- A ALAPÍTÓ OKIRAT
A Közösségfejlesztők Egyesülete, a Nyitott Képzések Egyesülete, a Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete
és a Lágymányosi Közösségi Ház a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: „Ptk.”)
3:378. § és 3:379. § rendelkezései alapján jogi személyiséggel rendelkező nyitott
alapítványt
hoz létre – a Ptk.3:391§ (1) bekezdésének a) pontja szerint határozatlan időre, tartós, közérdekű cél folyamatos
megvalósítására.
1. Az Alapítvány neve: Civil Rádiózásért Alapítvány
2. Az Alapítvány székhelye: 1011 Budapest I. Corvin tér 8.
3. Az Alapítvány célja:
a. A lakossági helyi kezdeményezések felkarolása céljából, a Budapesten és körzetében sugárzó, közszolgálati
jellegű, közösségi "Civil Rádió" alapításának, működtetésének támogatása és elősegítése,
b. Kulturális, szociális, környezet- és természetvédelmi, egészségügyi és más profilú egyesületek, alapítványok,
társadalmi csoportok felkészítése saját tevékenységük megjelenítésére – kommunikációs képzések
szervezésével és kiadványok megjelentetésével,
c. Kisebbségi csoportok, fogyatékossággal élők, hátrányos helyzetű csoportok médiamegjelenítésének segítése,
érdekvédelmi munkájuk támogatása,
d. A nemzeti kultúra és értékek bemutatását célzó programok szervezése, illetve más kulturális szervezetek,
intézmények nemzeti értékeit védő, ápoló programjainak segítése, támogatása,
e. A közösségi rádiózás hazai elterjedésének segítése, szakmai találkozók, tapasztalatcserék szervezésével,
f. Együttműködés más, hasonló jellegű hazai és külföldi rádiókkal, alapítványokkal, nonprofit szervezetekkel.
Az Alapítvány e céljai elérése során az alábbi közcélú feladatokat látja el:
- Nyilvánosságot biztosít kulturális, művelődési, művészeti produkcióknak és közösségeknek, bemutatja azok létrejöttének
körülményeit, továbbá nyilvánossági eszközeivel segíti művészeti intézmények/lakossági művészeti kezdeményezések
létrejöttét, művészeti értékek létrehozását és megőrzését /1991. évi XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a
köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 121. § a)-b)/
- Műsoraiban nyilvánosságot biztosít helyi kulturális örökség és értékek bemutatására, illetve azok védelmében, valamint
helyi közművelődési programokat szervez /2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7.)/
- Megismerteti a polgárokkal és azok közösségeivel az önkormányzati jogokat, foglalkozik a településfejlesztés, az épített és
természeti környezet védelmével, hozzájárul a lakosság önszervező közösségeinek a fejlesztéséhez, azok együttműködését segíti,
erősíti a település önfenntartó képességét (2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 6. § a)-b))
- Műsorokat készít és sugároz a műemlékvédelem, a kulturális örökség megóvásának érdekében /2001. évi LXIV. tv. a
kulturális örökség védelméről 5 § (1)/
- Környezet- és természetvédelmi ismereteket közvetít, közreműködik az ilyen értékrend népszerűsítésében /1996. évi LIII. tv. a
természet védelméről 64. § (1)/

- B - Akciókat kezdeményez, szolgáltatásokat szervez a szociális érzékenység kialakításáért, a fogyatékkal élők és más hátrányos
helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének megteremtéséért 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi
önkormányzatairól 23. § (5) 11.
- A nemzeti és etnikai kisebbségek kulturális javainak megőrzését célzó tevékenységük segítése
2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 115. § a)-i)
- A nemzetiségi oktatás, hagyományápolás és közművelődési tevékenység támogatása, a nemzetiségi intézmények
médiamegjelenítésének segítése /2011. évi CLXXIX. tv. a nemzetiségek jogairól 163. § (1) /
- Nyilvánossági eszközeivel segíti a hazai kutatások megismertetését, továbbá együttműködéseket szervez felsőoktatási
intézményekkel, kutatást segítő alapokkal és intézményekkel széles körű ismeretterjesztő médiaprogramok kidolgozására, a
polgárok tudományos ismereteit növelő programok szervezésére,
/2004. évi CXXXIV. tv. a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. § (3)/
- A fogyasztók érdekeit védő, jogainak érvényesítését célzó információs műsorokat készít, tájékoztatja a közvéleményt,
egyben nyilvánossági programok szervezésével elősegíti a tudatos fogyasztói magatartást /1997. évi CLV. tv. a
fogyasztóvédelemről 45. § (1) a)-k)/
- Programokat indít a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek foglalkoztatásának elősegítésére; együttműködik olyan
felnőttképzési intézményekkel, szzervezetekkel, amelyek célja valamilyen meghatározott képzettség megszerzésére,
kompetencia elsajátítására irányuló szolgáltatás /2001. évi CI. tv. a felnőttképzésről 3. § (2) a) b)/
- Műsorokat készít és nyilvánossági programokat szervez a fogyatékos személyek rehabilitációjának megvalósulása
érdekében nyújtott szolgáltatásokról, tájékoztatást nyújt a fogyatékos személyek, családtagjaik, segítőik számára /1998. évi
XXVI. tv. a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról 21. § a)-g)/
- Tájékoztató nyilvánossági programokkal közreműködik az egészséges életmód, egészségmegőrzés és az egészséges életmód
kialakításának segítésében /2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi önkormányzatairól 23. § (5) 9./
- Tájékoztató programokkal segíti a családok jólétének erősítését, a családok védelmét, valamint nyilvánossági
programokat szervez a gyermekvállalási szándék megvalósulásának segítésére /2011. évi CCXI. tv. a családok védelméről
1. § - 6. §/
- Ifjúságvédelmi programokat szervez együttműködve a gyermekvédelmi rendszer intézményeivel /1997. évi XXXI. tv. a
gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról 17. § (1)/
- Tájékoztató programokat szervez az emberi és állampolgári jogok védelméről, információs és érdekvédelmi műsorokat
készít a gyermekek jogairól, a jövő nemzedékek érdekeiről, a nemzetiségek jogairól, valamint a leginkább veszélyeztetett
társadalmi csoportok jogairól /2011. évi CXI. tv. az alapvető jogok biztosáról 2. § a), b), c), d)/

Tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait, az éves beszámolót a Pályázat Figyelő című országos
havilapban, valamint saját internetes honlapján nyilvánosságra hozza. Az alapítvány közhasznúsági beszámolóját
a Civil Rádió honlapján hozza nyilvánosságra.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak anyagi
támogatást nem nyújt. Országgyűlési, megyei-fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem támogat.

- C 4. Alapítók és csatlakozók:
4.1.

Alapítók:
Az Alapítvány induló vagyona az alapítók által felajánlott pénzösszeg. Az Alapítvány alapítói az alábbi
jogi illetve természetes személyek:
Közösségfejlesztők Egyesülete (Bejegyzési szám: 356/89)
1011 Budapest I. Corvin tér 8.
Képviselő Vercseg Ilona; lakcím: 1021 Budapest, Labanc u. 53/a)
Nyitott Képzések Egyesülete (Bejegyzési szám 2373/1989/2)
1011 Budapest I. Corvin tér 8.
Képviselő: Kovács Erzsébet; lakcím: 1115 Budapest, Kanizsai utca 4/c.)
Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete (Bejegyzési szám: 6PK60559/3)
1056 Budapest V. Váci u.60.fszt.5.
Képviselő: Majláthné Lippai Éva; lakcím: 6723 Szeged, Gát u. 4/b.
Lágymányosi Közösségi Ház
1111 Budapest XI. Kőrösi József utca 17.
Képviselő Berek Péter; lakcím: 1141 Budapest, Bonyhádi út 75.
(Jogutód nélkül megszűnt 1999. december 31-én.)
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Csatlakozók
Az Alapítvány nyitott, ahhoz - a politikai pártokat kivéve - bármely magyar vagy külföldi természetes vagy
jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező közösség - vagyoni, vagy vagyoni értékű joggal
és egyéb szolgáltatással - bármikor csatlakozhat, ha céljaival egyetért és támogatásban kívánja részesíteni.
A csatlakozók a Kuratórium csatlakozást elfogadó döntése alapján az alapítványi célok egésze, vagy annak
egyes kiemelt céljai megvalósításához átadott saját forrásaik felhasználásához jogosultak feltételeket is
meghatározni.
A csatlakozási megállapodást a Kuratórium döntését követően, az Alapítvány nevében, a Kuratórium
elnöke jogosult aláírni.

5. Az Alapítvány vagyona és gazdálkodása
5.1.

Az Alapítvány induló vagyona: 65.000 Ft, /azaz Hatvanötezer Ft/, amely összeg elkülönített bankszámlára
kerül befizetésre, legkésőbb a bejegyzést követő 30. napig.

5.2.

Az Alapítvány induló vagyonát növeli:

5.3.

a csatlakozók hozzájárulásai /készpénz, tárgyi adomány stb./
pályázatok, alapítványok, egyéb támogatások igénybevétele,
a vállalkozás eredménye,
az alapítvány részére járó kamat, részesedés, osztalék, árfolyam-nyereség,
egyéb forrás /céltámogatás/ igénybevétele.
Az Alapítvány céljainak elérésére az Alapítvány vagyona és annak hozadékai szolgálnak. Az Alapítvány
vagyona saját vállalkozási tevékenységének eredményével is növelhető, de a vagyon legfeljebb 50 %-a
fordítható vállalkozásra, vagyonpótlás és vagyongyarapítás céljából.
Az alapítvány bevételeinek legfeljebb 40%-át fordíthatja saját működésének biztosítására, legalább 60%-át
közhasznú céljainak elérésére fordítja.

- D 5.4.

Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet Az Alapítványi vagyon felhasználásáról a Kuratórium
dönt. Vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan, közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az
Alapító okiratban meghatározott tevékenységre fordíthatja.

5.5.

Az Alapítvány pénzvagyonát bankszámlán kell kezelni. Az alapítvány bankszámlája felett való
rendelkezéshez:
(i)
A kuratórium elnökének és egy kuratóriumi tagnak az aláírása szükséges; vagy
(ii)
Az alapítvánnyal munkaviszonyban álló ügyvezetőnek és egy kuratóriumi tagnak az aláírása
szükséges
A fentiekre figyelemmel az alapítvány bankszámlája felett rendelkezni jogosultak:
Az (i) pont alapján egyik aláíróként: Péterfi Ferenc kuratóriumi elnök és mellette másik aláíróként: a
kuratórium tagsága közül egy fő.
Az (ii) pont és a Szervezeti és Működési Szabályzat alapján egyik aláíróként az alapítvánnyal
munkaviszonyban lévő ügyvezető, és mellette másik aláíróként: az alapítvány kuratóriumának egy tagja.

5.6

Az Alapítvány éves gazdálkodási tervét, éves gazdálkodási beszámolóját a közhasznúsági jelentését és az
éves beszámolót a Kuratórium egyszerű, nyílt szavazással fogadja el. A gazdasági év lezárását követő 90
napon belül munkájáról köteles tájékoztatni az alapítókat. A közhasznúsági jelentés elfogadása kizárólag a
kuratórium hatáskörébe tartozik.

6. Az Alapítvány kezelője, képviselője, szervezete
6.1.

-

Az Alapítvány kezelője és legfőbb döntést hozó szerve a 6 tagú Kuratórium. A kuratórium nevében annak
elnöke, illetve az alapítvánnyal munkaviszonyban álló ügyvezető egyedül is jogosult az alapítvány
képviseletében eljárni.
A Kuratórium Feladata:
az alapítványi célok elérésének előmozdítása,
a Civil Rádió működtetési feltételeiről történő gondoskodás,
döntés a csatlakozások és támogatások elfogadásáról.
a működésről, gazdálkodásról készült beszámoló, az éves közhasznúsági jelentés elfogadása és az éves
beszámoló elfogadása
A kuratórium tagjainak határozatlan időre szól a mandátuma.
A Kuratórium tagjaira az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek
működéséről és nyilvántartásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 38. § és 39. § szerinti
összeférhetetlenségi szabályok rendelkezései, továbbá a Ptk. 3:22 § szerinti szabályok irányadóak az
alábbiak szerint:

Nem lehet a Kuratórium tagja az a személy:
a) aki nem nagykorú személy,
b) akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,
c) aki bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, és a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
d) akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak, továbbá akit eltiltást kimondó határozatban megszabott
időtartamig eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől,
e) aki olyan közhasznú szervezetnek volt vezető tisztségviselője, amely -,

- E 1) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,
2) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
3) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
4) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
A Kuratóriumi tag, illetve a tagnak jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy
akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

6.2.

A Kuratórium szervezete:
A Kuratórium tagjait az alapítók delegálják. Az alapításkor egy-egy tagot jelölnek, a továbbiakban a
csatlakozók ajánlása alapján az alapítók nevezik ki az újabb tagokat mindaddig, amíg a Kuratórium
létszáma a hat főt el nem éri. Minden tag csak egyetlen szavazattal rendelkezik.
Az alapítók bármikor új személyt jelölhetnek ki a kuratóriumi helyekre, ha a korábban kijelölt személy
működése az Alapítvány célját veszélyezteti.

6.3.

A Kuratórium elnökét az alapítók jelölik ki. A Kuratórium tagjainak, illetve az Alapítvány
alkalmazottainak díjazást, illetve költségtérítést állapíthat meg.

6.4.

A Kuratóriumot évente legalább négy ízben az elnök hívja össze az ülés időpontja előtt legalább egy héttel
írásban, a napirend előzetes közlésével. A testület akkor határozatképes, ha szabályszerű összehívás
alapján, a tagok 50%-a + 1 fő jelen van. Ha a Kuratórium nem volt határozatképes, úgy azt ismét össze
kell hívni.

6.5

A Kuratórium minden döntését egyszerű szótöbbséggel hozza, ide értve az éves beszámolót is.
Döntéseiről olyan jegyzőkönyvet és külön „Határozatok Tárát” kell vezetni, amelyben a sorszámmal
ellátott határozatok tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya
megállapítható.
Az Alapítvány irodáját az Alapítvány kuratóriuma hozza létre. Az iroda feladata az adminisztratív,
operatív működés szervezése. Az Alapítványi Iroda munkatársai nyilvántartást vezetnek, amelyből a
vezető szerv (kuratórium) döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számaránya, személye megállapítható.
Az elfogadott határozatokat, valamint működésének és szolgáltatásainak igénybevételi módjait az
Alapítvány székhelyén ki kell függeszteni, azokat bárki megismerheti, az irataiba betekinthetnek az
Alapítvány székhelyén; illetve azokról az Alapítvány Hírlevelében és internetes honlapján közleményt
jelentet meg. A határozatokat az érintettekkel 10 napon belül írásban is közölni kell.
A Kuratórium ülései nyilvánosak (a nyilvánosság csak jogszabályban meghatározott esetben korlátozható).

- F Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett – a személyiségjogokat és az adatvédelmet nem
sértő - iratokba bárki betekinthet, a szervezet székhelyén, előre egyeztetett időpontban.
6.6

A kuratórium ügyvezetőt bízhat meg az alapítvány adminisztratív, operatív ügyeinek vitelével. Az
ügyvezető tevékenységét munkaszerződés keretében látja el. A kuratórium az alapítvány Szervezeti és
Működési Szabályzata keretében az ügyvezetőnek, mint az alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot
biztosíthat, oly módon, hogy az ügyvezető önállóan jogosult képviselni az alapítványt.

6.7

A kuratórium megalkotja az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát, mely az alapító okirattal
ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhat, és amely az alapítók egyetértésével jön létre.

7. A Kuratórium elnökének feladatai:
-

8.

az Alapítvány képviselete,
a Kuratórium üléseinek előkészítése, levezetése, a döntések előkészítése,
az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elkészítése,
a Kuratórium által meghatározott és az Alapítvány jellegéből adódó egyéb feladatok ellátása,
az Alapítvány tevékenységének népszerűsítése, új támogatók megnyerése.
munkáltatója az Alapítvány alkalmazottainak, felelős kiadója az Alapítvány kiadványainak, műsorainak,
egyes jogosítványait átruházhatja - alkalmanként, vagy hosszabb időre – a Kuratórium más tagjaira.
Az alapítók felhatalmazzák a Kuratóriumot arra, hogy indokolt esetben a rádió adásainak folyamatos
elkészítése, közvetítése céljából működtesse a Civil Rádió Szerkesztőbizottságát. Ez a nem jogi
személyiségű, operatív szervezet a szerkesztési és technikai feladatokat látja el a Kuratórium által kijelölt
főszerkesztő irányításával.
Az Alapítvány Kuratóriumának a feladata a működés feltételeinek biztosítása mellett, annak felügyelete,
hogy a rádió működése összhangban van-e az Alapítvány céljaival.

9. A Felügyelő Bizottság:
Az Alapítvány létrehozói a működés, a gazdálkodás és a közhasznúság ellenőrzésére 3 tagú Felügyelő
Bizottságot hoznak létre. A Felügyelő Bizottság tagjainak mandátuma határozatlan időre szól. Ez a
szervezet tájékoztatást, felvilágosítást kérhet az alkalmazottaktól, a szervezet önkénteseitől és a
Kuratóriumtól, tanácskozási joggal részt vehet ennek ülésein.
A Felügyelő Bizottság tagjai:
Huszerl József, lakcím: Budapest, 1137 Pozsonyi út 49.
Berek Péter, lakcím: Budapest, 1141 Bonyhádi u. 75.
Radnai Johanna, lakcím: Budapest, 1026 Hűvösvölgyi út 1.
Ügyrendjét önmaga állapítja meg, elnökét tagjai sorából önmaga választja. Feladata az Alapítvány
székhelyén az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés megismerése és ellenőrzése is.
A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha
arról szerez tudomást, hogy
a. az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés, vagy a szervezet érdekeit egyébként súlyosan
sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása,
illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé;
b. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

- G A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül - össze
kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is
jogosult.
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a
felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet
Működésére az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a civil szervezetek működéséről és
nyilvántartásáról szóló 2011. évi CLXXV törvény 38. § és 39. § szerinti összeférhetetlenségi szabályok
rendelkezései az irányadóak.
Nem lehet az Alapítványt felügyelő szerv elnöke vagy tagja az a személy
a) aki nem nagykorú személy,
b) akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben korlátozták,
c) akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó kizáró ok áll fenn,
d) aki vagy akinek a közeli hozzátartozója az Alapítvány vezető tisztségviselője,
e) az Alapítvánnyal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
f)
a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül,
g) aki más vezető tisztségviselője volt olyan szervezetnek, amely -,
1) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki,
2) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
3) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
4) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A
felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.
A Felügyelő bizottsági tag vagy az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet
előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
A Felügyelő Bizottság évente legalább egyszer ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze az ülés időpontja előtt
legalább egy héttel írásban, a napirend előzetes közlésével. A testület akkor határozatképes, ha szabályszerű
összehívás alapján, a tagok 50%-a + 1 fő jelen van. A Felügyelő Bizottság egyszerű, nyílt szavazással hozza meg
határozatait. Ha a Bizottság nem volt határozatképes, úgy azt ismét össze kell hívni.
10. Az Alapítvány megszűnik:
- a Ptk. 3:403. § szerinti esetekben.
A megszűnés esetén az Alapítvány vagyonát más, hasonló közcélra kell fordítani.

- H A Kuratórium tagjait az alapítók az alábbiak szerint jelölik ki:
Géczi Gábor

2000 Szentendre, Hamvas Béla utca 22.

Görög Mária

1026 Budapest, Orsó utca 18.

Hajós Vera

1113 Budapest, Tarcali u. 23.

Pogány György

1111 Budapest, Lágymányosi utca 14/B.

Péterfi Ferenc

2085 Pilisvörösvár, Ponty u. 7.

Szabó András

1131 Budapest, Reitter Ferenc utca 103. fsz. 1.

Az alapítók a Kuratórium elnökeként Görög Máriát jelölik ki.
A jelen alapító okiratot az alapítók gondos áttanulmányozás után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt
jóváhagyólag aláírják.
(Záradék: a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján
hatályos tartalmának. A bíróság által legutóbb jóváhagyott, 2013. április 26-i létesítő okirat szövegéhez képest
történt valamennyi változást aláhúzással jelöltük a szövegezésben.)

Kelt: Budapesten, 2014. november 10.
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