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Készült Veszprémben, 2014.04.23. napján 

 

Alapító 1991. március 19. napján Alapítványt hozott létre  

 

"A Veszprémi Egyetemi Kollégiumért Alapítvány" 
elnevezéssel, melyet a Veszprémi Törvényszék 

Pk.60 079/1991/18. számú határozatával nyilvántartásba vett 

125 nyilvántartási szám alatt. 

 

 Alapító 2014.04.23. napján elhatározta, hogy a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 

rendelkezéseivel összhangban mőködik tovább az Alapítvány, továbbá a 2011. évi CLXXV. 

törvényben írt feltételeknek megfelelve kéri az e törvénynek megfelelı közhasznúsági 

nyilvántartásba vételét, és elhatározza az Alapító okiratának módosítását az alábbi 

tartalommal: 

A Veszprémi Egyetem Kollégiumának Kollégiumi Intézıbizottsága –névváltozást követıen: 
a Pannon Egyetem Központi Kollégium Kollégiumi Intézıbizottsága (székhelye: 8200 
Veszprém, Egyetem utca 12.)-  mint Alapító - az alábbi jogi személyként mőködı Alapítványt 
hozza létre: 

1.§. 

Az Alapítvány neve, székhelye 

Az Alapítvány neve: 
"A Veszprémi Egyetemi Kollégiumért Alapítvány" 
/továbbiakban Alapítvány/  
Az Alapítvány székhelye: 8200 Veszprém, Egyetem u. 10. 

   Az Alapítvány az Alapító által az Alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos 

megvalósítására létrehozott jogi személy, feladatai megvalósításában önálló. 

   Ha az Alapító az Alapítói jogait véglegesen nem gyakorolja, az Alapítói jogokat az Alapító 

által az Alapító okiratban kijelölt személy vagy Alapítványi szerv, kijelölés hiányában a 

Kuratórium gyakorolja.  Az Alapítói jogokat és kötelezettségeket az Alapító átruházhatja, ha 

az Alapító okiratban vállalt vagyoni hozzájárulását teljesítette. 

   Alapítvány nem lehet korlátlan felelısségő tagja más jogalanynak, nem létesíthet 

Alapítványt és nem csatlakozhat Alapítványhoz. Ha a Ptk. eltérıen nem rendelkezik, 

Alapítvány nem hozható létre az Alapító, a csatlakozó, az Alapítványi tisztségviselı, az 

Alapítványi szervek tagja, valamint ezek hozzátartozói érdekében. Nem sérti e rendelkezést az 

Alapítvány tisztségviselıinek szerzıdés szerint járó díjazása. 

   Közhasznú szervezetté minısíthetı a Magyarországon nyilvántartásba vett közhasznú 

tevékenységet végzı Alapítvány, mely a társadalom és az egyén közös szükségleteinek 

kielégítéséhez megfelelı erıforrásokkal rendelkezik és megfelelı társadalmi támogatottsága 

kimutatható.  

   A közhasznú tevékenységet végzı Alapítvány hozzájárul a társadalom és az egyén közös 

szükségleteinek kielégítéséhez, amennyiben az elızı évrıl szóló közhasznúsági melléklet 

célcsoportra vonatkozó adatai alapján az Alapítvány szolgáltatásai a testületi tagjain, 

munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is hozzáférhetıek. 
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Megfelelı erıforrás áll az Alapítvány rendelkezésére, ha az elızı két lezárt üzleti év 

vonatkozásában a következı feltételek közül legalább egy teljesül: 

a) az átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy 

b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy 

c) a személyi jellegő ráfordításai (kiadásai) - a vezetı tisztségviselık juttatásainak 

figyelembevétele nélkül - eléri az összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét. 

 

Megfelelı társadalmi támogatottság mutatható ki az Alapítványnál, ha az elızı két lezárt 

üzleti éve vonatkozásában a következı feltételek közül legalább egy teljesül: 

a) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint a 

szervezetnek felajánlott összegbıl kiutalt összeg eléri az Civil tv. 54. § szerinti bevétel nélkül 

számított összes bevétel kettı százalékát, vagy 

b) a közhasznú tevékenység érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes 

ráfordítás felét a két év átlagában, vagy 

c) közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekő 

önkéntes tevékenységet végzı személy segíti a közérdekő önkéntes tevékenységrıl szóló 2005. 

évi LXXXVIII. törvénynek megfelelıen. 

 

2.§. 

Az Alapítvány célja 

Az Alapítvány (közhasznú szervezet) cél szerinti tevékenysége:  

A veszprémi egyetemi kollégiumok tagjainak értelmiségivé válását segítı szakmai, 
tudományos és közösségi tevékenységek támogatása. 
Szakmai és kulturális kiadványok, rendezvények finanszírozása, a kollégiumi hagyományok 
ırzése, ápolása. 

1. Hozzájárulás a kollégiumok tárgyi, személyi feltételeinek javításához. A Kollégiumért 
végzett kiemelkedı tevékenység elismerése. 

2. Támogatást nyújtani a kollégisták nyelvi képzéséhez, tömegsportjához.  
3. Segítséget adni a kiemelkedıen tehetséges kollégisták szakmai munkájához.  
4. Segítséget nyújtani a beteg kollégisták, kollégiumi dolgozók gyógykezeléséhez és 

rehabilitációjához, idıskorúak gondozásához, egészségmegırzéshez. 
5. Hátrányos helyzető fiatalok támogatása. 
6. Ismeretterjesztés támogatása. 
7. Kapcsolattartás a határon túl élı magyar fiatalokkal. Elısegítése a magyar nyelvő 

oktatásnak. 
8. Nemzetközi kapcsolatok építésének támogatása. 

Az Alapítvány a fenti közhasznú tevékenységeinek végzését különösen Magyarország 

Alaptörvényének XI. Cikkéhez  és a 2011. évi CCIV.  törvény 8. § (6) bekezdése, és 54. §- hoz 

kapcsolódóan végzi.   

 

Az Alapítvány gazdasági- vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a jelen okiratban 

meghatározott egyéb céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, és 
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gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítı okiratában meghatározott 

közhasznú tevékenységére fordítja. 

Alapító nyilatkozik a 2011. évi CLXXXI tv. 44. § alapján, hogy az Ectv.-ben foglalt 
követelmények teljesítése a mai napot megelızıen letétbe helyezett beszámolókból 
megállapítható és a létesítı okirat tartalmazza az Ectv.-ben elıírt rendelkezéseket.  

3.§. 

Az Alapítvány vagyona 

Az Alapítvány induló vagyona az Alapító okirat aláírásakor 15.000,-Ft, azaz Tizenötezer 
forint, amelyet az Alapító készpénzben bocsát rendelkezésre a jóváhagyáskor. Az Alapítvány 
készpénz vagyonát értékmegırzı jelleggel - a Kuratórium döntése szerint - vállalkozási 
kockázattal nem járó módon kell befektetni. Az Alapítvány pénzeszközeit pénzintézetnél 
tartja.  

4.§. 

Az Alapítványi vagyon felhasználása 

Az Alapítvány céljainak megvalósítására és az Alapítvány mőködésével kapcsolatos 
költségekre, mind a vagyon hozadéka, mind a vagyon állaga felhasználható.  

A mindennapi vagyon 90%-a köthetı le kötelezettség vállalással. Az Alapítvány vagyonát 
minden olyan módon fel lehet használni, amely közvetve vagy közvetlenül a célok 
megvalósítását szolgálja. Az Alapítványi vagyon felhasználásáról a Kuratórium az Alapítvány 
céljainak megfelelıen pályázatokat írhat ki, ösztöndíjakat és egyéb támogatást biztosíthat a 
rászorulóknak, rendezvényeket szervez és támogat, eszközöket vásárol.  

Az Alapítvány nem zárja ki, hogy más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.  

Az Alapítvány, mint civil szervezet gazdálkodásának részletes szabályait különösen a 2011. 

évi CLXXV. törvény V. fejezete tartalmazza.  

5.§.  

Csatlakozás az Alapítványhoz 

1. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai és külföldi természetes, valamint jogi 
személy csatlakozhat amennyiben: 
- Az Alapítvány Alapító okiratában foglaltakat elfogadja illetve tudomásul veszi, 
- Az Alapítvány vagyonát bármilyen módon gyarapítja, (pl. pénz, vagyoni értékő jog, 
mobilizálható vagyoni eszköz). 

2. A csatlakozási szándékot a Kuratóriumnál írásban kell bejelenteni, megjelölve az 
Alapítványi vagyon gyarapításának módját, összegét. 

3. A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium határoz. 
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4. Csatlakozási szándékot kizárólag a jelen Alapító okiratban rögzített feltételekhez lehet 
kötni.  

5. A csatlakozók jogosultak - az Alapítvány céljaival egyezı - javaslatot tenni, az általuk 
adományozott támogatás egészének vagy egy részének felhasználására vonatkozóan, 
de tudomásul veszik, hogy a feltételek elfogadásáról a Kuratórium dönt.  

6. Az Alapító, a csatlakozó és jogutódjaik az Alapítvány részére juttatott vagyont nem 

vonhatják el és nem követelhetik vissza.  

7. Az Alapítvány vagyona terhére az Alapítvány céljának megvalósításával 

összefüggésben annak a személynek juttatható vagyoni szolgáltatás, akit az Alapító 

okirat vagy - az Alapító okirat rendelkezése hiányában - az erre jogosult Alapítványi 

szerv kedvezményezettként megjelöl. 

8.  Az Alapító és a csatlakozó hozzátartozója abban az esetben lehet az Alapítvány 

kedvezményezettje, ha az Alapítvány célja a hozzátartozó tudományos, irodalmi vagy 

mővészeti alkotásainak gondozása, a hozzátartozó ápolása, gondozása, tartása, 

egészségügyi ellátási költségeinek viselése, iskolai tanulmányainak ösztöndíjjal vagy 

egyéb módon történı támogatása. 

 

6.§. 

Az Alapítvány kezelıje 

 Az Alapítvány kezelıje, ügyintézı, ügydöntı, legfıbb döntést hozó szerve, és képviselı 

szerve a Kuratórium.  

 
A Kuratórium 6 tagú. 
A Kuratórium  tagjait az Alapító kéri fel, aki kijelöli a Kuratórium elnökét.  
 
A Kuratórium tagjai:  
 

Elnök: Dr. Ködmön István 
8200 Veszprém, Pöltenberg u. 2. 3/8. 
Alelnök: Kıvári Éva 
8200 Veszprém, Tátorján u. 14. 
               Dulai Tibor 
8200 Veszprém, Csikász Imre utca 7. I/3. 

               Dr. Fogarassyné Dr. Vathy Ágnes 
8200 Veszprém, Rómer Flóris u. 22. 
               Siklósi Imre 
8182 Berhida, Orgona u. 6/7. 
               Dr. Varga István 
8200 Veszprém, Diófa u. 16. 
 
A Kuratóriumi tagság határozatlan idıre szól.  Az Alapító tagjai közül 1 fı jogosult 
részt venni a Kuratórium ülésein, szavazati joga nincs.  
 
A Kuratóriumi tagság megszőnésének esetei: 
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- a tag halála, 
- a tagságról való lemondás, 
- az Alapítvány megszünte, 
- az Alapító általi visszahívás. 

 

7.§. 

Az Alapítvány szervezeti mőködési és gazdálkodási rendje 

1. A Kuratórium ülését az elnök hívja össze. A napirendi pontokat tartalmazó írásbeli 
meghívót a szükséges anyagokkal együtt az ülést megelızı nyolc nappal korábban 
kell kiküldeni a Kuratórium tagjai részére. Amennyiben a napirendi pontokhoz írásos 

anyag készül azt a Kuratórium tagjai az ülés elıtt 8 nappal elektronikus úton is 

megkapják a Kuratórium alelnökétıl. 

A Kuratóriumhoz a támogatói kérelmek írásban, költségvetési tervvel együtt, részletes 

indoklással kerülnek benyújtásra. A támogatói kérelmeket a Kuratórium alelnöke 

győjti össze. 

A Kuratórium döntésérıl (támogatásáról, elvetésérıl) határozat készül. A határozatot 

a támogatói kérelmet benyújtottak írásban megkapják. A határozatot a Kuratórium 

elnöke írja alá.  A Kuratórium a döntéseit írásban köteles az érintettekkel közölni, a 

döntések nyilvánosságra hozatalát a honlapján teszi meg. 

A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratóriumi ülés határozatképes, ha legalább 
négy fı tagja jelen van. A határozatot egyszerő szótöbbséggel kell meghozni. 
Szavazategyenlıség esetén az elnök szavazata dönt. Határozatképtelenség esetén a 

Kuratóriumot 15 napon belüli idıpontra újra össze kell hívni.   

Bármely Kuratóriumi tag kérheti Kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok 

megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a Kuratórium elnöke köteles a kérelem 

beérkezésétıl számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek 

a kötelezettségének a Kuratórium elnöke nem tesz eleget, a Kuratórium ülését a 

kérelmet elıterjesztı tag is összehívhatja. 

 

2. A Kuratórium üléseirıl részletes jegyzıkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a 

Kuratórium határozatait. A jegyzıkönyvet az elnök és a jegyzıkönyvvezetı írja alá. 

A határozat vezetése a „Határozatok könyvében” történik. Ebben szerepel a határozat 

sorszáma, a határozat rövid szövege, a bejegyzés kelte és a döntést támogatók, illetve 

ellenzık aránya, valamint a hitelesítı – a Kuratórium elnökének – aláírása. 

3. A megvalósult támogatásról szöveges szakmai és pénzügyi beszámolót készít a 

támogatott. 

4. A Kuratóriumi ülések jegyzıkönyve és a „Határozatok könyve” megtekinthetı a 

Pannon Egyetem Központi Kollégium Irodáján (Veszprém, Egyetem u.12.).  

A megtekintést a Kuratórium alelnöke biztosítja, elızetes idıpont egyeztetés alapján, 

e-mailen való elérhetıséggel. 
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Akadályoztatása esetén bármely Kuratóriumi tag vagy az Alapító képviselıje biztosítja 

a betekintést. 

A tisztségviselık munkájukért díjazást nem kapnak, de költségtérítésben 
részesülhetnek. 

A Kuratórium jogosult jóváhagyni az éves beszámolót, mellyel egyidejőleg köteles 
közhasznúsági jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium 
kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
A közhasznúsági jelentés tartalmazza: 

a) a számviteli beszámolót; 
b) a költségvetési támogatás felhasználását; 
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
d) a cél szerinti juttatások kimutatását; 
e) a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 

önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 
társulásától és mindezek szerveitıl kapott támogatás mértékét; 

f) a Közhasznú Alapítvány vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét, illetve 
összegét; 

g) a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámolót. 
 A közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetıleg abból saját 
költségére másolatot készíthet. 

 
 

Az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet  jóváhagyásának módja tartalma:  

 

Az Alapítvány köteles az elfogadott beszámolóját, valamint közhasznúsági mellékletét  az 

adott üzleti év mérlegfordulónapját követı ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és 

közzétenni saját honlapján, illetve megküldeni az OBH részére, és adatainak lekérdezését a 

Civil Információs Portál számára lehetıvé tenni. 

Az Alapítvány a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetıségét legalább a 

közzétételt követı második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 

Az Alapítvány beszámolójára egyebekben a számvitelrıl szóló törvény, valamint az annak 

felhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet elıírásait kell alkalmazni. 

 

A Kuratórium mőködése, és jogköre 
 
A Kuratórium szükség szerint, de évente minimum egy ízben ülésezik.  
A Kuratórium hatáskörébe tartozik az alábbi kérdésekben való döntés: 
- Az Alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása. 
- Döntés a vagyon felhasználási módjáról, a felosztásra kerülı összeg meghatározása. 
- Döntés az Alapítványhoz csatlakozók belépésének elfogadásáról vagy 
visszautasításáról. 
- Az Alapítvány képviselete bíróságok és más hatóságok elıtt, valamint harmadik 
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személlyel szemben. 
- Az Alapítvány vállalkozási tevékenysége mőködési kereteinek meghatározása, a 
tevékenység felügyelete.  
- A támogatások odaítélése. 
- A vagyon hasznosítása. 
- A Kuratórium ülésrendjének, mőködési szabályzatainak meghatározása. 
- Az Alapítvány által támogatandó tevékenységek meghatározása. 
- Megállapodások kötése. 
- Éves beszámoló készítése és elfogadása. 
 
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
közeli hozzátartozója, vagy élettársa a határozat alapján 
- kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy 
- bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként 
érdekelt.  
 
 
A Kuratórium üléseire az Alapító képviselıjét meghívja. 

Az Alapítvány mőködésérıl, szolgáltatásairól az Alapítót az éves beszámolóval 

tájékoztatja a Kuratórium.  

 

5. Az Alapítványt a Kuratórium elnöke akadályoztatása esetén az alelnök képviseli, azon 
ügyekben amelyek a Kuratórium hatáskörébe tartoznak. A Kuratórium megbízásából 
kizárólag az elnök, alelnök járhat el.  

8.§.  

Összeférhetetlenségi szabályok 

 
Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium 

tagja. Az Alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Kuratóriumban. Nem 

lehet vezetı tisztségviselı az, akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos következmények alól nem 

mentesült.  Nem lehet vezetı tisztségviselı az, akit e foglalkozástól jogerısen eltiltottak. Akit 

valamely foglalkozástól jogerıs bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben 

megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezetı tisztségviselıje nem lehet. Az eltiltást 

kimondó határozatban megszabott idıtartamig nem lehet vezetı tisztségviselı az, akit 

eltiltottak a vezetı tisztségviselıi tevékenységtıl. 

 
A közhasznú szervezet megszőnését követı három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezetı tisztségviselıje az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezetı 
tisztségviselıje volt - annak megszőnését megelızı két évben legalább egy évig -, 

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

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentıs összegő adóhiányt tárt fel, 
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c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 
vagy üzletlezárást helyettesítı bírságot szabott ki, 

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjérıl szóló törvény 
szerint felfüggesztette vagy törölte. 

A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamilyen érintett 
közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt.  

9.§. 
Felügyelı szerv 

 
Ha a közhasznú Alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a Kuratóriumtól 

elkülönült felügyelı szerv létrehozása akkor is kötelezı, ha ilyen kötelezettség más 
jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. 
A felügyelı szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 
 

 Nem lehet a felügyelı bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) a Kuratórium elnöke vagy tagja, 

b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjának 

a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítı okiratnak megfelelı cél szerinti juttatást. 

d.) illetve a fent meghatározott személyek hozzátartozója.  

 
 
 

10.§. 

Az Alapítvány semminemő politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártokat, 
országgyőlési képviselıket nem támogat, tılük támogatást nem fogad el.  
Az Alapítvány - elızıek mellett - megyei, fıvárosi önkormányzati jelöltet a választásokon 
nem állít és anyagi támogatást azoknak nem nyújt.  
 

Az Alapítvány képviselı Dr. Ködmön István elnök - akadályoztatása esetén Kıvári Éva 
alelnök -, akik az Alapítványt önállóan képviselik, illetve jegyzik. A pénz, vagy bankszámla 
rendelkezésre azonban a Kuratóriumi elnök aláírása mellett egy másik Kuratóriumi tag 
aláírása is szükséges.  

11.§. 

Záró rendelkezés 

1. Az Alapítvány bármely okból történı megszőnése esetén a Kuratórium dönt a 
meglévı vagyon felosztásáról az Alapítvány céljainak megfelelıen.  
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2. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) 
szabályai, az Ectv., valamint a 2011. évi CLXXXI tv. szabályai, illetve a mindenkori 
pénzügyi rendelkezések az irányadók.  

3. Az Alapítvány határozatlan idıre alakul és a Veszprémi Törvényszéknél történı 
bejegyzéssel lép hatályba, közhasznúságát az eljáró Veszprémi Törvényszék állapítja 
meg. Az Alapítvány kizárólag a fentebb megjelölt célokat maga elé kitőzı 
alapítvánnyal egyesülhet.  

4. Jelen Alapító okiratot a Veszprémi Törvényszékhez tudomásul vétel céljából meg kell 

küldeni.  
5. Az Alapító okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. 
6. Az Alapító okiratot az Alapítók akarata szerint kell értelmezni, úgy, hogy az 

Alapítvány célja megvalósuljon. 

7.  Semmis az Alapító okiratban az Alapítvány céljának módosítása, kivéve, ha az 

Alapítvány a célját megvalósította, vagy a cél elérése lehetetlenné vált, és az új cél 

megvalósítására az Alapítvány elegendı vagyonnal rendelkezik. Semmis az Alapító 

okirat olyan módosítása, amely az Alapítvány vagyonának csökkentésére irányul, vagy 

- ha az Alapítványhoz csatlakozás történt - az Alapítvány jogutód nélküli megszőnése 

esetére kijelölt kedvezményezett személyét megváltoztatja. 

Veszprém, 2014.04.23. 
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