
Gyökerek és Szárnyak Alapítvány

Alapító Okiratának

egységes szerkezetbe foglalt szövege

(Dőlt betűvel a 2020. 11. 15 –től hatályos módosítások.)

Alulírott alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:378. § alapján, tartós cél
folyamatos megvalósítására jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hozok létre a jelen alapító
okiratban rögzített feltételek mellett.

1. Az alapítvány neve: Gyökerek és Szárnyak Alapítvány
Az alapítvány rövidített neve: GYSZA, idegen (angol) nyelvű elnevezése: Roots and Wings
Foundation

2. Az alapítvány székhelye: 1092 Budapest, Ráday utca 32. 3. emelet 3. ajtó

3. Az alapítvány célja, hogy hozzájáruljon a civil társadalom fejlődéséhez azoknak az egyéni,
csoportos, szervezeti erőfeszítések kutatásával, támogatásával, népszerűsítésével, amelyek egy
igazságosabb világ felé mutatnak. Az alapítvány támogatja az aktív (állam)polgárság eszméjét, az
emberek érdemi részvételét össztársadalmi és helyi közösségi ügyekben, az országban fellelhető
pénzügyi és egyéb erőforrások mozgosítását jótékonysági és fejlesztési célokra.

3.1. Az Alapítvány közhasznú szervezet.

4. Céljai megvalósítása érdekében az alapítvány a következő tevékenységeket folytatja hazai és
nemzetközi vonatkozásokban egyaránt:

4.1. Tudományos kutató és fejlesztő jellegű tevékenységeket végez elsősorban társadalomfejlesztő
céllal; más szervezetek, cégek és önkormányzatok számára szakmai és közösségi szolgáltatásokat
dolgoz ki és szervez; kutatja, elemzi és fejleszti a média és a civil szféra kapcsolódási pontjait,
egymásra hatását.

4.2. Magánszemélyek, be nem jegyzett társadalmi csoportok, cégek, önkormányzatok, közösségi
kezdeményezéseinek támogatása, fejlesztése;

4.3. Adományozói- és fejlesztői programok kidolgozása, szervezése, koordinálása, a helyi közösség
céljaira, melyek megvalósítása során különös figyelmet fordít a közösségi alapítványi modellre;

4.4. Civil szervezetek elindításának, megerősítésének, működésének pénzügyi és szakmai
támogatása;

4.5. Az alapítvány tevékenységével, hazai és nemzetközi tapasztalataival kapcsolatos
ismeretterjesztés, szakmai anyagok eredmények népszerűsítése;

4.6. Hazai és külföldi források mobilizálása az alapítvány céljának elérése érdekében;

4.7. Üzletviteli, kommunikációs, fejlesztési, szervezetfejlesztési, tervezési, civil és nonprofit
menedzsment tanácsadás és képzés;

4.8. Kommunikációs közösségi terek, felületek és fórumok működtetése;



4.9. Kampányok, szakmai programok, konferenciák, műhelyek szervezése, kiemelten az
adományozás, a helyi közösségi kezdeményezések népszerűsítése, a felelős helyi erőforrásokra
támaszkodó gazdálkodás érdekében;

Az alapítvány tevékenysége során ellát olyan közfeladatokat, amelyről törvény vagy törvény
felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint, valamely állami szervnek vagy a helyi
önkormányzatnak kell gondoskodnia. Az alapítványnál ezek az alábbiak:
- a civil szervezetek elindításának, megerősítésének, működésének pénzügyi és szakmai
támogatásával: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § a)
- adományozói- és fejlesztői programok kidolgozása, szervezése, koordinálása, a helyi
közösség céljaira, melyek megvalósítása során különös figyelmet fordít a közösségi alapítványi
modellre: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 6. § b)
- kampányok, szakmai programok, konferenciák, műhelyek szervezése, kiemelten az
adományozás, a helyi közösségi kezdeményezések népszerűsítése, a felelős helyi erőforrásokra
támaszkodó gazdálkodás érdekében: a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló
2014. évi LXXVI. törvény 4. § (1) g)

5. Az alapítvány kedvezményezettjei lehetnek a 4. pontban felsorolt tevékenységek által érintett
természetes személyek, civil szervezetek, jogi személyiséggel nem rendelkező közösségek és
csoportok. Az alapítványnak nem lehet kedvezményezettje az alapító, a csatlakozó és mindezek
hozzátartozója, kivéve a Ptk. 3:386. § (1) és (2) bekezdésének eseteit.

6. Az alapítványt az alapító határozatlan időtartamra hozza létre.

7. Az alapítvány vagyona 250.000,-Ft, azaz Kettőszázötvenezer forint, amelyet az alapító a jelen
létesítő okirat aláírását követő 30 napon belül, teljes egészében, készpénzben, pénzintézeti letéti
számlán elhelyezés útján bocsát az alapítvány rendelkezésére. A létesítő okiratba foglalt célok
mind teljes körűbb megvalósítása érdekéban az alapító a bejegyzést követő egy éven belül további
100.000.-Ft, azaz Százezer forintot bocsájt az alapítvány rendelkezésére annak bankszámlájára
történő befizetéssel.

8. Az Alapítvány nyitott, nyílt alapítványként működik. Ahhoz bármely magánszemély vagy jogi
személy adományozással csatlakozhat. A feltételhez rendelt adomány elfogadásáról a Kuratórium
dönt. Az Alapítvány nyitottsága azt is jelenti, hogy szolgáltatásaiból – ha tagsággal járó szervezeti
egysége jönne is létre – a tagokon kívül más is részesülhet. A csatlakozás alapítói jogok
gyakorlásával nem jár együtt. Az adományozó az alapítványhoz csatlakozással azt fejezi ki, hogy az
alapítvány céljaival egyetért és a létesítő okiratába foglalt célok megvalósítását kívánja támogatni.
A csatlakozó jogosult az adománya, támogatása felhasználásáról a Kuratóriumtól beszámolót kérni
és kapni.

9. Az alapítvány honlapja: www.gy-sz.hu A Kuratórium Elnöke ezen a honlapon hozza
nyilvánosságra mindazokat a dokumentumokat és adatokat, amelyeknek nyilvánosságát jogszabály,
a Kuratórium döntése, vagy szerződés előírja.

10. Az alapítvány kezelő szerve a 6 természetes személyből álló kuratórium, akiket az alapító 3 évi
határozott időtartamra, 2020. november 13. napjától 2023. november 13. napjáig szóló hatállyal
kér fel és jelöl ki a kuratóriumi tagsági feladatok ellátására:

- a kuratórium elnöke: Scsaurszki Tamás Ádám
- kuratóriumi tagok:
               Benedek Gabriella

Scsaurszki Tamás Ádám

http://www.gy-sz.hu/


Kovács Edit
Bardócz Iván László
Axel Halling
Turi Attila

A 3 éves időtartamú kuratóriumi tagsági megbízatás korlátlan számban ismételhető.

11. A kuratóriumi tagságra vonatkozó megbízatás az erre vonatkozó elfogadó nyilatkozat
aláírásának napjával kezdődik; s a következő esetekben szűnik meg:

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben

történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A kuratórium tagját - megbízatásának lejárta előtt - az alapítványi cél megvalósításának közvetlen
veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza.
A kuratóriumi tagságról történő lemondás az új kurátor alapító által történő kijelölésével, ennek
hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá.
A megbízatás megszüntető feltétele lehet a Magyarországon tartózkodás (tartós külföldi távozás),
valamint a kuratóriumi tagsággal járó kötelezettségek teljesítésében korlátozottság betegség vagy
munkaidő-beosztás okán.

12. A Kuratórium hatáskörébe tartozik minden olyan kérdésben döntés és eljárás, amelyet a törvény
és az alapító okirat a döntéshozó szerv (ügydöntő szerv) feladataként határoz meg. A Kuratórium
Elnöke a Kuratórium ülésén tájékoztatja az ügydöntő szervet a két kuratóriumi ülés között végzett
képviseleti tevékenységéről. Az éves beszámolót a Kuratórium hagyja jóvá.

13. A Kuratórium legalább évente egyszer köteles ülést tartani. A Kuratórium ülését a Kuratórium
Elnöke meghívó küldésével hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és
székhelyét, az ülés idejének és helyszínének megjelölését, az ülés napirendjét. A Kuratórium az
ülését – az Elnök döntésétől függően – általában budapesti, alkalmas helyszínen tartja. Ha a
Kuratórium ülését nem szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen
valamennyi kuratóriumi tag jelen van, és egyhangúlag hozzájárulnak az ülés megtartásához. A
Kuratórium ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat,
kivéve, ha valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul.
Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen
kérelem esetén a kuratórium Elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül
intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz
eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. A Kuratórium ülései
nyilvánosak.

14. A Kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább három kuratóriumi tag jelen van. A
döntéseket a Kuratórium a jelenlévő tagok egyszerű többségével, nyílt szavazással hozza. Minden
kuratóriumi tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén az indítvány elvetettnek
tekintendő.

Ha a Kuratórium olyan ügyben nem tud ismételt kuratóriumi ülésen sem döntést hozni, amelyben a
kezelő szervnek törvényes kötelezettsége érvényesen határozni, ez olyan ok, amely miatt az alapító



a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése alapján a kuratóriumi tagot tisztségéből az alapítói jogok gyakorlója
visszahívhatja az alapítványi cél megvalósításának közvetlenül veszélyeztetése esetén.

Kuratóriumi ülés tartása nélkül is lehetséges a Kuratórium határozathozatala, ha a Kuratóriumi
Elnöke ezt a határozat tervezetének a tagok részére történő megküldésével kezdeményezi. A
kuratóriumi tagok számára a tervezet kézhezvételétől számított legalább nyolcnapos határidőt kell
biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék az ügyvezetés részére. E határozathozatali eljárás
akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek az Elnök részére, amennyi szavazati
jogot képviselő tag vagy alapító jelenléte a határozatképességéhez szükséges lenne ülés tartása
esetén. Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, a Kuratórium ülését az Elnöknek össze kell
hívnia.

Kuratóriumi ülés tartása nélküli döntéshozatal esetén az ezzel kapcsolatos teljes levelezést szó
szerint nyilvánosságra kell hozni az Alapítvány honlapján (9. pont.)

A Kuratórium az éves beszámolót a 13-14. pontban írt, általános szabályok szerint fogadja el. A
Kuratórium döntéseit az Alapítvány honlapján (9. pont) nyilvánosságra kell hozni, az érintettekkel
pedig közölni kell: postai levélben, vagy – amennyiben az érintett az e-mail címét megadta az
Alapítvány részére – e-mailben.

15. A kuratórium Elnökének feladatai:

a.) a kuratórium ülésének összehívása – ennek legkésőbb a tervezett kuratóriumi ülést megelőző
8. napon kell megttörténnie;

b.) az alapítvány képviselete;
c.) a kuratórium döntésének megfelelő intézkedések megtétele; döntés hiányában pedig az

alapítvány érdekeivel összhangban való cselekvés;
d.) az alapítvány pénzeszközeinek kezelése, ennek keretében utalványozási jogkör gyakorolása;
e.) a határozatokat tartalmazó jegyzőkönyvek őrzése; továbbá köteles gondoskodni olyan

nyilvántartás vezetéséről, amelyből a döntésre jogosult szerv döntésének tartalma, időpontja,
hatálya,  illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható

A kuratórium elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratórium tag, ilyen személy
hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti.

16. Az alapítvány képviselője 2023. november 13. napjáig terjedő időtartamban és teljes körűen a
Kuratórium Elnöke, Scsaurszki Tamás. Az alapítvány, mint jogi személy jegyzése úgy történik,
hogy az előírt vagy előnyomott alapítványi név fölé a Kuratórium Elnöke önállóan írja a saját
személynevét.

17. A Kuratórium tagjai, mint vezető tisztségviselők összeférhetetlensége:

a.) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. (Ptk. 3:22. § (1) bek.)

b.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények
alól nem mentesült.

c.) Nem lehet vezető tisztségviselő 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.



Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. (Ptk. 3:22. § (4)-(6) bek.)

d.) Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. (Ptk. 397. § (3)-(4)
bek.)

e.) A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére

másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy

alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

(Ptk. 3:19. §)

A másik közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az Alapítvány vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt -
annak megszűnését 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 vagy törölte.

18. Az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról a Kuratórium dönt. Az alapítvány
vagyona korlátozások nélkül használható fel az alapítványi célok megvalósítására.

A vagyonfelhasználás módjai:

a.) tevékenységi (program) költségekre;

b.) az alapítvány szervezeti-működési költségeire;

c.) támogatásra, adományozásra, ösztöndíjra, költségtérítésre;

d.) eszköz-, anyag-, termék-, munka- és szolgáltatásvásárlásra az alapító okiratba foglalt
tevékenységhez kapcsolódóan;

e.) bankszámlán elhelyezés, értékpapírban hasznosítás átmeneti időre;

f.) bér és bérjellegű kifizetésekre az alapítvány alkalmazottai, megbízottai irányában;

g.) közérdekű önkéntesek jogszabályban írt juttatásaira.



Az alapítvány a jelen alapító okiratban foglalt célok elérése érdekében más jogi személyek, így akár
más alapítványok számára is juttathat támogatást azzal, hogy az alapítványok részére adott
támogatás nyújtásával nem válik csatlakozóvá.

Az alapítvány más alapítványoktól is fogadhat el olyan támogatást, amely a célja megvalósítását
szolgálja, azzal, hogy ezen más alapítványok nem válnak csatlakozóvá.

18/A. Az Alapítvány Felügyelő Bizottságának alapvető feladata az alapító okiratban meghatározott
célok, az alapítványi pénz- és vagyongazdálkodás ellenőrzése.
A Felügyelő Bizottság az alapító által három évre kinevezett elnökből és két tagból áll, akik a
megbízatásuk időtartama alatt egyidejűleg más alapítványi vezető tisztséget nem tölthetnek be. A
megbízatás meghosszabbítható. Évenként legalább egyszer ülésezik, üléseit a Felügyelő
Bizottság elnöke hívja össze. Döntéseiket nyílt szavazással hozzák. A felügyelő bizottsági ülései
akkor határozatképesek, ha azokon a szavazásra jogosultak közül ketten megjelentek,
határozataikat egyszerű többséggel hozzák. Szavazategyenlőség esetén döntés nem születik, a
kérdést a következő Felügyelő Bizottság ülésen kell ismét megvitatni.
Tagjai a kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.

A Felügyelő Bizottság tagjaival szemben támasztott követelmény, hogy feleljenek meg az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény által előírt összeférhetetlenségi szabályoknak.

Az alapító a Felügyelő Bizottság elnökévé kinevezi  Sztripszky Hannát (1016 Budapest
Krisztina körút 75. B ép. 3 em. 2 a.), a Felügyelő Bizottság tagjaivá Kis Miklóst (1173 Budapest
Sima u. 33 II./9.) és dr. Váci Tímeát (1092 Budapest, Ráday u. 32. 3. em. 3.).
A Felügyelő Bizottság üléseit összehívni az ülés időpontja előtt legalább 8 nappal írásban vagy a tagok által
megadott e-mailcímre igazolható módon elektronikus úton a tervezett napirend előzetes közlésével kell
összehívni.

19. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység: párt érdekében végzett
politikai tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei,
fővárosi önkormányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának
történő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a
polgármester jelölése; nem minősül közvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben
meghatározott nemzetiségi szervezet által a helyi, illetve nemzetiségi önkormányzati képviselői
választáson történő jelöltállítás valamint a polgármester jelölése. Közvetett politikai
tevékenységben (lobbitevékenységben vagy a jogalkotás befolyásolásában) az Alapítvány csak
abban az esetben vesz részt, ha az
- kormányzati vagy parlamenti írásbeli felkérésre történik, - a működését negatívan befolyásoló
törvényt/rendeletet érint, - általános és részrehajlás nélküli elemzést tartalmaz, - minden
tényt és körülményt számba vesz és minden érintett fél megkapja.

Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú, illetve az alapcélja szerinti
tevékenységet nem veszélyeztetve végez; gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a
létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.

Az Alapítvány közhasznú működéséről, szolgáltatásairól évente éves beszámoló és közhasznúsági
melléklet készül. A beszámolót, és a közhasznúsági mellékletet a kuratórium elnöke elhelyezi az
Alapítvány internetes honlapján. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba
való betekintés lehetséges, a betekintés biztosításával kapcsolatos feladatokért a kuratórium elnöke
felel. Az érdeklődő megkeresi az elnököt, aki egy egyeztetett időpontban lehetővé teszi az iratok



megtekintését. Az Alapítvány működéséről, szolgáltatásai igénybe vétele módjáról, valamint
beszámolói közlésről az Alapítvány az internetes honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot. Az
érdeklődők ezen túl megkereshetik a képviselőt, aki egy előre egyeztetett időpontban tájékoztatást
ad a közhasznú működésről, szolgáltatásokról. Az Alapítvány szolgáltatásaiból az Alapítvány
testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más is részesülhet.

20. Az alapítvány megszűnik, ha
a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más

alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.

21. Az alapítvány megszűnése esetén a hitelezők kielégítését követően megmaradt alapítványi
vagyont az alapító csak civil, nonprofit szervezetnek jótékony és közhasznú tevékenységre
juttathatja.
Az alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó, valamint ezek hozzátartozója a Ptk. 3:404. § (1)
bekezdése alapján nem részesül a megmaradó vagyonból.

22. Az alapító a Ptk. 3:396. § alapján az alapítói jogokat és kötelezettségeket teljes bizonyító
erejű magánokiratba foglalt szerződéssel átruházhatja; illetve az alapítói jogok gyakorlását a
Ptk. 3:394. § alapján meghatározott személynek átengedheti az alapító okirat megfelelő
módosításával, ha az alapítói jogokkal rendelkező új személy, illetve az alapítói jogok
gyakorlására felkért személy az alapítói jogokkal együtt járó kötelezettségeket írásban tett
nyilatkozatban vállalja.

Az alapító a Ptk. 3:394. § alapján halála vagy cselekvőképtelenné válása illetve súlyos betegség
miatti akadályozottsága esetére kijelöli az alapítói jogok gyakorlására Varga Máté 2092 Budakeszi,
Jókai utca 73. szám alatti lakost.

Az alapító köteles mind a Ptk. 3:396. § alapján történt alapítói jog átruházásról, mind a Ptk. 3:394. §
alapján történt alapítói jogok gyakorlásának átengedéséről a Kuratóriumot haladéktalanul
tájékoztatni és az alapító okiratot e változásnak megfelelően 30 napon belül módosítani, továbbá a
Bírósághoz e módosított alapító okiratot változás-bejegyzési kérelemmel együtt benyújtani.

23. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. Törvény (Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az
irányadóak.

Záradék: Alulírott alapító igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt
szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2020. 11. 15.
………………………………….

Turi Attila alapító
1056 Budapest, Molnár utca 26. I. em. 4. szám alatti lakos
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