Imre

Lakcim: 2440 Szishalombafta, Istvrin Kinily 6tja2l.
A megbizatii5sT6
a) hatfuozott id6re5s
a&atfusa&ajd6re
sz6l.

Amegbizatas kezd6 id6ponda: 2021. december l.
A megbizatis lej r{rta : 

5e

Avezetl tisztsdgviseld a trirsas6g iigr'vezetdsdt meebizisi jowiszonvbar / munkavisz.onyban6s l6tja el.

ll. C6gvezet6
I 1. l. A trirsas6gnril cdgvezet6 kinevezdsdre66

a/ sorkertilhet.
4) nem keriilhet sor.

l 1.2.67 Cdgvezet6nek kinevezett munkav6llal6(k)68:

Ndv:

Lakcim:

Kinevezds kezd6 id6pontja: .................

12. C6glegyz6s
12.1. Az dndll6 cdgjegyz6sre jogosultak:

Ndv: Kardos hnre
6eN6v:

12.2. Az egyiittes c6gieryzdsi joggal rendelk ez6k:70

a/ Ndv:

6 anrih,ioirrut lel6lend6. Kit6ltdse nem k6telez6.' A r u. l. b) pont megieldldse esetdn kitdltend6.
- Aldhizissat jel6lend6. Kitdlrese nem kdtelezd.
'" Aldhr2rissal jel6lend6.
"' Kiz6r6rag a r l. r. a) oonr ar6huzdsa eseten t'lthetti ki, sziiksdg esetdn b6vithet6.oo Sztiks6g esetdn b6viihet6.
" Sdiksdg esetdn bdvftherd.
'' Sziiksdg eset6n kitoltend6.
" Sztiksdg esetCn b6vl&et6.

\?_



egyiittesen jogosultak c6gj egyz6sre.

13. Feliigyel6bizottsig

1 3. I . A t{rsasdgril feliigyel6bizott silg v 6lasrt6sdr{2
a/ sorkertil.
6) nem kertil sor.

13.2. A tfrsasfgrrdl nem iiryddnt6 feliigyel6bizotts6g mrikii{ik.

I 3.3. A feliigyel6bizottsdg tagjai:

Lakclm:

Amegbizatis73

a) Intirozott id6rez
b) hatilrozatlanidbre
szol.

A megbaatAs kezd6 id6pontja:

A megbizaths lej 6rta :75

Ndv:

Lakcim:

AmegbizatAsT6

a) hatdnozott id6re77
b) Int{rozatlanidbre
sz6l.

A megbizatds kezd6 id6pontj a:

7e].I6v:

Lakcim:

A megbizat6s8o

a) hatfurozoft idriresr
b) hatixozatlanid&e
sz6l.

A megbizaths kezd6 id6pontja:

'' l'Jlithilzissal jel0lend6.
73 al4hriziasal.lelolend6.
7a Legfeljebb 5 €vre (Ptk. 3:121. g).
75 Az a; pont vilasztrisa eseten kitoltend6.
?6 Altihrizdssal.lel6lend6.
77 Legfeljebb 5 6we @tk. 3:l2l.g).
78 Az a; pont vdlas2t6sa esetdn kit0ltend6.
?e B6vithet6. Ha a tdrsasign{l kot€lEzb fehs/el6bizofisAg klr€tozis4 hiromril kevesebb tagt felBg/el6bizotts6g feldllitrisa semmis.
80 Al4huzrissat jeldlend6.
8i Legfeljebb 5 6vre (Ptk. 3:121.g).
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14. Kdnywizsgdlfar
A trirsas6g k6nywizsg6l6ja:

Ndv:8a

Kamarai nyilvr{ntartdsi sairna :

C6siesrz6ksaim: 0l-09-g677g5

Ksmarai nvilvfntartfsi sz6ma: 002955

Helyettes k6nywizsg6l6 neve:

Lakcim:

15. A trirsasig megsziin6se

ftififfi:: 
j"*tud ndlkiili megsziindse esetdbsn a hitelezok kielegirdse ut6n fennmarad6 varyon a rdszvdnyeseker

16. Egy6b rendelkezdsek

if;li.*r?S#Jiesetekben, 
amikor a Ptk. a trirsasr{sot kotelezi an'a hogr kozlemdnyt tegyen k6zz6,a t6rsas6g e

a) a Cdgkdzl0nvben
b) tar sasig honlapjr{ns Z

tesz eleget.

l6'2' A jelen alapszabS$ban nem szabdlyozott kdrddsekben a ptk. rendelkezdseit kell alkalmazri.

Kelt Piliscsab a, 2022. augusztus 02.

{ rdszv6nyesek aliiirdsa:

' Az a) pont vdlasztrisa esetdn kit6ltend6.
]-A prk. 3'38 g, 3:129-131. g ds 3:292. g eset6n.

l ermeszetes szem6ly esetdn kell kitdlteni.
szervezet esetdn kell kitdtteni.
Allhriadssal jel6lendd.

,ffi;nl'.ne.tri'rsasdg 
a k6zvetlen kdzzdtdteli kdtelezettsdg6nek honlapjrtur tesz eleget, a c6glegyz6knek tartalmaznia kell a t6rsas6s
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88Ndv: Kardos Imre

Okirati ellenjeeyzds/k 6z1egyz6i okirat elemeise

Alulfrott dr. Siili Nikoletta erydni iiryv6d (szdkhely: 2700 Cegl6d, Rdk6czi tt 5. II. emelet 8., KASZ:36068746)
aki az alapszab6lyt szerkesztettem, ds amely maraddktalanul megfelel a rdszvdnyesek Piliscsabrfur, 2022. augastats

02. napjrin kelt 112022.Y11.26. sz. kdzgyiildsi hathrozatinak ds a Piliscsabin,202l. december 14. napjan kelt
11202l.QKll.14.) sz. kdzgy0l6si hatrirozatnak, 6s amely avilltozilsokata 14. A kdnywizsg6l6 pontbantartalmazza,

ellenjeryzem Piliscsab6n, 2022. augusztus 02. napjan:

dr. Siili Nikoletta egy€ni tiryvdd
SzdLlrely: 2700 Cegl6d, R6k6czi irt 5. tr. e4elet 8.

KASZ:36068746

Dr. Siili Nikoletta esy6ni 0ow6d '

2700 Cest€d, Rdk6czi Ui S, rr.lin. g.

Ad6szdm: 5023669A_2-9g
KASZ: 36068746

-:--22/

t-;

88 B6vithet6.
8e Ugyvddi, kamarai jogtan6csosi ellenjegyz6shez vagy kbzjegyzl riltal tdrtdn6 kdzokiratba foglaldshoz sziiks6ges tartalmi 6s alaki elemek

teUesitdse drdekdben a szerz6ddsminta b6vithet6, v6ltoztathat6.
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