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Az Alapító az alábbiakban állapítja meg a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Magyar 
Tagozat módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratát: 
 
1. Az alapítvány neve magyarul: 
 RONALD MCDONALD GYERMEKSEGÉLY Alapítvány Magyar Tagozat 
 
 Az alapítvány neve angolul: 
 The Hungarian Chapter of RONALD MCDONALD HOUSE CHARITIES  

 
2. Az alapítvány székhelye: 

1095 Budapest, Soroksári út 30-34. 
Az Alapítvány honlapjának címe: www.ronaldhaz.hu 
 

3. Az alapító neve: 
 McDonald's Magyarországi Étterem Hálózat Korlátolt Felelősségű Társaság  
 (1095 Budapest, Soroksári út 30-34.., cégjegyzékszám: 01-09-078924) 
 
4. Az alapítvány célja: 
 
 A súlyosan beteg gyermekek gyógyítása és kórházi tartózkodási feltételeinek javítása, 

ennek finanszírozása, valamint minden, a gyermekek érdekeit, szellemi és testi fejlődését 
elősegítő helyi szervezetek és jótékony célú intézmények létrehozása és támogatása, így 
különösen a Ronald McDonald Ház létrehozása, felépítése és üzemeltetése – melynek 
keretében az alapítvány a kórházi kezelés alatt álló gyermekek közeli hozzátartozóinak 
lakhatását biztosítja –, a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány Magyar Tagozat 
céljainak széleskörű ismertetése, az ahhoz való csatlakozás lehetőségeinek feltárása. 

  
 Az alapítvány egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi 

rehabilitációs tevékenység, valamint gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági 
érdekképviselet közhasznú tevékenységeket folytat az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV. törvény 1.§-ában és 11.§ (3) és (4) bekezdésében meghatározott joghoz mint 
közfeladathoz kapcsolódóan.   

 
5. Az alapítvány jellege, célja és tevékenysége: 
 
 5.1/ Az alapítvány közhasznú szervezet, mely határozatlan időre jött létre. 
 Az Alapítvány az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV törvény 144§(1)-(2) 

bekezdéseiben valamint a Magyarország helyi Önkormányzatairól szóló 2011. évi 
13§(1)bek 8., pontban illetőleg 23§(5) bek. 11., pontban meghatározott állami illetőleg 
önkormányzati közfeladatokhoz kapcsolódóan az Alapítvány céljával összhangban folytat 
közhasznú tevékenységet, melynek célja az egészségügyi ellátáshoz kapcsolódóan a 
gyógyulási folyamat támogatása a beteg gyermek és közvetlen hozzátartozója részére 
nyújtott térítésmentesen igénybe vehető szolgáltatásokon keresztül. Ennek keretében 
történik a Ronald McDonald Házak illetve Ronald McDonald szobák létrehozása, 
fenntartása, üzemeltetése, a  súlyos vagy krónikus betegségben szenvedő, vagy egészségi 
állapota miatt a lakóhelytől távol eső egészségügyi intézményben hosszabb-rövidebb ideig 
kórházi kezelés alatt álló gyermekek és közvetlen hozzátartozóik térítésmentesen történő 
elhelyezése, lakhatásuk biztosítása a gyógyulási folyamat támogatására. 

  
 Az alapítvány nyitott, közcélú, melyhez bárki csatlakozhat (pénzeszközzel, vagyoni- és 

szellemi hozzájárulásokkal, jogok átengedésével), aki az alapítvány céljával egyetért. 
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 Az alapítványhoz csatlakozók az alapítói jogok gyakorlására nem válnak jogosulttá. 
  
 Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 

tevékenység végzésére jogosult. / Ptk.3:379§(2) / 
  
 5.2/Az Alapítvány célja a gyermekek érdekében történő egészségmegőrzés, 

betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység támogatása,, 
előmozdítása illetőleg az ezekhez való hozzáférés lehetőségének térítésmentesen igénybe 
vehető szolgáltatások biztosítása által történő bővítése. 

  
 5.3/Az Alapítvány a céljához kötődő feladatai megvalósítása során az alábbi közhasznú 

tevékenységeket végzi: 
 - kezelő orvosi vizsgálatokon való hozzáférés elősegítése 
 - kórházi ellátáshoz való hozzáférés elősegítése  az egészségügyi intézmény közelében 

elhelyezkedő Ronald Házakban történő elszállásolással 
 - a gyermekek felépüléséhez lelki segítségnyújtás, problémakezelés 
 - a gyermekek szükség szerinti fizikai felépülésében való közreműködés 
 - gyógyulási folyamat időtartama alatt bizonyos személyes ügyek intézésében való 

segítségnyújtás 
 - kórházak, orvosi rendelők támogatása gyógyászati eszközök vagy egyéb a gyermekek 

gyógyulását elősegítő eszközök átadásával 
 - súlyosan beteg gyermekek gyógykezelésének ( műtéti eljárásának ) támogatása 
  
 5.4.1./A fentiek szerinti tevékenységekhez biztosított lakhatáshoz kapcsolódóan Ronald 

házak esetében: 
 -  gondoskodik az épületek megfelelő berendezéséről és felszereléséről 
 - biztosítja távollakó közvetlen hozzátartozóknak krónikus beteg gyermekükkel való 

együttes elhelyezését különálló apartmanokban 
 - folyamatos kórházi felügyeletet igényelő fekvőbeteg gyermek esetén biztosítja az 

édesanya többedmagával együtt történő elhelyezést 2-3 fős apartmanokban 
 - gondoskodik hétköznap 17 órától másnap reggel 8 óráig illetőleg hétvégeken 

folyamatosan az 
  épületek biztonsági őrzéséről 
 - törekszik kialakítani a gyermek otthonának érzését és feltételeit távol annak otthonától 
  
 5.4.2./ Az 5.3 pont szerinti tevékenységekhez kapcsolódóan Ronald McDonald Családi 

Szoba esetében:    
 -          gondoskodik a szobának az egészségügyi intézmény igényei szerinti kialakításáról.  
 -          minőségére és állagára vonatkozó rendszeres ellenőrzést végez 
 -          biztosítja az orvosi indoklás alapján rászoruló családtagoknak krónikus beteg 

gyermekükkel való együttes elhelyezését legfeljebb 2 gyermek és 2 felnőtt elhelyezésére 
alkalmas apartmanokban 

  
     
 
6. Az alapítvány céljára rendelt vagyon: 
 10.000,- Ft, azaz tízezer forint. 
 
7. Az alapítványt kezelő szerv és annak szervezete: 
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Az alapítvány kezelő szerve a Kuratórium. 

 
7.1. A Kuratórium tagjai: 

7.1.1. Dr. Bókay János ( 1121 Budapest, Ágnes u. 29. szám alatti lakos), a 
Kuratórium elnöke  

7.1.2. Erdélyi György ( 9029 Győr, Gát u. 25. szám alatti lakos), 

7.1.3. Kramcsák Mónika Erika ( 3561 Felsőzsolca, Kertekalja u. 23 sz. alatti 
lakos), 

7.1.4. Tóth Mária ( 1165 Budapest, Irinyi János u. 4. szám alatti lakos) 

7.1.5. Vadnai Ágnes ( 1037 Budapest, Radnóti Miklós utca 11. szám alatti lakos), 

7.1.6. Tóth András ( 1037 Budapest, Ágoston u. 8. szám alatti lakos), 

7.1.7. Szűcs Attila ( 1119 Budapest, Fejér L. u. 63. VI/42. szám alatti lakos) 

7.1.8. Nagy Judit ( 3534 Miskolc, Árpád u. 7. I/1. szám alatti lakos). 

7.1.9. Dr.Tóth-Heyn Péter ( 1182 Budapest, Kossuth Lajos utca 188-a ) 

7.1.10 Laczó Eszter (1182 Budapest, Madarász utca 51. szám alatti lakos) 

Az Alapító jogkörébe tartozik a Kuratórium tagjainak kijelölése és az alapítványi cél 
közvetlen veszélyeztetése esetén visszahívása.  

A Kuratóriumi tagság határozatlan időre szólóan jön létre. ( Ptk. 3:398 ) 

 

7.2       A vezető tisztségviselőkkel szembeni követelmények és kizáró okok: 

7.2.1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenység ellátásához szükséges körben nem zárták ki. 

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

7.2.3. 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. 

7.2.4. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

7.2.5. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a 
kuratórium tagja. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis. 

7.2.6. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a 
kuratóriumba. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis. 
  

7.3. Kuratórium elnöke és tagjai olyan személyek lehetnek, akik az alapítvány céljával 
egyetértenek, a kuratóriumi tagságot elfogadják, azt társadalmi munkában végzik, 
melyért semmilyen tiszteletdíjat, vagy költségtérítést nem fogadnak el és nem 
kérnek. 

  



 

5 

 

 A kuratóriumi tagság személyi feltétele továbbá, hogy a kuratóriumi tagra nézve a 
kuratóriumi tagságot kizáró jogszabályi előírás nem áll fenn, és büntetlen előéletű. 
Nem lehet kuratóriumi tag más közhasznú szervezet megszűntét követő három 
évig az a személy, aki korábban – annak megszűntét megelőző két évben legalább 
egy évig – olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt,  

 - amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó-és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó-és vámtartozását nem egyenlítette ki,  

 - amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt 
fel,  

 - amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

 - amelynek adószámát az állami adó-és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.  

 Az Alapítóval munkaviszonyban álló személyek kuratóriumi tagsága a 
munkaviszonyuk fennállásához kötött, tehát az Alapítónál lévő munkaviszony 
megszűnésével a kuratóriumi tagság is megszűnik, azzal azonban, hogy a 
kuratóriumi tagság – a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban – az 
érintett személy helyébe lépő új kuratóriumi tag kijelölésének bírósági 
nyilvántartásba vételével szűnik meg. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó abban 
az esetben, ha a Kuratórium kifejezetten kéri a tag maradását. 

  
 Az Alapítóval munkaviszonya lévő kuratóriumi tagok a kuratóriumban 

többségben nem lehetnek illetőleg szavazásnál a jelen lévő tagok számát tekintve 
sem lehetnek többségben. 

  
7.4. A Kuratórium az alapítvány működési rendjét alapszabályban köteles 

meghatározni. 
  
 Az alapítvány képviselője Dr. Bókay János elnök úr. Az elnök az esetek 

meghatározott körére írásban, meghatalmazás útján képviseleti joggal ruházhatja 
fel a Kuratórium valamely tagját. A Kuratórium elnöke az alapítvány bankszámlája 
felett önállóan jogosult rendelkezni. A kuratóriumi elnök önálló bankszámla feletti 
rendelkezési joga nem zárja ki, hogy az általa kijelölt másik két, az alapítóval 
alkalmazotti jogviszonyban nem álló kuratóriumi tagnak a bankszámla felett 
együttes képviseleti joga legyen. 

  
 Az alapítvány munkavállalói feletti munkáltatói jogokat a Kuratórium elnöke 

gyakorolja azzal, hogy a munkavállalók közvetlen munkáltatói felettese a 
munkaszerződésben meghatározott személy.  

   
7.5. Az elnök a Kuratóriumot évente legalább kétszer, vagy szükség szerint bármelyik 

Kuratóriumi tag kívánságára, illetve a Felügyelő Bizottság indítványára – az 
indítvány megtételétől számított 30 napon belül – összehívja. 
  

 A Kuratórium ülésére a tagokat a napirend közlésével, írásban kell meghívni. A 
kuratóriumi ülésre szóló meghívót igazolható módon ( ajánlott levél, 
visszaigazolható e-mail ) kell megküldeni. A meghívók elküldése és a Kuratórium 
ülése között legalább 15 napi időköznek kell lennie. 
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 A Kuratórium határozatképes, ha a Kuratórium legalább 5 tagja jelen van, 
azonban a Kuratórium határozatképességéhez az alapítóval alkalmazotti 
viszonyban álló legalább 1 kuratóriumi tag jelenléte szükséges. 

  
 A Kuratórium egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás útján határoz, 

szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A Kuratórium 
döntéseinél köteles az Alapítvány célját figyelembe venni. 

  
 A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 

közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség 
alól mentesül, vagy bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő 
jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet 
cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatás. 

 A kuratórium üléseire szóló meghívók illetőleg maguk a kuratóriumi ülések is 
nyilvánosak.  

 A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
  
7.6. A Kuratórium elnöke a Kuratórium határozatairól nyilvántartást vezet, melyből a 

határozat tartalma, időpontja, hatálya és a döntést támogatók és ellenzők 
számaránya megállapítható. A Kuratórium döntéseit az Alapítvány saját honlapján 
is közzéteszi. 

 
7.7. A Kuratórium elnöke minden évben beszámolót köteles készíteni az alapítványi 

célok elérése érdekében kifejtett tevékenységéről, valamint az alapítvány 
vagyonának hasznosításáról. A beszámolót az alapítónak meg kell küldeni, 
valamint a Kuratóriumnak jóvá kell hagynia. 

 
 A Kuratórium az éves beszámoló jóváhagyásáról szótöbbséggel határoz. Az éves 

beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg a Kuratórium köteles a közhasznúsági 
mellékletet is elfogadni. 

  
 Az alapítvány az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a vonatkozó 

jogszabályi előírások szerint letétbe helyezi és közzéteszi.  
  
7.8. A Kuratórium határozatairól a Kuratórium elnöke a jelenlévőket szóban, a 

távollévőket írásban értesíti. Ezen felül a Kuratórium elnöke gondoskodik a 
Kuratórium határozatainak az alapítvány székhelyén történő kifüggesztéséről. A 
Kuratórium elnöke a Kuratórium határozatairól az alapítót legalább évente egyszer 
tájékoztatja. 

 
8. Az alapítvány felügyelő szerve: 
 
Az alapítvány felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság. 
 

8.3. A Felügyelő Bizottság tagjai: 
 
8.3.1. Antal Krisztina ( 2100 Gödöllő, Szent-Imre út 6. szám alatti lakos), a Felügyelő 

Bizottság elnöke 
 
8.3.2. Görögné Béni Eszter ( 1089 Budapest, Benyovszky M. u. 28. szám alatti lakos) 
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8.3.3. Bánky Viola (  1115 Budapest, Fraknó  u. 14/b. VII/22. szám alatti lakos) 
 
Az alapító jogkörébe tartozik a Felügyelő Bizottság tagjainak kijelölése és visszahívása. 
 
8.4. A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai olyan személyek lehetnek, akik a felügyelő 

bizottsági tagságot elfogadják, azt társadalmi munkában végzik, melyért semmilyen 
tiszteletdíjat, vagy költségtérítést nem fogadnak el és nem kérnek. 

 
 A felügyelő bizottsági tagság személyi feltétele, hogy a tagra nézve a felügyelő 

bizottsági tagot kizáró jogszabályi előírás nem áll fenn, és büntetlen előéletű. Nem 
lehet felügyelő bizottsági tag más közhasznú szervezet megszűntét követő három 
évig az a személy, aki korábban – annak megszűntét megelőző két évben legalább 
egy évig – olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt,  

 - amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó-és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó-és vámtartozását nem egyenlítette ki,  

 - amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt 
fel,  

 - amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 
alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

 - amelynek adószámát az állami adó-és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.  

  
  
8.5. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a Kuratórium 

elnöke vagy tagja, illetve a Kuratórium elnökének vagy tagjának hozzátartozója. 
 

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy továbbá, aki, 
illetve akinek hozzátartozója az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve 
a bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az alapítvány által 
tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, alapító okiratnak megfelelő cél 
szerinti juttatást. 
A Felügyelő Bizottság tagja csak olyan személy lehet, aki, illetve akinek 
hozzátartozói az alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
nem állnak. 
Az alapítóval munkaviszonyban álló személyek felügyelő bizottsági tagsága a 
munkaviszonyuk fennállásához kötött, tehát az alapítónál lévő munkaviszony 
megszűnésével a felügyelő bizottsági tagság is megszűnik, azzal azonban, hogy a 
felügyelő bizottsági tagság – a vonatkozó jogszabályi előírásokkal összhangban – 
az érintett személy helyébe lépő új felügyelő bizottsági tag kijelölésének bírósági 
nyilvántartásba vételével szűnik meg. Ez a rendelkezés nem alkalmazandó abban 
az esetben, ha a Kuratórium kifejezetten kéri a tag maradását. 
Egyebekben a felügyelő bizottság tagjaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró 
és összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni. ( Ptk. 3:400§ ) 
 

8.6. A Felügyelő Bizottság hatáskörébe tartozik az alapítvány működésének és 
gazdálkodásának ellenőrzése. Ennek során a Felügyelő Bizottság a Kuratórium 
elnökétől és tagjaitól jelentést kérhet, az alapítvány könyveibe és irataiba 
betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 
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            A Felügyelő Bizottság ülésére a tagokat a napirend közlésével, írásban kell  
            meghívni. A felügyelő bizottsági ülésre szóló meghívót igazolható módon  
           ( ajánlott levél,  visszaigazolható e-mail ) kell megküldeni. A meghívók elküldése és 
            a Felügyelő Bizottság ülése között legalább 15 napi időköznek kell lennie.  
           A Felügyelő Bizottság egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás útján határoz, 
           szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

 
 
A Felügyelő Bizottság elnöke és tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal 
részt vehet. 
 
A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
 

 az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány 
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a 
Kuratórium döntését teszi szükségessé, 

 a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára – az összes indítvány 
megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő 
eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is 
jogosult. 
 
Ha a Kuratórium az alapítvány törvényes működésének helyreállítása érdekében 
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet haladéktalanul értesíteni. 
 
 

8.7. A Felügyelő Bizottság határozatképességéhez mindhárom tag jelenléte szükséges. 
 
A Felügyelő Bizottság egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás útján határoz, 
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg. 
 
 
 
 

9. Nyilvánosság, szolgáltatások igénybevételének módja: 
 

Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba és az éves közhasznúsági 
mellékletbe a Kuratórium elnökével történt előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthet. 
 
Az alapítvány működése, szolgáltatásai igénybevételének módja és beszámolóinak közlése 
nyilvánosan megismerhető az alapítvány székhelyén történő kifüggesztés útján.  Az 
alapítvány szolgáltatásainak igénybevétele kezelőorvosi ajánlással támogatott kérelem 
formájában lehetséges. 
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10. Az alapítvány vagyonának felhasználási módja, az alapítvány céljainak 
megvalósítása: 

 
 Az alapítvány a befolyó adományokat használja fel céljai elérésére. 
  
 Amennyiben az alapítvány vállalkozó tevékenységet folytat, úgy azt közhasznú céljainak és 

a jelen Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott alapcél szerinti tevékenységének 
megvalósítása érdekében és közhasznú céljait nem veszélyeztetve végzi. 

 Az alapítvány a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, hanem azt az alapító  
 okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja. 
  
 Az alapítvány vagyona közcélú. 
 A Kuratórium az alapítvány teljes vagyonával rendelkezhet. 
 
11. Az alapítvány megszűnése: 
 

Az alapítvány megszűnése esetén vagyonát összhangban a Ptk 3:404§(1)-(2) bek-ivel 
hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani. 

 
12.       Egyéb rendelkezések: 
    
            A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény         
            és a 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései az irányadók. 

 
 
 

 
Budapest, 2016. szeptember 26. 
 
 

_____________________________________ 
McDonalds Magyarországi Étterem Hálózat 

Korlátolt Felelősségű Társaság 
Alapító 

Képviseli: 
Horváth Ágnes 

ügyvezető igazgató 
 
 

Alulírott ügyvéd igazolom, hogy a jelen Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege 
megfelel a létesítő okirat 2016. szeptember 26. napján kelt módosítás alapján kialakult hatályos 
tartalmának.   
 
A jelen egységes szerkezetű létesítő okirat elkészítésére az Alapítvány és Alapító székhelyének 
változása( 2. és 3. pont) adott okot. 
 
 
Ellenjegyzem: 
Budapest, 2016. szeptember 26. 
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Dr.Szobotka Gábor 
          ügyvéd 
 
 
 


