
Névtelen Utak Alapítvány Alapító Okirata

A Névtelen Utak Alapítványt a jelen alapító okirat (az "Alapító Okirat") 1. pontjában megnevezett
alapító (az "Alapító") hozta létre. A Névtelen Utak Alapítvány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (a "Ptk.") és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLx)"_rv. törvény alapján jogi személyként működik,
jelen Alapító Okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítása érdekében közhasznú
tevékenységet folytat.

1. Az Alapítvány Alapítója

név:
anyja neve:
születési hely és idő:
lakcím:

N émeth László
Molnár Rumenka
Szabadka-Subotica, 1977. július 28.
1186 Budapest, Gilice tér 24.

2. Az Alapítvány neve

Az Alapítvány neve magyar nyelven: Névtelen Utak Alapítvány
Az Alapítvány neve angol nyelven: Anonymous Ways Foundation

3. Az Alapítvány székhelye

1073 Budapest, Erzsébet krt. 13.

4. Az Alapítvány létrejötte

Az Alapítványt az Alapító határozatlan időre alapítja. Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba
vételével jön létre.

5. Az Alapítvány célja

Az Alapítvány célja: lelki, fizikai és anyagi támogatást és reményt adni a teljes rehabilitáció és a
társadalomba való reintegráció elősegítése céljából a szexuálisan kizsákmányolt, bántalmazott
vagy emberkereskedelem áldozatává vált nőknek, illetve azoknak a nőknek, akiknél fennáll
annak a reális kockázata, hogy szexuális kizsákmányolás vagy emberkereskedelem áldozataivá
váljanak. Az Alapítvány célja a női emberi méltóság tiszteletének a helyreállitása, valamint a
prostitúció és az emberkereskedelem visszaszorítása.

6. Az Alapítvány céljának megvalósítása érdekében kifejtett tevékenysége

6.1 Az Alapítvány a célja megvalósítása érdekében:

(a) oktatást, ismeret-terjesztéstő előadásokat, életvezetési tanácsadást, lelki támaszt
biztosít (illetve támogatja a mások által nyújtott ilyen jellegű szolgáltatásokat)
olyan személyeknek, akik az alapítvány szolgáltatásainak igénybevételére a jelen
alapító okirat 6.5. pontja szerint a civil szervezet szolgáltatásából az Alapítvány
céljának megvalósítása keretében részesülők (a ,Jogosultak")

(b) oktatást, ismeret-terjesztéstő előadásokat tart (illetve anyagilag, szakmailag
támogatja a mások által nyújtott oktatást) a társadalom széles köreinek, mely



oktatások célja a női emberi méltó ság tiszteletének a helyreállitása és a prostitúció
és az ernberkereskedelem visszaszorítása;

(c) hosszú távú, személyre szabott felépülési programot dolgoz ki a 16. életévüket
betöltött J ogosultak részére;

(d) szállást hoz létre, illetve tart fenn, ahol a Jogosultak gyermekükkel vagy gyermek
nélkül a teljes rehabilitáció elérés éig, de maximum 7 évig lakhatnak, és megfelelő
anyagi, erkölcsi és lelki támogatást kapnak a társadalomba történő reintegrációhoz
életvezetési tanácsadással, napi programok szervezésével;

(e) kutatásokat végez, tanulmányokat készít, könyveket ad ki, média tevékenységet
végez, konferenciákat, tanulmányutakat szervez, tanfolyamokat tart, valamint
mások által végzett ilyen szolgáltatásokat anyagilag és szakmailag támogat;

(t) együttműködik a különféle társadalmi-, egészségügyi- és egyházi szervezetekkel,
hatóságokkal és széleskörű nemzetközi kapcsolatot épít ki hasonló célú külföldi
szervezetekkel, kiemelten együttműködik a Servants Anonymus Foundations
(székhely: P.O. Box 46013, Inglewood RPO, 1233 - 9 Avenue Southeast, Calgary,
AB T2G 5H7) nevű szervezettel, amelynek a "franchise" modellje szerint kíván
műkődni, annak alapértékeit és ,,12 lépés" megjelölésű mentálhigiénés programját
alkalmazva.

6.2 Az Alapítvány felekezetközi szervezet, amely keresztény hitet és értékrendet képvisel,
tevékenysége során hangsúlyt kíván fektetni a keresztény erkölcsi alapelvek bemutatására.

6.3 Az Alapítvány által végzendő tevékenység közhasznú tevékenység, melyet az Alapítvány az
alábbi jogszabályhelyekben meghatározott köz feladathoz kapcsolódóan végez

(a) a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 2. § (2) c) pontja szerintil
bűnmegelőzés és áldozatvédelem,

(b) az Egyesült Nemzetek keretében, Palermóban, 2000. december 14-én létrejött, a
nemzetközi szervezett bűnözés elleni Egyezménynek az emberkereskedelem,
különösen a nők és gyermekek kereskedelme megelőzéséről, visszaszorításáról és
büntetéséről szóló Jegyzőkönyve kihirdetéséről szóló 2006. évi Cll. törvény 6.
Cikk (3) bekezdése szerint az emberkereskedelem áldozatainak támogatása és
védelme.

6.4 Az Alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység
végzésére jogosult.

6.5 Az Alapítványi cél megvalósításával összefüggően a civil szervezet szolgáltatásaiból a civil
szervezet munkavállalóin, önkéntesein kívül más is részesülhet.

7. Induló vagyon

Az Alapítvány céljára rendelt induló vagyon 200.000 ft, azaz kettőszázezer forint, amit az
Alapító bocsát az Alapítvány rendelkezésére, bankszámlára történő befizetéssel jelen okirat
aláírását követő 8 napon belül.



8. Az Alapítványhoz való csatlakozás

8.1 Az Alapítvány nyílt alapítvány, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi magán- és jogi személy,
jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet vagy személyegyesülés készpénz, értéket
megtestesítő dolog, vagyoni értékű jog vagy tevékenység felajánlásával csatlakozhat. A
csatlakozó alapítói jogok gyakorlására nem jogosult.

8.2 A külföldi fizetőeszközben nyújtott adomány esetén az Alapítvány külön devizaszárnlát nyit, és
a befolyt adományokat akár deviza, akár forint formájában jogosult felhasználni.

8.3 Az Alapítvány esetleges jogutód nélküli megszűnése esetén a fennmaradó vagyon hasonló célú
Alapítvány támogatására használható fel.

9. A vagyon-felhasználás módja

9.1 Az Alapítvány tőkéje annak indulásakor az Alapítvány céljára rendelt vagyonból áll. A
későbbiekben ez a vagyon kiegészül az Alapítványhoz a jelen alapító okirat 8.1. pontja szerinti
csatlakozók felajánlásaiból, az esetleges vállalkozási tevékenységből és egyéb forrásból származó
jövedelmekkel.

9.2 Az Alapítvány mindenkori teljes vagyona felhasználható az Alapítvány céljának megvalósítása
érdekében. A Kuratórium, a jelen Alapító Okirat 9.3 pontjában meghatározott módon jogosult
dönteni a vagyon felhasználás módjáról.

9.3 Az Alapítvány vagyonából történő támogatások kifizetésére az Alapítvány honlapján előre
meghirdetett pályázatok és eseti jellegű egyéni kérelmek alapján kerülhet sor. Az Alapítvány
vagyonának ilyen módon történő felhasználása során azonban tekintettel kell lenni arra, hogy az
Alapító tapasztalata szerint aJ ogosultak a sérelmükre elkövetett bűncselekményekben nem saját
akaratukból vesznek részt (pl. prostitúcióban), hanem arra az elkövetők kényszerítik őket. Az
Alapítvány a programjaiban részt vevők számára anonimitást biztosít annak érdekében, hogy az
Alapítvány kizárja annak a lehetőségét, hogy akik számára segítséget nyújt, azokat a
bűnelkövetők könnyen beazonosíthassák, tartózkodási helyüket felderítsék. Ennek megfelelően
az Alapítvány nyilvános pályázatot csak akkor ír ki, ha az nem egyedileg meghatározott
személyek segítésére irányul, hanem a társadalom szélesebb rétegeit célozza például oktatási
céllal. Magánszemélyek esetében a Kuratórium esetileg vizsgálja meg, hogy az adott személy
Jogosultnak tekinthető-e az alapítvány cél szerinti szolgáltatásainak igénybe-vételére és a
kuratórium eseti döntései alapján részesíti a Jogosultat megfelelő támogatásban. A támogatás-
nyújtás megvalósulhat tárgyi eszközök biztosításával, költségtérítés biztosításával, szálláshely
biztosításával, étkeztetés biztosításával, meghatározott célra fordítandó pénzadomány
biztosításával.

9.4 Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen Alapító
Okiratban meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, a közhasznú célok
megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

9.5 Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapító
Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.

9.6 Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.



9.7 Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem
követelheti vissza. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó
jogutódjára is.

10. AKuratórium

10.1 A Kuratórium az Alapítvány döntéshozó szerve.

10.2 A Kuratórium az Alapítvány ügyvezető szerve, melynek tagjai az Alapítvány vezető
tisztségviselői, akiket az Alapító jelöl ki. A Kuratórium 3 természetes személyből áll, melyből
legalább kettőnek állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie.

10.3 A kuratóriumi tagok megbízatása 5 év határozott időre szól, és korlátlanul meghosszabbítható.

1004 A kuratóriumi tagságijogviszony megszűnik:

a) a megbízás időtartamának lejártával, amennyiben az nem kerül
meghosszabbításra

b) visszahívással
Az Alapító a kuratóriumi tagot bármikor, indokolás nélkül visszahívhatja

d) lemondással
A kuratóriumi tag bármikor, indokolás nélkül, a Kuratórium elnökéhez
címzett egyoldalúnyilatkozatával lemondhat tisztségéről
Ha az Alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új
vezető tisztségviselő kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a
bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
A Kuratórium Elnöke az Alapítóhoz intézett nyHatkozatávalmondhat le
tisztségéről

e) a vezető tisztségviselő halálával
I) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége eUátásához

szükséges körben történő korlátozásával
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok

bekövetkeztéveL

10.5 Az Alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Kuratóriumban.

10.6 A kuratóriumi tagok feladataikat ingyenesen, mindenféle ellenszolgáltatás nélkül végzik.

10.7 A kuratóriumi tagsági jogviszony a megbízás elfogadásával jön létre.

10.8 A Kuratórium tagjai az alábbi személyek:

GécziKárolvné - Elnök
»

anyjaneve: Baráthjolán
születési hely és idő: Kocsord, 1959. június 19.
lakcím: 1094Budapest, Tompa u. 16. 4. em. 1.
megbízatás időtartama:5év

Kelemen Dávid Péter - Titkár
anyjaneve: WildJudit
születési hely és idő: Budapest, 1980.június 11.



lakcím: 1124Budapest Bürök utca 47. 1/5.
megbízatás időtartama:5év

Kovács Andor - kuratóriumi tag
anyja neve: Zsolnai Ágnes
születési hely és idő: Szeged, 1983.május 6.
lakcím: 6725 Szeged, Korda utca 36.
megbízatás időtartama:5 év

10.9 Az Alapítvány általános képviseletére a Kuratórium Elnöke önállóan jogosult.

Az Alapítvány bankszámlája felett együttesen a Kuratórium Elnöke és a Kuratóriumi
Titkár, vagy a Kuratórium Elnöke és a Kuratórium által határozatban kijelölt, erre
meghatalmazott munkavállaló együttesen jogosult rendelkezni.

Az Alapítvány céljának megvalósítása érdekében nyert bármilyen pályázat lebonyolítása
során, illetve az Alapítvány mindennapos tevékenysége kapcsán az Alapítványt a
Kuratórium Elnöke vagy a Kuratórium által határozatban erre kijelölt személy is
önállóan képviselheti.

10.10 A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülést tart. A Kuratórium
ülését a Kuratórium Elnöke hívja össze. Az ülés előkészítése (napirend meghatározása, írásos
előkészítő anyag elkészítése, megküldése) a Kuratórium Elnökének a feladata. Az ülés
időpontjáról, helyéről továbbá a tervezett napirendjéről a tagokat és az egyéb érdekelteket
írásban, az Alapítvány nevét és székhelyét is tartalmazó meghívó elküldésével kell értesíteni, oly
módon, hogy a meghívó k tagok általi kézhezvétele és az ülés tervezett napja között legalább
három munkanap os időköz legyen. A meghívót igazolható módon (visszaigazolható
email) útján kell megküldeni. A meghívóban a napirendet olyan részletességgel kell
feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat
kialakíthassák. A Kuratóriumot bármely tag kérésére össze kell hívni. Ilyen kérelem esetén a
Kuratórium Elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az
ülés összehívásáról. A Kuratórium bármely tagjának joga van a napirendi pontokra indítványt
tenni, amelyet köteles a Kuratórium megtárgyalni. A Kuratórium ülései nyilvánosak, de a
Kuratórium a jelenlévő tagok egyhangú határozatával, a napirenddel érintett személyek
személyiségi jogainak védelme érdekében zárt ülést is elrendelhet.

10.11 A Kuratórium határozatképes, ha azon legalább két kuratóriumi tag jelen van. A
határozatképtelenség miatt elmaradt ülést az eredetileg tervezett ülés napjától számított 15
napon belül ismét össze kell hívni.

10.12 A Kuratórium a határozatait nyílt szavazással, a jelenlévők egyszeru szótöbbségével hozza -
kivéve az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása, amelyhez minden
kuratóriumi tag egyhangú szavazata szükséges a jelen Alapító Okirat 13.1. pontja szerint. Abban
az esetben, ha a határozatképes kuratóriumi ülésen a megjelent kuratóriumi tagok száma páros
szám (például kettő) és valamely határozattervezet mellett és ellene leadott szavazatok száma
megegyezik (1-1), akkor mivel a határozattervezet mellett leadott szavazatok nem érték el az
egyszerű szótöbbséget, ezért a határozati javaslat elutasítottnak tekintendő.

10.13 A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az ülés időpontját,
jelenlévőket, a Kuratórium döntéseit, azok hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számát. A
jegyzőkönyv elkészítéséről a Kuratórium Elnöke gondoskodik. Amennyiben a Kuratórium
személyiségi jogok védelme érdekében zárt ülést rendel el a jelen Alapító Okirat 10.12. pontja



alapján, akkor a jegyzőkönyvből egy olyan kivonatot kell készíteni, amely minden személyiségi
jogot sértő adatot nélkülöz és a jegyzőkönyvnek csupán ezen kivonata lehet a nyilvánosság
számára hozzáférhető, ezen kivonat közölhető az érintettekkel, kerülhet be a 10.14 pont szerinti
könyvbe és tehető közzé az Alapítvány székhelyén.

10.14 A Kuratórium határozatait külön könyvben ("Határozatok Könyve") tartja nyilván, melyből
megállapítható a Kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számaránya és ha lehetséges, személye.

10.15 A Kuratórium döntéseit a Kuratórium Elnöke 15 napon belül írásban közli az érintettekkel, és
gondoskodik arról is, hogy ezzel egyidejűleg a Kuratórium döntései az Alapítvány honlapján
(_http://nevtelenutak.hu)is megjelenjenek. A Kuratórium Elnöke gondoskodik arról, hogy az
Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthessen, azzal, hogy a
személyiségi jogok védelme érdekében a Kuratórium által zárt ülésen hozott határozatoknak és
az ahhoz kapcsolódó dokumentumoknak csak az anonimizált változata érhető el a nyilvánosság
számára.

10.16 A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján

(a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
(b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként

érdekelt.
Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

10.17 A közhasznú szervezet megszűnését követő három eVlg nem lehet az Alapítvány vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője
volt - annak megszűnés ét megelőző két évben legalább egy évig -,

(a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki;

(b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt
fel;

(c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki;

(d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte.

10.18 A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy vezető tisztségviselői tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.

10.19 A Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

10.20 Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett elő élethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.

10.21 Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.



10.22 Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a Kuratórium tagja az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

10.23 Az Alapítvány kedvezményezett je és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium tagja.

11. A KuratóriumHatásköre

A Kuratórium hatáskörébe tartozik különösen, de nem kizárólagosan:
Ca) az Alapítvány éves költségvetésének, szakmai és gazdasági tervének

megállapítása;
Cb) az Alapítvány mérlegének es az eves tevékenységéről szóló éves beszámoló

elfogadása;
Cc) a csatlakozási kérelmekről, adományok elfogadásáról döntés;
Cct) a közhasznúsági melléklet és az éves beszámoló elfogadása;
Ce) az alapítványi támogatások odaítélése, pályázatok kiírása, elbírálása, döntés

különböző támogatási formák létesítéséről;
(f) azon igények elbírálása, melyek az Alapítványhoz támogatás érdekében

beérkeznek
Cg) az alapítványi vagyon felhasználására vonatkozó mindenfajta döntés;
Ch) igazgatói tisztségek létrehozása, számukra feladatkör meghatározása. Az

igazgató felett a munkáltatóijogokat a Kuratórium Elnöke gyakorolja.
(i) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat a Kuratórium

kizárólagos hatáskörébe utal, kivéve az alapítói jogokat érintő kérdéseket.

12. Az Önkéntesek

Az Alapítvány céljainak eléréséhez igyekszik a társadalom minél szélesebb rétegét elérni. Az
Alapítvány az állampolgárokat bátorítja és buzdít ja arra, hogy az Alapítvány munkájában
önkéntes segítőként részt vegyenek (az "Önkéntesek"). Az Alapítvány (Kuratórium) az
önkéntes munka végzését felkészítő tréning elvégzéséhez kötheti.

13. Beszámolási kötelezettség

13.1. Az Alapítvány köteles éves beszámolót és azzal egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni,
amelyeket a tárgyévet követő május 31-ig a Kuratóriurnnak jóvá kell hagyni. Az éves beszámoló
és a közhasznúsági melléklet elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik,
amelyhez a Kuratórium valamennyi tagjának egyhangú döntése szükséges. Az Alapítvány
Közhasznúsági Mellékletet a 350/2011. (XII. 30.) Kormányrendelet 12. § (1) bekezdése szerint
készíti el.

13.2. A közhasznúsági melléklet nyilvános, a Kuratórium Elnökéhez való előzetes írásbeli
bejelentkezés és időpont egyeztetése után abba bárki betekinthet, arról saját költségére
másolatot készíthet. Az Alapítvány székhelyén az éves közhasznúsági melléklet
hozzáférhetőségét biztosítani kell. Az iratbetekintés biztosításáért a Kuratórium Elnöke felelős.
A közhasznúsági mellékletet az Alapítvány köteles az Alapítvány internetes honlapján
közzétenni.

13.3. Az Alapítvány működéséről, szolgáltatásainak igénybevételi módjáról, beszámolási
kötelezettségéről, illetve ezek nyilvánosságáról az Alapítvány internetes honlapján történő
megjelenéssel gondoskodik.



13.4. Az Alapítvány levelezési címe 1367 Budapest, Pf.33., e-mail címenevtelenutak@gmail.com.Az
Alapítvány internetes elérhetősége:http://nevtelenutak.hu

14. Az Alapítvány befektetési tevékenysége

Ha az Alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetekről
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 2. §-ának 3. pontja szerinti
befektetési tevékenységet kíván végezni, akkor az Alapítványnak a befektetési tevékenységre
vonatkozóan befektetési szabályzatot kell készítenie, melyet a Kuratóriumnak kell jóváhagynia.

15. Az Alapítvány közhasznú jogállása

Az Alapítvány jelenleg közhasznú szervezet, amelynek megtartására mindig is
törekedni fog.

16. Az Alapítvány megszüntetése

16.1. Az Alapítvány megszüntetés ére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:403. §
és 3:404. § bekezdései irányadóak.

17. Jogszabályok

17.1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, azon belül is különösen a jogi személyekre (3:1-3:48.§§) és az alapítványra
vonatkozó (3:378-3:404.§§) III. könyve; és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény,
illetve az egyéb vonatkozó jogszabályok az irányadóak.

Budapest, 2019. február 1. )_/JÚ ~I
/ Németh László

Alapító

Alulírott Németh László Alapító a 2011. évi CLXXXI. törvény 38. § (2) bekezdésének megfelelően
igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat
módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban az
Alapító által 2019. február l-jén elhatározott módosításokat vastag, dőlt betű jelöli.
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