
Alulirott alaplto a Polgari Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torvdny (ptk.) es az egyesritesi jogr6l, a
kozhasznu jogaliSsrol, valamint a clvil szervezetek nrijkod6ser6l es t6mogatasarot szolo 2011.6vi CLXXV.
torveny (Ectv,) rendeik*zdsei alapjan a kovetkezo tartalommal 6ilapitja *eg az aldbbi alapitvdny alapfto
okiratAt,

ALAPITO OKIRAT

Egyseges szerkezeti:e fogiaiva aZA?2, apriiis 29. napjiin elfogaoottmodositdisokkal.

t. nz RmpirvnNy ALRpirO.Je

1. Az alapirvdny aiapitoja

1.1. lrlev: Mornentum Moagalom

Szekhely: 1053 Budapest, Muaeum krt. 13, 1, em" Z.

Cegje gyzekszdim inyilvdntartdsi szilm) : 01 -02-00 1 6S1 l
Kepvise16 neve, betoltott tisztsege; Don*th Anna, elnok

Lakclm:

II. iiZ AiEPITVNNY NEVE, SZEKHELYE

1. Az alapitvdny neve: lnditsuk Be Magyarorszilgot Alapitvdny

2. Az alapitvdnyszekhelye: 1053 Budapest, Mrizeum krt. 13. f . em,l"

3. Az alapitv*ny honlapj6nak cfme: www,inditsukbe.liu

iri. n? nmphvRNy cELJA, TEVEKENys[GE

a) tudonanyas eiemzes, k0zv6lenreny kutatiis;
b) neveles, oktat6s, ismeretterjesztesi
c) eload6sok, konferenciSk, rendezv6nyek szervez6se;
d) kony,rek, tanuimanyok, kiadvdnyok nyomtatott qls elektronikus t<iadasa, megjelentetese;
e) konyvek, tanulmdiny_ok, kiadvinyok, dokumentumok gyrljtdse, archivdldsa, iencjszerez6se, feldolgozdrsa;
f) palyazatokon tort6n6 rdszvetel;
g) kezdemenyez6sek timogatdsa;

1. Az alapitvdny ceija:

Az AiapitvAny celja - a 2003. evi XLV|l. torvennyei (pmstv.) osszhangban * a politikai kultirra fejlesztdse,
valamint ehhez kapcsol6doan krllonbozo tudomdrnyos, kuiatiisi, isileretterjeszt6, oktat*si tev6kenyseg
vegz6se, amely hozzdjdr"ul az iillampolgarok kozeieti isrnereteinek szelesitesehez.

2. Az alapitvdny tevdkenysdge:

Az Aiapitvany a taitos edljf nak ekir6se 6rdek6ben a kovetkee6 tev6kenys6geket vrigzi:

h) kapcsolatok 6pitdse, iipolfrsa es egyuttmrjkodes
osszeegyeztetheto celokat kitijz6 es hasonl6 elvek al
kuifiidon.
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civil szervezetekkel, ilietve az
apjiin m0kodo alapitvanyokkal

Alapitv6ny celjiival
lvlagyarorsziigon es
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3. Az aiapitvfrny gazdasdigitevdkenysdge es a gaadasdgi tevdkenys6g foivtatdsAnak keretei:

Az Aiapitvfrny az aiapitvilnyi cdl nregvalositasfivai kozvetlenlll osszefuggo gazdasigi t*veken'vsdg vrigzesere

jogosult.

tv. nz ampll'iaNy l'luK0nrsrNrx tn0iRnrnluti

1, Az aiapjtvdny miikodes6nek iciatartama: hatiiirozatlan'

v A,r quqpiio ALTAL Az nLnpirv'qxvt'tp'^llf'ggilffi;lt],liffilt,EnIEKE' i\z ALAPiTANY RENiTELKEZTSERE

1,

Alapito neve. Fdomentum Mozgalorn

Vagyoni juttatiis t&rgYa:

a) p*'nir
2$0,00fi F:t,

azaz kett6srdzezer forini.

Az Alapito 100.CIS0 Fl, aeaz szazezer forint osszegu pdnzbeli vagyon iuttat*st 2018"!0'1$" napian

iigyvedi letetbe helyezes rjtiiln az alapitvAnyra ruh6z-oti.

Az aiapito tcvabbi '100.S0CI Ft, azae szdzezer forint osszegri penzbeli vagyon iuttatast ruhaz az

ala p itv;inyr"a ug,vvedi let6tbe helyezes utjan ZSt S.'! 1'?$, napiaig.

A teljes juttatott \ragyon alapitviinyra ruhdzasdnak fentiek szerinti vegso hattlrideje: 2818.11.2$^ napia

de legk6si:bb az alapitviinlinyiiviintartdsba vetel*tdl szdnritott egy 6ven bcltil'

A teljes juttatott vagyon az alapitviny nyilvdntar"tasba veteiet koveto I napon beiul kiutaliisra kerul az

ugyvedi ietetbol az alapitvdny rriszdre megnyitiisra kerulo p6nzforgalmi szanlara.

b) Az atapit6 nenr p6nzbelivagyont nem hoes{t az alapitviny rendelker6sdre.

vt. csAl LAI(ozAs AZ *LApiT'tANYii0z

1. Az alapito a nyilvlintart6sa vett alapitvanyhoz torl6no csatlakoz6rst lehst6v{i teszi"

2. Az alapitvanyhcrz tdrleno csatlakozds felteteiei

2,1^ 
^ 

nyilvantartasba vett aiapitvdnyhoz az alapitvdny fenndll&sa alatt i:iirirrely hazai vagy xulfoidi

termtiszetes szemely 6s - az atapitvany kivdtelevel - jogi szem6ly aa 6ltala nreghatarozott vagyoni

hozziijaruidssai csatiakozhat, amennyiben az aiapilvany celjaival egyeterl,

2.2. h csallakoz-asi kerelmet az alapitirany,hoz kell benyuitani. A csatlakoz6rs elfogadasiiroi vagy elutasit*s*r"ol
az aiapitvdny kuratoriuma dont lekesobb a kdrelem beerkez6setol szamitott 60 napon belul, 6s hatArozatdt
annak meghozataiatol kovetd B napon belul ir*sba fogiaitan, igazoit rnodon rnegkuldi a kdrelmezo r6sz6fe,

A csatiakozdrsi kereiem elutasitdsa esetdn feliebbezesnek nincs heive,
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2.3. A csatiakozo alapitoi i?qo,Tu:. ry1,:y'ko'olhat' 
megilleti 

'azonban 
az a iog' hogy iavasiatot tegyen a

ku ratorium rdsztire a vagyo ni juttatfrsan ak teitr aszn alasira vonatkozoan'

2.4. Az alapitvany tfirnogalast csak egyertelmuen azonosithata szemelyt6l trygllui el' A t&mogat*s az azt

ny01ro szemdrv riz*tusl'lliml6ia'6;;;futiiJX" d;rfi;ili;;;;LH;; torteno ritutaldrssartortenik

2.5. Az aiapiivany szfrmAra tiimogatast nyujto szem*ly ll11luitiisrihsz 
szukseges adatok es a l6rmogat&s

hqczeoe kbzerdekbol nyilvanos adatnak m'inZstit' es azi"t'og";iat"b*tk*'e'iirta'eto 
harminc napon belul

u, ufuiittuny honlapidrn kozze kell tennl' na

a) a tAnrogat*s osszege az olszilz-et'er {orintot' vagy

b) kuiibldrol szf rmazo tamogatis bsszege a szbzezerforintnak megfelelo drteket meghaladia' '

2.6. A fenti 2.4. es 2'5' bekezc16s rendelkez6seinek megsenesevel eifuuariu]i t*r.'egatsst = cz A)lami

sz*rmvevosz6k fethivdsira - lizenot 
"*po[oui[ia-[o'ponti 

xbffi;Jt6;l*[tt'r''*rt'n'etni' K6sedelem eset6n

a tartoz6st adok modiara kell betrajtani' #';i'pililY k6ftJil;ii;iia*os'tatfi az elfogadott tirmogatis

6rt6ket kiievo bsszeggel az Allami Sta*u**xieffethiv'as6t f<otietO negyed6vben csokkenteni kell'

ViI,,CZ ELATiT',IANY VAGYOIIANAK KEZELESE, FELHASZNALASA

i. ,Az alapito okii'aiban megieldlt alapitv*nyi cei megvaioslt6sara az alapitv*ny alapiiiskori vagyona es annak

teijes hozaci*x., torlanud 
-az 

alapitiut koouioon ai alapitvany *ia*ri;ar.a drkezo kdszpenzadomdny telies

oirz*ss, a terrn6szetben nyujtott aclomany telies eg6sze fordithato'

2. Az alapitv6ny vagyonaval a kuratorium gazdiilkodik' Az alapitvfrny vagyonanak felhasznalasa soran a

t6mogatdsakrol elfogAolt p6nzugyi terv 6s hatdrrozat alapjdin a kuralorium dont'

3. Az alapito 6s a csatlakozo az alapitvdrny r6sz6re juttatctt vagyont nem vonhatja el es nenr kOvetelheti

vissza. Ezt a rendelkez6st megfeleloen alkalmazni kell az alapito 6s a csatlakoz6 jogutodiira is'

vrrt. az RLnpimruv 0evvrzrro sz-rnvr

1. Az alapitvdny ilgyvezeto szerve: a kuratorium.

2. A kuri4torra a kuratoriumra vonatkozc szabdlyokat megfeleloen alkalmazni kell.

3. A kuratorium tagjai az alapitvdiny vezeto tisztsdgviseloi.

4, A kuratoriumi tagsdg keletkez6s4re vonatkozo szabiilyok

4.1. Az alapitd a kuratsrium elnoke kijeloldsenek jogat fenntafrja.

4.2. A kuratorium tagjait az alapito jeloli ki.

c 3. A ',,ezeto tiszts6gviseloi megbizas a tisztsegre kijelolt szemdi.v altaii elfogaddisdvaijon l6re.

5. A kuratoriurn tagjai, kepviseletijogosultsfrguk gyakorlAsdnak modja, terjedelme

5.1. A kuratorir"im 3 szemelybol all. A kuratorium tagja a kuratorium elnoke 6s kuratoriumitagok.

5.2. A ki:ratorium elnoke: V6gh Tanriis
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LakohelY:

Anyia sziilet*uint'uffi

A rneEbizatas haiArozott idore szoi'

A megbizatdrs kezdd idopontia: ?020'12'0S"

A megbizatas ieiarta: 20?5'1?'08'

A kepviseieti iog gyakorl6sAnak terieCelrne: i*ltal*nos'

5.3.1. A kuratorium tagjai:

5,3,1.1. Ntiv: Diallo Alfa

Lakr:hely:

Anyja szuletrisi neve

A megbizat*s liat*rsrott idrire szdi'

A megbizatirs kezdc idcpontja: ?018'1S'1S'

A megbizatas lejdrria: 2023'10'1 8'

A kepviseleli iog gyakorl;isiirrak terieCel me: 6ltal* n os'

5.3.1.2. Nev: Bonus Eva

Lakohely:

Anyja szuletesineve:ffi

A megbizatils hatdrozott iddre szr;I.

A meghizatds kezdd id6pontja: 2S21.12.03.

A megbizatas lejdrta: 2026.12,02.

A kepviseieti jog g5rakorldisanak terjedelrne: dltaldnos.

5.4. Az egyuttes kepviseleti joggal rendeikez6 kuratoriumi tagok:

5"4.1. Vegh Tamiis es Diallo Alfa egyrlttesen jogosultak az alapitvany torv6nyes k6pviseietdi-e.

5.4.2. vegh Tamds es Btinus Eva egyuttesen jogosuitak az alapftvany toivenyes kepviselet6re,

6. A kuratoriumi tagsdg megszunes6re vonatkozo szab6lyok

6,1. Megszrinik a kuratoriurni taqsAg: u
\T
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6,?. A kuratr:rium hatdrrozatlan iddre kin*vezett tagiat az alapitoi j9Uo1 gyakorloia bdrmikor

visszahivhatia' A kuratorium nataiozltt idore kineveieit ligiat 
'megbizitdrsanak lejdrra elott az

alapitvdnyi cel megvalositisfinak fOiu*trun veszrllyezte;;; #i*t trivnatla vissza az alapitoi iogok

gYakoriola'

6.3. A kuratoriumi tag megbizatiis6rol az alapitv*rnyhoz cimzett' az alapftoi iogok gyakorlojfthoz

intdzett nyitaikozattat larmi-r<or f**'nJit't' fra az alapitvany mrikodok6pessege ezt megkfvinia' a

lemondds az 0i kuratcriumi tug **guatasztisdval' *nn*ti hiSnyaban'legkesobb a bejelentestdl

szdrmitott hatvanaclik napon vfrlik hatfrlyossa'

7. A kuratorium tagiaira vonatkozd kizhrb 6s osszefGrhetetlens6gi szabdlyok

7.1. Vezeta tisztsrigviseld az a nagykor* szem6ly lehet, akinek cselekvdk6pess6gdt a tevekenysdge

ellatdisdrhoz szuksdges korben nem korldtoztiik.

7.2. A vezetc tiszts6gviselo tigyvezetdsifelaciatait szem'5lyesen koteles ellirtni'

a) megbiz6s idStartamiinak ielartAval;

b) visszahivissal;

c) lemonddssal;

d) a kuratoriumitag halaldrvall

e) a kuratoriumi tag csetekvdk6pessdg6nek a tevdkenysege ellatAshoz szuks6ges k0rben

tbrteno korl6toz6sAval :

{) a kuratoriumi taggal szemben kizAro vagy osszefdrhetetlensdgi ok bekovetkeztdvel'

7,3. Nem lehet vezetd tisztsdgvisel6 az, akit brincselekm6ny elkovetdse miatt jogerosen

szabadsdgvesztt*s buntet6sre ltdltek, amlg a buntetett et66lethez fiizodo hiitrinyos kovetkezmenyek

alol nem rnentestilt. Nem lehet vezeto tiszts6gviseld, aki koztigyektol eltilt6 it6let hat6lya alatt iill (Btk.

61, $ (2) bek. i) pont).

iuJem lehet vezet6 tisztsegviselo az, akit e foglalkoz*stol jogerosen eltiltottak. Akit
fogialkozastol joger6s biroi itelettel eltiltottak, az eltilt6s hat*lya aiatt az it6letben
tevekenysriget folytato jogi szemely vezet6 tiszts6gviseloje nem tehet. fu eltiltast
hatdrozatban megszabott idotartamig nem lehet vezetd tisztsdgviseld az, akit eltiltottak
tisztsdgviseloi tevdkenysegtol.

valamely

megjelolt

kimondo

a vezet6

7.4, Azalapitd es kozeli hozzdtartoz6i nem lehetnek tobbs6gben a kuratoriumban

8. A kuratoriunii tagsdgidijazas szabiilyai

8.1. A kuratorium tagjai d4aztesban reszesulnek, illetve igazoit keszkiaddsaik, koltsegeik megteritesere
ig*nyt tarthatnak.

8.2. A kuratoriumi tagok dijaz6siinak mdrt6ket 6s megt6rit6s6nek szabalyait az alaplto idorfil id6re
allapitja meg. Az alapito a kuratoriumi tag tiszteletdijarol elsri izben a kuratoriumi tag kinevezesekor
donthet.
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8,3. Az igazolt k6szkiadasaik es koltsegeik megterltesenek 
'szabalyait 

a kuratoriunr allapitia meg

azzal, hogy az alapito egyebekben " ig;'ori"kJt'[r'aau 6s koitsegek megteritese tekinteteben

kikbt6'qt nem tesz'

9. A kutatorium feladatkbrebe tarlozik:

a) az aiapitvanyi celok folyan:atos megvalositdsdrnak

fett6telr*ndszer megteremt6se;

bi gazdalkodiis az alapitvfrny vagyonAval' a vagyon kezeldse;

c) dontes az alapitv*nyhoz 6rkezett adomfinyok elfogacldsfrroi es visszaulasiti:sdroi; '

d) dontds az aiapitvflnyhoz torteno csatlakozAs elfogad;isErroi vagy elutasftiis;irol;

e) legalabb 6vente egyszer f:esziimoias az aiapltonak ez aiapitvAny milkodeser6l;

f) munkr.aitatoi iogok gyakorl6sa az alapitv6ny munkavdrllaloi felett;

g) az alapitv6ny napi ugyeinek vitele, az ugyvezet6s hatdskorebe tartozo ugyekben a dontdsek

meghozatala:

h) a beszdmolok elok6szit6se;

i\ azdveskoltsegvetdselk6szitdse;

j) a kuratorium hatdrozatainak, szervezeti okiratainak es egyeb kbnyveinek vezetdse;

k) az alapitv*ny rniikbd6sevel l<apcs*latos iratok megorz6se;

l'7 az alapitv*rny 6rinto megszrin6rsj ok fenndll6s6nak mindenkori vizsgdiata ds-annak bekcvetkezte

esetrin a Ptk-ban ef6irt intdzkeddsek megtdtele;

nr) dontes mindazon kdrd6sben, ameiyet jogszabdly vagy alapito okirat a hatdskordbe utal.

10. A kuratorium rnLikbd6se

10.1. A kuratoriurn rllesezesi rendjere es dOntdshozalalixa az alapito okirat rendelkezesei irdnyadok.

10.2. A kurat6rium sziiks6g szerint, de dvente legaldbb egy alkatommat ul6st tart, amelyet az etnok
hiv ossze. Az ulest az eln0k legaiabb 15 nappal az ules iddpontja elott kikrlidott meghivoval,
eisodlegesen az alapitvAny sz6khelyere hivja ossze.

BArmely kuratoriurni tag k6rheti kuratoriumi ules osszehivasat a cel es az ok megjeiolesevel, llyen
k6relem esetdn a kuratdrium elnoke koteles a k,Srelem beerkezesdtol sz6mitott nyolc napon nblui
intezkedni az Lil6s ossz-ehlv6sarot. t-{a ennek a kotetezettsegenek a kuratorium elnoke nem tesz
eleget, a kuratoriurn rileset a k6relnret eloterjeszto tag is osszehivhatja.

Ha az elnbk megblzatfrsa biirmely okbol megszunik, a kuratorium 0leset barmely kuratoriumi tag
osszehivhatja,

biztositdsa, az ehhez szuks6ges eszkoz--6s

filYl
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Az uldsre szolo meghivo tarialmazza az alapitvdny nev61' szekhelyet' az ules heiyet' ideiet es javasolt

napirendi pontokat. A napirendi pontoxai'u-*!ghi'0il*n t*giubn olyan reszletezettseggel kell

ifiiiiuni, hogy a kuratoriumi tagok allaspontlukat kialakithassdk'

A kuratoriurn hat;irozatSt a ielenlevok egyszeru szotobbsegevel hozza'

A kuratorium hatarozatk6pes, ha az fircsen a sioaz*tilogaban nem korliitozott kuratbriumi tagok

tbbh mint a fele de legalilbb ket tag i;i;; ;' K6t 
'kuiatoriumi 

tag jelenlete eset6n kizdrotag

Az ules megnyit6s6t kbvetoen meg kell dllapitani a hat6rozatk6pessdget'

Az irlesrol jegyzokbnyvet keli felvenni' amelyet az elnok ir aldr' r5s az erre megvalasitott' jeten l6vo

kuratoriumi,rli:ffi1l:IlU;lili-vv tartaimaz'u 
"'iupitvanv 

nevet es sz6lihelvet; az ul6s helv6t

es ideiet; a 
-kuratorium 

lelen iOvO't'glai-nuuer;, az ulesen lezajlott fontosabb esemtinyeket' az

elhangzott inditvanyokat; a hataro'#'luut*t*tokatl a megnozott hatarozatokat' amennyiben a

hatdrozatokat nem foglaljAk kirlon dokrmentumba; a leadott slavazatok 6s ellenszavazatok' valamint

a szavazSstoi tartozkoddk sz6mat'

ix nz nLnpitol ioGoK GYAKoRLASA Rz Rmplro KIESESE ESETEN

1. Ha az alapito meghalt, iogutod n6lkil1 megsziint' vagy mas okb6l az alapitoi iogokat v6glegesen nem

gyakorolia, az alapltoiiarabito okiratban rremT;b ki'az iapitoijogok gyakorlasdra jogosult szem6lyt'

2. Haaz alapito meghalt, jogutocl nelkul megszunt' vagy miis okbol az alapftoi jogait veglegesen nern

gyakorolia, ebben az Jsetnen Jz alapitdijogok {yakorldsrira'a Ptk' rendelkezdseit kell alkalmazni'

egyhangiilag hozhato hatiirozat'

A kuratorium iil6se nem nyilvitnos'

x, rclitcYrl0BIzoTTSAG

1. Az alapitv6nyntll rnukodo feiugyelobizottsdg l6trehoziisdra sor kerul'

2. A feliigyekibieotfsiig tagiai:

2.'t. N6v: Berg CIiinfel

lakdhely;

Anyja serilefdsf

A megbizat{s hatflrozatt id6re szdl.

A m*gbizatds kezd6 iddpantia: 2022,04.29.

A megbizatds tejdrta: 2A27.A4.29.

2.2. N6v: Jakab Tam*s

Lakfihely:

Anyiaszuief6sin*u*rm

lil
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A meg&fziis hatilrozott'idtire srdl'

,4 n'regbira f ;{ s Jrezdrj idrip on fja : 2A 22' 0 4' 29'

A n'iegbieafds lejiirfa; 2l-27 "A4'29'

2.3. f{tlv: Gdl,Afcx

AnYiaszrilefd'si,uu*rc
It meghizds ha(drozoff id6re szol'

A m*Ebizatds keed6 idlpontia: 2\22'fi4'29'

A megbizatils lei6rta: 2027'A4'29'

XI. ZARO RTNDELKEZESTK

1. Jognyilatkozatok niegt6tei6nek modja

1.1. Az alapitviinnyal kapcsolatos jognyiiatkozatot - ha a Ptk-bol 6i-s nem kovsikezik * lr*sban lehet

megtenni, O* ig;rofftuto modon tef,ei fuzatni' Ezt a rendelkez6st alkalmazni kell az alapitv6ny szerve

vagy az aiapitd hatiirozat6ra, valarnint jognyilatkozatnak 6s hatdrozatnak a cimzettei valo kozles6re'

1,2. Az iriisbeli nyiiatkozat kozldse tortdnhet az iriisba foglalt nyilatkozat

a) postai 0ton t0rtend elkuldesdvel;

bi elektronikus iev6lben tortino elktlidesevel;

c) erintett altal vagy k6pvisekije iiltal tortdno szemelyes dtvriteievel,

1.3. igazolhato modon torteno kozl6s

1^3.1. Az irasbeli nyilatkozat postai uton torteno elkrlldese eset6n igazolhato modon torteno
kozlesnek minosul a krlldemdny ajaniottan vagy tdrtivev6nnyel tort6nd tov;lbbitdsa, Ha az
irirsbeli jognyilatkozatot posidn kuldik el, azt az ellenkezo bizonyitdsig a tdrtivevenyen
feltuntetett atvdteli idopontban, ajanlctt kuldemeny eseten a felad6rstoi sz6mitott otodik
munkanapon a beifoidi cimzetthez megdrkezettnek kell tekinteni,

'1.3.2. Az ir6sbeli nyilatkozat elektronikus lev6lben torteno elkuldese esetdn igazolhato modon
tortdnd kozl6snek minosul az elekkonikus levei kezbesit6s eredmdnyenek- visszaigazolasa
iranti kerelenrmel torteno tovdibbit;is a. Ha az irasbeli jognyilatkozatot elektronikus leiel utjan
krildik el, azt az ellenkezd bizonyit6sig a kezbesitds eredmdnyerol 6rkez6 eiektronikus
visszaigazoliison feltuntetett iitveteli idOpontban a cimzetthez rnegdikezetinek kell tekinteni.

1.3.3. Az irdsbeli nyilatkozatnak az drintett iiltal vagy k6pviseloje dltal tortend szemdlyes
iitveteie eseten igazolhato modon tortentj kozlesnek rninosul, ha az 6rintett szem6iy vag3r
kdpviseloje a jognyilatkozat mdisodp6icidnyiin aliiirAs6vai 6s az atvetel idopontjani'k
megjelolesevel elismeri az iilvetel teny6t.
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2. Az- alapito okiratban nem szabAlyozott kerdesekre a Polg6rriTbrvenykonyvrolszoio 2013' eviV' tbrvdny es

az egyesulesi iogroi, ;;;;;;;;r iogailasrii-'uit*int a-civil ti**ilz-ttrt mukodes6r6l 6s tdnrogatasdrrol

szolo 2011. evi CLXXV tO*OnV rendelkezesei az irdrnyadoak'

F{atilYos: 2022, dPrilis 29"ttil'

*#&
Mom*ntum Mozgalom

Dr. Ttirtik Gyula
ugyved

KASZ: 36070607

alaPito

ktipv.: Donith Anna

Budapest, 2A22. A4.29

A jeien alapitookirat egyseg'::i:'ku':tbe foglalt szovege. negfelel az Ata,pilo ttltal 2022' ilpritis 29' napihn

elfagadattmddosifas albpiin 2A22' a4rils.-2g"natpietdt nitilyaitartalmanak' Az egysbges szerkezetii akirat

elkdszffdsdre a X. pont 2.1.,2'2', e' t's'-atpiiii'x *adoinaua adatt okot' A vAltazast a ielen egysdges

szi,iXezutU atapitd akirat d1it, uasfag betiivel tarlalrnazza'

Sze rke sztetfem ris ell e nje gyzem Eudapeslen 2022' dp rilis 29' napi(sn ;
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