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Az Alapítvány ügyintézőésképviselő
szerve a Kuratórium, melynek éién
az elnök á||. Az
Alapítvány Kuratóriumának a megbízalása
hata,ozutiun időre szól. Az Alapítvanyt a
Kuratórium elnöke képviseli.A Kurátórium
utto. n"t.i,o'uttépes,ha tagjainaktöbb, mint a
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