łlÁÍnÁslcÍľĺpÉr,oÁľy
Alulírott, Kozma Imľe István (anyja neve: Csontos Anna), 1023 Budapest II., Frankel Leó út
54. szálm alatti lakos, mint a Magyaľ Máltai Szeretetszolgálat Egyesĺilet képviselője az
egyesületet akként jegyzen, hogy az egyesület kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy
nyomtatott elnevezése alá nevemet önállóan az alźtbbiak szeńnt írom:

Kozma

ffi
W
11

István

Dľ. Radics Katalin

köziegyz6

Bp. XIII' Szt.Istvĺĺn kľt. 16.I|yll
Tel, fax: 329-35-37 és329-36-66

058/H/3 50 12016. ĺĺgyszám

Tanúsítom,hogy az źitalam személyesen ismert Kozma Imľe István (született: Gyorzámoly,
1940.06.04., anyja neve: Csontos Anna), 1023 Budapest II., Fľankel Leó út 54. sztm alatti
lakos ezt az okiľatot a mai napon előttem saját keziĺlegirta a|á._
Az Ügyfel tudomásul vette a közjegyzői tź$ékoztatálsát a közjegyzolłol szőlő |991. évi XLI.
toĺvényI22. $ (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a személyazonosság on-line
ellenőľzéséľevonatkozó rendelkezésekľől
Kelt Budapesten, 2016. (kettőezeľ-tizenhatodik) év április hó 21. (huszonegyedik) napján.-----

č|

kozjegyzo

PESl

Hitelesĺtésa túloldalon i

DR. RADICS KATALIN

7737 BUDAPEST

budapestĺkozjegyző

Szt. István krt. 16. IIl/

1'7

Tel/Íax: 329-35-37

.

Tanúsítvóny:
1 1 058/H/9 l 2017 . ĺigyszám
Tanúsítom,hogy ęz az I, azaz egy oldalas fenymásolat az előttem eľedetiként felmutatott,
össze nem ftĺzött, illetékbélyeggel el nem lźttott, közjegyzői tanúsítvánnyal ellátott okirattal
mindenben egyező.
Kelt Budapesten, 2017. (kettőezer-tizenhetedik) év január hónap 03. (harmadik) napján.

Ô

0/L lU-,'-

dľ. Tolcsvai Krisztina

közjegyzohelyettes

Í
S

Magyaľ Máltaĺ
Szeľetetszolgálat

MEGHATALMAZ',AS
Anna; lakcím: 1023
Alulíľott Kozma Imľe (szül .: Győľzámoly, 1940. június 4.; a.n.: Csontos
ľudup.rt, Fľankel Leó út 54.i sz'ig.sz.: :tłt:oĺA;a Magyaľ Máltai'Szeľetetszolgálat

ngi.iĺil.i

(székhely: 1125 budapest, Szarvas Gáboľ út 58-60'; bejegyzo

végzés:

190Ż5702-2'43) elniike
7.Pk.60010lI989lI; nyilvántaľtási ,ia^, 01-02-0000010; ađőszám:
ŻO.; an Pacsay Kinga;
meghatalmazom vecsóĺ Mĺklós alelniiköt (szül: Szőny , }9!!.augusztus
GyőrĹDani Lajos iigyvezető
ąšąlĺlĺ'ĺ),
lakcím: 1023 Budapest, ú'á.i u. 14.;
'".ig.'".'
49ŻI Kisar, Tisza utca 7 ';
lakcím:
Katalin;
ul"lntiľtit (szĺil: Budäp.rt, 1966. június 8., a.nl Faľkas
1947.mźĄus 16'; a'n:
sz.ig.szám:049536TÁ) eśľinaňyi Gáboľ iľodavezetőt (szül.: Budapest'
Ż96960), hogy közĹilük
Siminyi lbolya; lakcím: 1126 Budapest, Márvány u. Ż9.; sz.ig.sz.:
^P Egyesület nevében a
ketten-ketten együttesen 2017. évben a MagyaiMáltai Szeľetetszo|gáIat
joggal
e|jźrjanak, illetve az aláirásijogköľt
fenntartói és pźiyźuatiképviselet i jog tárgyáuaň te1e'
A
gyakoľolják.'A meghatalmazotíař' a meghatalmázźlst annak a|őirźłsáva| elfogadják.
7Äeghataímazás2OL7.áecembeľ 31-ig, ill. ezen belül visszavonásig éľvényes.
Budapest, 20 16. december 30.

Ĺ^--.
Meghatalmazott
Vecsei Miklós
alelnök

Meghatalmazó
Kozma Imre
elnök
l\,ĺAGYÁR N{ÁI]T^I
sZl' tł.[l'ľr!1'SZoLGÁLAT

EGYESÜLtiT

Győľi-Dani Lajos
ügyvezető alelnök

Tihanyi Gáboľ
irodavezető
ElőttĹink mint tanúk előtt:

Aláírás

:
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Aláíľás: .....&**
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Név: . $.7.Ą.Ił.o.lł.ę'.'V*í.1'.!1^.R JA'....
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Lakcím: /.9.9._o. 9ę.'. .!. i.q *'ĺ} . h :
sz.ig.sz.:
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4h.9.. .ł.9.P..TN........

.

J'

Lakcím: ..ł.Q,Ł! ..t c...'V1+[...łc'.í':"'
Sz.ig.sz: .,,...8.7.?.t.J. 8...ĺíA.

Telefon:
+36-1-391-4700
+36-1-391-4704

Web

Bankszámlaszám:

H-1125 Budapest,
Szaľvas Gábor út 58-60.

www.maltai.hu

OTP Bank Nyrt.
l 1 784009-2000s320-00000000

Levelezésĺcím:

Fax:

E-mail:

Adószám:

H-1255 Bp., Pf. 20
(H-101 1 Bp., Bem ľkp. 28.)

+36-1-391-47Ż8

mmszok@maltai.hu

19025702-2-43

Székhely:

łlÁÍnÁsrcÍľĺpÉr,nÁľy
Alulíľott, GyőľĹDani Lajos (anyja neve: Faľkas Katalin), 492l Kisar, Tisza utca 7. szélm
alatti lakos, mint a Magyaľ Máltaĺ Szeľetetszolgálat Egyesület ügyvezető alelnöke az
egyesületet akként jegyzem, hogy az egyesület kézzel vagy géppel előírt, előnyomott vagy
nyomtatott ęlnevezése alá nevemet - Tihanyi Gáboľ iľodavezetővel vagy Vecsei Miklós
alelnökkel _ a Meghatalmazásban alapjźn együttesen az alábbiak szerint írom:

ą
Győľĺ_DanĺLajos

ffi
Ęľ

Dr. Radics Kltĺlin
közjegyző
Bp' XIIII. szt.István kľt. 16.IIvt'|
Tel, fax: 329-35-3'I és 329-36-66

1 1 058/IV9 39 l 2015. ügyszám
Tanúsítom, hogy az álta|an személyesen ismeľt Győľi-Dani Lajos (született: Budapest,
1966.06.08., anyja neve: Faľkas Katalin), 492l Kisat, Tisza ltca 7. szttm a|atti. lakos, aki
személyazonosságát a 049536TA szźlmű személyazonosító igazolvtnyźtval, mig lakcíméta
331100 RL számú lakcímet igazoló hatósági igazolványával igazolta, ezt az okiratot a mai
napon előttem saj át kezűl eg irta alá.----:--Az Ügyfel tudomásul vette a köĄegyz(5i tajékoztatást a közjegyzíĺI<tol szőlő l99l. évi XLI.
tőrvény 122. $ (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagýs a személyazonosság on-line
ellenőrzéséľevonatkozó rendelkezésekľől.
Kelt Budapesten, 2015. (kettőezeľ-tizenötödik) év július hó 08. (nyolcadik) napján.---

Hitelesítes a túloldalonl

Katalin
közjegyző

b\

BUD

DR. RADICS KATALIN

7137 BUDAPEST

budapestiközjegyző

Szt. Isťván krt. 16. III'/17.

TellFax: 329-35-37

Tanúsíndny:
1 1 058/II/12 l 2017 . iigyszám
Tanúsítom,hogy ez az I oldalas fenymásolat az előttem eľedetiként felmutatott, össze nem
ťuzöIĺ, illetékbélyeggel el nem látott, közjegyzői tanúsítvánnyal ellátott okiľattal mindenben
egyező.
Kelt Budapesten, 2017. (kettőezeľ-tizenhetedik) év januáľ hónap 03. (harmadik) napján
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lilĺ'
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dł/ Tolcsvai Kľisztina

kőrjegyr,őhelyettes

łl,ÁÍnÁsrcÍľrpÉr,oÁľy
Alulíľott, Tihanyi Gáboľ (anýa nevę: Simonyi Ibolya Maľgit), Budapest XII., Márvĺĺny utca
29. Iv. emelet l. szźlm alatti lakos, mint a Magyaľ Máttai Szeľetetszolgálat Egyesĺilet
ĺľodavezetője az egyesületet akként jegyzem, hogy az egyesület kézzel vagy géppel előíľt'
előnyomott vagy nyomtatott elnevęzése alá nevemet Vecsei Miklós alelnökkel vagy GyőrĹ
Dani Lajos igyvezetó alelnökkel együttesen az alábbiak szerint íľom:

Ś
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Dr. Radics Katalin
kłôziegyző

Bp. XIII. Szt.István lśt'16' |Iv|I
Tel, fax: 329-35-37 és 329-36-66

1 1 058/IIl1 29 ĺ 2015. ĺigyszám
Tanúsítom,hogy TĺhanyĺGáboľ (született: Budapest, 1947.05.16., anyja neve: Simonyi
Ibolya Maľgit)' Budapest xII., Mĺírványutca 29. \I. emelet l. szán alatti lakos, aki
személyazonosságát és lakcímétaz AP 296960 számű személý igazolvźnrlyal igazolta, ezt az
okiľatot a mai napon előttem sajatkeztilegírta alá. -------AzIJgyfél tudomásul vette a közjegyzohelyettesi tźtjékoztattlsta közjegyzŕ5l<r(5l szőlo t991.
évi XLI. törvény l22. s (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakľól, vagyis a személyazonosság online el lenőr zéséte vonatkozó ľendelkezésekľől
Kelt Budapesten, 2015. (kettőezer-tizenötödik) év január hő 28. (huszonnyolcadik) napján-_---

kozjegyzőhelyettes

DR. RADICS KATALIN

1737 BUDAPEST

budapestiki)zjegyző

Szt. István krt. 16. ||I/ 17

Tel/Fax: 329-35-37

.

Tanúsítvúny:
1 1 058/H/8 l 2017 . ügyszám
Tanúsítom,hogy ez az I, azaz egy oldalas fénymásolat az előttem eredetiként felmutatott,
ĺissze nem fűzött, illetékbélyeggel el nem lźiott, közjegyzői tanúsítvánnyal ellátott okiľattal
mindenben egyezó.
Kelt Budapesten, 2017 . (kettőezeľ-tizenhetedik) év janurĺľhónap 03. (haľmadik) napján

ů Úl'"

dľ. Tolcsvai

tW--

Krisztina

közjegyzohelyettes

--

l1012tilĺ22g8ĺ2009.

ĺigyszám
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,r,, *ťľ;ľ,T,'ĺTĺ*Ę,ä"ĺ.r,r.
tźłsup.,5. PÍl: ll48

Tanúsítom, hogy ez a túloldati fénymáso IaÍ aztiä1|'3iłľ'T3ť#fuťtrbTť,"étedeti
okirattal mindenben megegYezik
Kelt Budapesten, 2009. (kettőezer_kilencedik) év március hónap
(huszonotödik) napján.
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otga kozjegyző
9j:
l05l {uľási
Budapest,
Tel'/Fax

:

(l)

n01a HB123 l 2012.

ti

3

Nádor u.20.I/|ď.
(r) 269 -4690,e-mail : kapasi@t-onrine.hu

0z-s223 /

gys

z

ám

Tanúsítom,hogy ez a tuloldali és fenti
2 (kettő) oldatból áIló fénymásolat
az előttem
felmutatott eredeti okiľat kozjegyző
által hitelesített másolatával mindenben
Kelt Budapestery 2012. (kettőezertizenkettedik) év június hónap

napján.

22.

(huszonkettedik)

o.H&ň,rY
kozjegyző
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łLÁÍnÁsĺ cÍnĺpnl"^-'tL}ĹbtĐ AtsN

Alulírott, Vecseĺ Miklós (anyja neve: Pacsay Kinga Ritta), 1023 Budapest II., Ürömi u. 14. Ż.
ép. IV}.szänl alatti lakos, mint a Magy'aľ Máltaĺ Szeretetszolgálat Egyesület ügyvezető
alelnöke; meghatalmazott képviselője az egyesületet - a meghatalmazas keretein beliil _ akként
jegyzem,hogy az egyesület kézzę| vagy géppel előíľt' elónyomott vagy nyomtatott elnevezése
alá nevemet a Tihaný Gábor irodavezetővel együttesen az alábbiak szorint írom:

ĺku^--Á
Vecsei Miklós

)
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Dr. Radics Katalin
közjegyző

Xü. Szt.István kĺt. 16.Iil|I
Tel, fax: 329-35-37 és329-36-66
Bp.

058_0/28

tl

lŻ008tÜ1. ügyszám

Tanúsítom, hory a közjegyz(5 által szemé.lyesen ismeľt Vecseĺ Miklós (sztiletett: Szony,1964.
08. 20., anyja neve: Pacsay Kinga Ritta), 1023 Budapest II., Üľömi u. 14. 2. ép.I|/2. szäm
628517AA számú szemé|yazonosító
alatti lakos; aki a közjegyző előtt fęlmutatta
igazolvźnyźúés a 178934 RL szém,Ú lakcímet igazoló hatósági igazolvźnyź/',ezt az okiratot a

a

keztĺlegírtaalá._

mai napon előttem saját
------------Az Ügyfél tudomásul vette a közjegyző tźtjékoztatását a kiizjegyzőVł'ő| sző|ő I99l,. évi XLI.
törvény l22. s (2)-(10) bekezdéseiben foglaltakról, vagyis a szeĺĺélyazonosságon-line
ellenőrzéséľęvonatkozó rendelkezésekĺől. ------------Kelt Budapesten, 2008. (kettőezer-nyolcadik) év szeptember hó 30. (haľmincadik) napján. __*

kozjegyző

Hitelesítós a tuloldalonl

DR. RADICS KATALIN

7737 BUDAPEST

bĺdapestiköĄegyző

Szt. István kľt. 16. III/17.

Te|lľax: 329-35-37

Tanúsítvány:
1 1058/H/10 12017 . ügyszám
Tanúsítom,hogy ez az l, azaz egy lapból állő, 2, azaz kettő oldalas fenymásolat az elihttęm
eľedetiként felmutatott, össze nem ťuzött, illetékbélyeggelel nem látott, kłjzjegyzői
tanúsítvánnyal ellátott hiteles másolattal mindenben egy ező. --- Kelt Budapesten, 2017. (kettőezeľ-tizenhetedik) év január hónap 03. (haľmadik) napjĺán
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