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1.

l'he

Inc. by the belorv contplete Deetl of
Foundation as atnendecl to date:

Namc

Áz Álapítvrin!, neve nragl,arul:

Foundation in
MC.DOt.\ALD

G\'§Rt\.1EK§ECÉLY

Alapítvány

AIapítvány

Magyar Tagozat

Áz Alapítvány ncvt rrngolul:

Nnntc of the F'oundation in Inglish:

The Hurrgariarr Chapter of IIONALD
MCDON."\I-D HoUsE C}lARlTlES.

The l,|ungarian Chapter of I\ONALD
lvíC]DONALD l[OUSE CHARITIES,

INC.

lNc].

2.

AzÁlapitván1,,székhcl,ve:
l095 Budapest, Soroksári

Lz

thc

RoNALD

MCI]ONALD

Magyar Tagozat

Registered Seat of íhe l'oundalion:
1095 Budapest, Soroksári út 30-34,

írt 30-34.

Webpage of

Álapítvány, hon|apjárrak címe:

tyrvrv.ronaldhaz,hu
3.

of

Hungarian:

RONALD
GYERMEKSEGÉLY

2.

Founder establishes The Hungarian

Chapter of Ronald McDonald House Charities.

rr.rv tv, rona lclhaz,

Az alapítói jogok gyakorlásárn
jogosttlt szemóly (tovóbbiaklrgn:
AIapító)l

3

hu

the

Fountlation:

Ths cntity entitled to exercise
fountler's riglrts (lrercinafter:
Founder);

McDonalcl's Magyarországi

l]ttere nr

I"Iálózll Korlátolt Felcltlssógű Tirsaság

lvlcDonald's Magyartrrszági Étterem
Hálózat Korlátolt Felelősségü Társaság

seat: t095

(széklrely: l095 Budapest, §oroksári út
30-34.. Magyarország)

(registered

Az Alapító 1l20l8.1?.6, sz.

Due to the transfer of the forrnder's
rights effcctive as oí the date of the

Alapitói

I-iatározata birósági bejegyzésóről szóló
végzés jogerőre emelkedésének napjátirl

az alapitói jogok gyakorlására jogosult
szemóly ae alapítói jogok átruházása
íblylán:

Budapest,

Sorclksári út 30_34., Flungary)

Hungarian cout,t of registry's final and
bincling order on thc registration of the
Founder's Resolulion No. l/ó.l2.2018,
the errtity entitled to exercise founcler's
riglrts:

Ronald McDonald }louse Charitics, Inc.

{székhely: l

l0 N.

Carpcnlcr

Allamok; rryilvúntartási
253876i"

seal: l l0 r\.

§treet,

(registered

szánr:

registration numbcr:

Clricago. tL 60607, Amerikai tjgyesült
5l

Ronald McDonald House C]harities, Inc.

Strcet, Chicago,

IL
5

Carpenter

óOó07, USA,l

1253876)"

n},cÓLiá
beteg gyermekek gyógyítása

4.

Airn of the Foundation:

4.1

Curing of seriously ill children, as

tartózkodási íeltételeinek

igy különösen a Ronald McDonald Ház
létrehoása, |elépítéseés üzemeltetése *
ntelynek keretében az alapítvány a

kijzrli hozzátartozóinak
biztosi§a a Ronald

McDonald

franrelvork of rr4riclr tlte Foundation
provides accomtncrdation lor tlre close

Tagozat céIjainak

szélcsköni

ós testi fejlödésót elősegítő helyi
szervezetek és jótékony célú
intézményeklétrelrozása és támogiitása,

MgDonald Houscs

kórlrázi kezelés alatt álló gyennekek
lakhatását

Gyermekscgély Alapitvány,

relatives

l!,1agyar

az ahhoz való csatlakozás
lehctősógeinck leltárása.

Az- Alapirvány

egészségrnegőrzés,

4,2

l. ll(3) and
l(4) of Act C]LIV of l997 on
}{ealtlrcare - cspecially healtlr

promotion, dissase prevention, healing
an<l health relrabilitation activities. chilcl
antl youth protection. child and youth

egészségügyről szóló l997, Évi CLIV.

lörvény l.§-ában és ll.§ (3) és (a)

representatiotl.

bekezdésébert nreghatározott joghoz
niin1 közltladathoz kapcsolódóan.

Alapítvány jellege, célja és

5.

5.2

Alapí§"ány köáasznír szen,ezet.

nrely határozrtlan idöre jött létre

20ll. évi l3§(l)bek 8..
illetőleg 23§(5) bek, l t.,
nreghatározott állarni

önkormányrati
kapcsolódóan

a

elyi Önkormányiatairól

szóló

pontban
pontban
ille töleg

közfeladatokhoz

az Alapítvátry cóljával

összhanglran folytat közhasznú
tevékenységet, melynek célja az

egészségügyi ellátáshoz kapcsolódóan a

gyógyulási íblyamat tánrogatása a beteg

gyerrnek

és közvelletr

The Founclation is a public trene§t
organization established for an
indefirrite tenn.

bekezdéseil:cn valamint
h

5.1

.

Az Alapitvány az §gészsógügyről szóIó
l997, évi CLlV törvérty laa§(l)-(2)
Magyarcrrszág

chargcter. aim *nd activities of tht
Fountlation:

tevékenl,sége:

Az

Tlre íbundation pursues activities of
public interest rclated lo the public
l

érdeRépviselet közhasznú
tevókenységekct lolytat az

5,1

children rv}ro are under

servíces under sections

rehabilitációs

ter,ékenység,valantint gyennck- és
ífiúságvéde|em.gyermek- és itjúsági

Az

tlre

Ronald lr.lcDonald i{ouse Charities, lrrc.
and the possibilities to join the sanre,

betegségnregelőzés, gyógyító-,

egészségügyi

of

- rvithitt

hospital tleatment *; tlre rnarketing of
the aims of the Hungarian Chapter of

ismertetése,

5.

rrnell

ímprcrving and bettering thc

conditions oí'their stay in lrospitals and
the iinancirrg thercof; furthermore. the
establishnreut and §upport of any local
organization or breneíit institution
sening lhc interests. tlte nrental and
physical developntcnt of children - and
therelore in particular the establishnrent,
construction and operaticrn o[ Ronalcl

ennek íjrranszírozása. valamint

ndet:, a gT errnekek érdekeit, szellemi

.1 1

as

h<lzzátartozó.ja

§?

l-he Foundation

-

in line with its aim

pufsues aclivities

of public

-

interest

lo st&te and municipality level
public services under sectíon l44(l)-(2)
of Act CLIV ol l99? on l"lealthcare and
sectitln l3(l) point 8 and section ?3(_5)

relatecl

point l1 of Act CLXXXIX of 20l l on
the lv'lurricipalities of Hungary, the
purpose of which is the support oí' the
healing proce§s by rvay of providing

frce-of-charge senices ior ill children
üreir close relatives. ln this cont€xt
Ronald McDonald Houses and Ronald

an<l

McDonalcl room§

arp

established,

2

térítósmentgscil igénybe

rrraintairlcd arrd opcrated for tlte purpo§e
oí
prrrviding free-of-charge

Igáltatásokon kcreszlül

keretében tönénik

a

Házak illetve

McDonald §zobák

accomtrrodation t§ seriousl.v 0r
chronically ill clrildren rvlio require
tl§atnrent in a lrealthcare institution far

Ronald
Ronalcj

létrehozása,
fenntartása. iizenteltetóse, a sirlyos vagy

arvay from their residence and alscr to
their close relativcs to support their

krónikus betegségben szenvedö. r.agy
egésaógi állapota rniatt a lakóhelyöl

lrealing pröcess.

tár,ol eső egészségiigyiintóznrényben

hosszabb-rövidebb

kezelós alatt

közvetlen

álló

ideig

kórházi

gyerntekek

és

hozzátartozóik

tédtésmentesen történö elhelyezése,
lakhatásuk biztcrsítása a gyógyulási
folyarnat támcrgatására.
5.3

Az Alapítr,ány nyitott- közcélú,
mslylrez bárki csallakozhat
(pénzesz,közzel, vagyoni-

5.3

és szellemi

hozzájánrlásokkal. jogok
átengedésével). aki az alapítvány
cóljával egyetért.

5,4

5.5

Az

Alapírványhoz csatlakozók az

alapítói jogok gyakorlására ncm r,,álnak
jogosulttá.

Az Alapítvány közvetlcn

politikni

tevékenys*get nern lblltat, §zcryezgte
pár,toktól fiiggetlen és azoknak arryagi

5.4

'lhose rvho join the lroundatiott shall not
be entitlcd tcr exercise Foutlder's rishts.

5._5

'I'he Foundation slrall tlot

pursue

political activitics directly, its
organization is irrdepender:t from the
political parties and it shall not
subsidise political parties.

Az Álapítl,ány az alapitványi cét
megvalósításával közvetlcntil
összeliiggő

and may be joinecl by anybody (by
neans crf ínonev, through asset- and
intellecnral contributions or cession of
rights), u,ho agrees witlr the aim ol the
F"oundation.

támogatást nem nyújt.

5.ó

The Fnurrdatíorr is operr. at a public ainr,

gazdasági

5.6

ter,ókerrység

vógzósóre jogosult. (Ptk.3:379§(2))

l-he F'oundation is entitled to ;lursue
business activities as far as these are
clireclly related to the achieveln€nt of
t}re Founciatictn's ainrs (Hungarian Civil
Code § 3:379(2)).

5.7

Az

Alapítr,ány célja a gyennekek

5;7

is

lrealth

protnotion, disease prevention. §upporl

érdekéb*n törtórrii egészsógmegőrzós,

betegsógnregelózös,

'l'he ainr of the Foundation

of healing and health

gyógyító-,

relrabilitatíon

egész-ségügyi reltabil itációs tevékenység

activities for children and the extension

tánlogatása,. előrrrozdítása illetóleg az
ezekhcz való lrozzáfórés lchctőségénck

acces§ lo these facilities.

tlrereclf

térítésnentesenigénybc vehetii

by

providing frec-of-charge

szolgáltatások biztositása által történő
bővítése ,
5^8

Az

Alapítvány

a

céljához kötőriö

feladatai nregvalósitása során az alábbi
kör}rasznú tevékerrységeketvégzi :

5.8

In the course of perfonning its ainrrclated tasks the Foun<lation pursues the
foliorving pubiic intcrest activities:

J

oryo§í

.
§upl)c)rt irr gainirrg access
nredical lleatn]cnt§

vizsgálatokon

elősegítése

.

kórházi ellátáshclz

ü

való

Ronalrl

elhclyezkedő

Házakban

in

gaining acce§s lo

treatnreílts irr hospita[s by providing
acconrnrodation in the ncarbv Ronald

hozzril'érós elősegítése az egészségügyi

intéznrény, közelóben

supporl

tc)

lv'lcDonald l-|ouses

történő

elszál lásolással

.

a

r

gyernrekck felópüléséhcz lelki

pstcltological assi§tance and
íbr tlre recovery of

problenr solving

segítsógn;.r}jtás, problénra kezelés

chilclren

.
a gyennekek sziikség szerinli
fizikai feIépü lósélrcrr való

r

contrillution

rccovery ofchildren

to

the

physica1

közrernüködós

.

.

gyógyulási folyanrat időlortanla

alatt bizonyos szernélyes ügyek
intézéséberrvaló segí tségrryúj tás

r

körházak, or\,osi rendeltik
támogatása gyógyászati cszközök vagv
gyerrnekek gyóg;.ulását
egyéb

.
suppc)rling hospitals and
tiitctor's of'fi ces by contributi rrg rnecl ical
devices or otirer equiprnenl a,ssisting the

elősegítii eszköziik átirdásrival

rccovery ofchildren

a

l

súlyosan betcg

.

gycrnrekck

gyógykezelésének (n:űtéti cl_iárásának
támogatása
5.9

assistance lrrr certain personal

ll]atters in the lrealing pcriod

)

A

funtiek szerirrti tcr,ékcnységeklrez
biztosított lakhatáshoz kapcsolóclóan
Ronalcl házak esetóben

:

§uppoíting rneclical treatlnent
ill children

(surgery) of seriously

5.9

In relaticrn to the Rcrnald Houses and in

of the above gerreral activitics
thc ítrllorving additional actj\iitics are

pursrrit

caried out:

r

l
goniloskodik az épületek
rnegfeleló berendezésúről i,s

and applianccs íbr the buildings

r

r

provision

ol proper

equipnrent

felszercléséről

proyision of acconrmodation for

biztosiúa távollakó közvetlen
hozátartozóknak krónikus beteg

clrroriically

g,verrneküklre
ellrelyez-ését kűlönátló

apartmenl§

l

r

l,aió

egl.üttes
aparlrrranokban

folyamatos kórlrázi felügl,cletet

igényclő fekvőbetcg gycrntek esetérr
biztositja az édesarrya többedrnagával
együtt tórténő elhelyezést 2-3 ftis
apartmanokban

r

$ondoskodik hÉtköznap

ill children íogether rvith
tltcir olose relativcs in scparate
r

provision ofacconrntodatinn for

the rrrother and her cornpanionship irl
apartm§nt§ suitable for 2-3 persons in
case of children undcrgoitlg hospital

(rcatment requiring

continuous

supen,ision
17

órától nrásnap reggel 8 óráig illctőleg

l

provisirrn of security sen,ices

of

the Rorra|d Houses fronr l7;00 untíl

4

az

8:00 next nrorrting on

épüle trlk

rveekda_v,s and

cc)ntinuc}usl}, on rveekends

.

kialakitani a gyerrrrek

a

fronl their re§idenc§

otthonától

Áz 5.1J pont §Zürinti tcr,ékenységekhez,
kapcsolódó;rn Ronald NlcDonalcl

5.10

csaiádi szoba esetében:

r

making eí]brts to create

homelike lbeling for the children far

érzésót ós lbltóteleit távol

§ondoskodik

a

ln relaticln tcr llonald McDonald Fanrily
Rooms in addition lo activitics provided
undcr section 5.8:

.
ensuring that tbc roonrs are
cons§ucted in line rvith the
requirenlents ol' tlre healthcare

szobának az

egésxégügyiintéznrény igónyei szerinti
kialakításáról,

irrstitution

.

trrinóségére és

r

conducting reguiar controls in
re§pect of the cluality and clraracleristics
of the rooms

rillagrira

vonatkozó rendszeres ellenörzóst végcz

.
biztosítja az orvosi indoklás
aiapján rászoruló csalácltagoknak

r

providing accotnmodation for
lanrily nrembers in need rvlro basecl on

doctor's opinion are ttr be
acconrntodated tr:gether rvith their

krónikus beleg gycrnrekükkel való
eg}üttes elhelyezé,sót }egte l_iebb 2

gyermek

cs 2

clrronically

fetrrőtt ellrelyezésóre

ill chiId in

aparlmcnts

suitable for nraximunr 2 children and 2

alkalmas apartlr' 8nokban

adults
6

Az Alapitvány cóljóra

rende

vegYon:

lt

6.

Ássets reserved for the Found§tion
aims;

HUI, l0,000; i.e. ten

l0,000,- Ft, azaz tízezer fclrint

thousand

Hungarian Forints.

"|

Az Alapih,ányt kezelő szerv

és annak

T'he body ntanaging the Foundation
and its organizationl

7

szervezste:
7.1

Az

Alapitvány kezrlö §zervü

kuratóriurn.

7.2
(a)

A Kuratórium

a

tagjai;

7.1

bod1., nranaging

the Foundation

shall be the Advisory Board.

7

Dr,Abloncxy Lászlö (2235 üllő,
Vörősnrarty utca 21tB. szárn alatti

The

-2

(a)

Mentbers of tht Advisorv Board

Dr. Áblonczy. László (residence: ?225
Ullő, Vörösmarty

utca 27ts.),

lakos),

(lli2

(t] )

Valentinyi Zoltán

(c)

Krarncsák Mórtika

Budapest,

(b)

Facsenrete utca l4l4. alarti lakos),

Erika

Valentinyi, Zoltán (residence: l l 12
[ludapest, Facsenretc utca l 4l4,).

(356l

Felsózsolca, Kertekalja u" 23 sz. alatti

(c)

Kramcsák, Mónika Erika (residence
356l Felsőzso'lca, Kertckalja u. 23 sz.),

lakos),

5

(lló5

Budapest.

lrinyi

Tóth. Mária (residence: 1Ió5 Budapest,

(d)

lrinyi János

4. szárn alatti lakos),

Ágnes (l l37 Budtpest. Radnóti
iklós utca ll, szárn alatti lakos) - azAiapitó képviselcije

Szíics Attila (l224 Budapcsl,
28iA. sárn alattr lakcls),
ti.l

Csöglcy Rolancl

)

\§/

(1l2l

Xll.

Budapest, Sün

{g)

I-aczó Eszter ( 1 l82 Budapest, Maclarász
utca 5l, szánt alatti lakos) _ az Alapító
képvisclöje.

(i)

Hontáth ,lg,,e",

(í)

Kerákgvártő utctt

tt

Csögley, í{oland (residencc;

l47

Btalupe^st,

47-49.,,il"

Dr.Kclcn Kata

l.aczó Eszler (residence:
l3utiapest, lvladarász utca 5l
ntllninee of thc Foundcr.

jogköróbc

tartozik

a

cél

l l82

,) _

a

Ktrtkgyáríő alra 47-49.

chairman o{the Advísory Board

Alrpointmenl and - itr case of directly
jeopardizing tlre Foundatiotr's aims *
rentoval of Advisory Board rnembers
slrall fall urtder the competence of the

1,3

Kuratorium tagjainak kijelölése ós az

alapitl,ányi

l

ílan,áth ;lgu* hvsidtun: l147 Btdtlptst,
,,A" ípiihl fsT2.)

(j)

Elnlike

Lz Alapító

l l2

lll2

(residencc:

Burlapesl, Menyecske rrtca 2l,).

úpiilct
Jsz.2. s:rim alulti lakos) a Kurutóriunt

7.3

a

Buclapest, Sün utca 3.&. ),
(lt)

3 ] . sz-árn

l.) -

Szücs, Attila (residence: l224 t3urjapest,
Xll. Lrtca 28/A,},

Budapcst,
alatti lakos).

Menyccske ulca
{i)

Btrdcpest, Itadnóti Mikltis utca l

notnirree of tlre Founder.

(0

Dr,Kelen Kata (l l12

(h)

Varjnai, Ágne, (resir3encc: ll37

(e]

utca

utca 3fu, szám alatti lakos).

u. 4.),

közl etlert

veszélyeztetósc esetén visszalrivása,

Founder.

A

7.4

kuratóriumi tagsóg ltatározott 3 óvi

jön lótrc.
kuratóriumi tag
időtartamra

Menrbership in the r\dvisory Board
shall be íor a definite term of 3 years.
The sanre nrenrber of the Advisory
Boarcl may only be appoirrted íor a ternr
of 2x3 years (|lungarian Civil Code §
3;398 (l)),

1.4

Ugyanazon

kuratóriunri
tagsági megbízatása legfcljebb 2x3 évre
szóIlrat (Ptk.3:398§ (1} bek.),

.4. vezető tisztségviselőkkel szcrrrbeni
követelmények és kiz;író okok:

1.5

l.

Vezetó tisztségviseló az

lehet,
cselekr,öképességét a
személy

a

nagykoru

l{equirenrents antl grcrunds íbr cxclusion
regarding executiv€ otllcers;

7.5

l.

Orrly persons

of legal age may

bc

appcrinted as cxccutivc officers. rvlrose
legal capacity required to psrforrn such

akinek
tevékenysóg

cllátásához szükséges körben neílt
zárták ki.

ll.

Nem lehet vezctő tisztsógviseló

az,.

bűncselekmény elkövetése

akit

miatt
jogerősen szabaclságvesztés bürrtetésre

ítéltek.amig a büntctett clőólethez
fiiződő hátrányos következnónyek atól
nem mentesül,

ll.

No

person may be appointed a§
exccutive officer, r,,,1ro has beerr
sentenced to prison by íinal _iudgrncnt

tbr connritting crimcs until that per§On
trcrt relieved fronr consequcnces of

is

having criminal records.

6

v§zútö ti§zt§égviselő az. akit
jogerösen eltiltottak.

iii

nregszabott idötartarnig

lratározatban
nem lehet

niay be appointed

lY.

persons rvlro lrave been baned from
being executive oíTtcers shall ncrt tre

vezetó tisztségviselő az. *kit eltiltottak a
vczetö tiszt§égviseIői tevékcnységtól.

appointed until tlre

Az

Beneficiaries

Alapítvány keclvezményczetde

kuratóriunr tagja.

Az

alapító okirat

appcrinted as Advisory Board ntenrbers.
Derogation fronr this rule in the Deed of
Irorrrrdation shall be null and r,oid.

vl.

setnmis.

és tagiai

oiyan

7,6

személyek lehetnek, akik az alapítr,ány
céljával egy§tértenek. a kuratóriumi

tagságot elfogadják,

azl

társadalrrri

munkában végzik, nrelyért sentmilyen
tiszteletdijat, vagy költségtéritést nenr
fogadnak el és nem kénrek.

A

kuratóriumi tagság szernólyi feltétele
továbbá, hogy a kuratóriunri lagra nézve

a

kuratóriumi tagságot

jogszabályi előírás nenr

kizáró

fenn, és

Nenr lehet
tag nás közlrasznú

büntetlcn e}őéletü,
kuratóriunri

áll

§zervezet nregszűntót követő
ér,ig az a személy, aki korirbban

háronr

-

annak
évben
n:regszüntét rnegelőzó
legalább egy évig * olyan közlrasznú
§zeryezel vezetö tisztségviseIője volt,

két

the

of the Foundation antl
their close relatives shall not be

eltérő rendelkczése setnntis.

Kuratórium elnöke

tenll of

debarmen1,

és

Az Alapító ós kópviselői nenr lehetnek
többségben a kuratóriumban. Az
Alapító Akirat eltérii rendclkezése

as

jutlgnrent í'rom any plofessions cannol
lrold thc position of execulive crlficcr at
a legal entity pursuing the same activit_v
as indicated in the said judgnrent,

annak kózeli lrozaitartoz..oja nem lehet a

11

p{:r§On

exeüuti\,§ olfrcer, rvho lras been barred
by linal judgnrent from this prolbssiern.
r\nyelne rvlrcr lras been barrcd hy final

valatne ly fcrglalkozástól jogerős
ítólettel e ltillottak, az eltiltás
a[a[t aZ itéleth§n nrcgjelölt
folytató jogi szenróly
vezetö ti§ztségvise}őjc ncnr lelret.

Az eltiltást kimondó

N0

'I'he Founder and its nominees shall not
be in rnajority in the Advisora Bcrard.
Derngaticrn front tlris rule in tire Deed of
I;'oundation shall be null and voitl.

Chairrnan and members crf the Advisory
l}oard ntay be tlrose pcr§ons rvhcr agree
with the ainr of the foundation, accept
thc appointment and perfonu the tasks
as social lvork in return of lvhich no

consideration

or

reimlrurselnenl§ may

bc accepted or requ§stecl.
7.7

Furtlre

r personal

requirement

í'or

holding rnembership in the Advisory
Board shall be that no grounds of
exclusion and no criminal records exist
regarding the notninee. No person may

be

appointed

as

Ac{visory Board fbr

nrember

a

tern]

of

the

tlf

tlrrce

of

such

years follorving the ternination of
anotlrer public benefit foundatiotl irt
rr,lrich they heid an execulive oíTicer
position * for a temt of ntinimum orre
year rvithin the two year period
preceding

the

terminatitrn

loundation - provided ílrat such other
public beneíit íoundation

e
amely jogutótt nélkül szűnt neg
úgy, Irogy az állarrri adó-és
vámhatóságnál nyilvántartott

adó-és

vámtartozását ntnr egyenlítette ki,

.

\l,a§ tenninateci rvitlrout legal

succes§i§n having outstanding tax and
cu§ton]s debt based on the records of

the

competent

tax and

cuslottts

.:
I

:

authority,

szemben

az

jetentős

.

össz-egii

r€l,
anrellye

l

.

szenrben a7. állani

i
]

I

)

:

wa§ orderecl to close

its

vámhatóság üzletlezárás
alkalrnazott, vagy
hclyettesítii bírságot
üzletlezárást

business site clr was imposed a íjne in

r

r

l

substituticln

an.€lynek

adó-és vánrlratóság

szóló törvény szerint felliiggesztettc
vag.v törölte.

7,8

* a

Advisory Board mentlrership oi persons
being entploycd by the Fourr<ler is

bound to

nrunkar,iszolr;.uk fennirllásához kötött.
leh/r1 az Alapitónál lúvö munkaviszony
nregszünésévela kuraíóriunri tagság is
megszünik, azzal azonban, ho_uy a

kuratóriumi tagság

ltad its tax lD

ttunrher
suspendecl or il§leted by tlte ccrrnpetent
tax ancl custon]s authority under the act
on lax procedurcs.

aclózás rendjéről

Az Alapítóval rnunkaviszonybarr álli'l
szerrrélyek l<uratóriunri lagsága a

its
the contpeterrt tax and

their

employrnent.

Ctlnsequcntly, the te nnination of
ernploymcnt shall terminatc the
Arlvisory Board nrcmberslrip as rvell,
Effcctive date of such temrination shall
lrorvever be linked - itr accordatrce rvitlt
the applicable laws - to thc registration

\,önatkozó

jogszabályi eJőírásokkal összhangban az érintett szernély hetyébe lépö új
kuratóriumi tag kijelölósének bírósági
rryilvántartiisba vételévelszünik meg.
[z a rendelkezés nem alkalmazandó
abban az esetben, ha a Kuratóriunr

ol Advisory l]oard

memberslrip of the
oüer person appointed to replace the
foregoirrg. T'íris ptovisi<ln shall not
apply if the Advisory Board expressly
requests to upholcl tlre position of the

kifejezetten kéri a tag rnaradását,

rnember,
7.9

Az

Alapitóval nrunkaviszonyir

lévö

kuratóriumi lagok a Kuratóriunrban
többségbcn neln le hetnck, iltetóleg
szavazásnál a jelen lóvó tagok számát

7.9

Advisory Board nrcmbers

be

ing

employcd by tlre Founder shall not be in

in the Advisory Board and
shall not have the majority of votes
even anrong the members rvlro are
majority

tekintve sern lehetnek többségben.

actually present at the voting.

7.10 A Kuratóriunr az alapíwány rniiködési
rendjét alapszabáli,ban köteles

7.10

The Aclvisory Board shall regulate the

7,1l

Represenlatit;e oí lhe tauntlation v,ith
indívitlual right qf representatil,l shalI
be chuirnwn ,,lgnes llrln,úíh, as wetl as

operation of the Foundation in a chafier.

rneghatáromi.

7.1t Áz Álapítváry: képviselője

ijnálló
képviseleti jt;ggal a kuratóriunt elnökt
l{rlrváth Ágnes, vatat'iittt tlz Álapitó

áIral iinálkj képviselui .irlggul

.íblntházott I'aclnai Ágnes kurclkiriumi
tag. Az elnök az esetek nreghatározott

körére írasban, meghatalnlazás
kópviseleti joggal ruirázhat_ja

írtjárr

fel

a

Kuratórium valarrrely más ta&i^l i§. A

1

custorn§ authority,

adószámát az állarni
az_

l

oí the closing of

business site by

szabofi ki.

1a

wa§ imposcd a

substanlial
arnotlnt of tax arrears by the compet§nl
tax and §u§tom§ authority,

állarni

ignes |"ttrlnai, nrcmber a,f'the Ád,,ístlt3,
Baard tastett with individtnl right of
rt?re;sentütiott bj, 1he Fbwder. The
Chairman may autltorise in rvriting any

members ol the Advisory Board to
rcpresenl the Founclal,iort iIt a certain

8

i

:

i

i

:

:

ol natters. The Chainnan of the
Advisory Board ancl the nrember of the
Advisory Board vested with individual
right of represcntatíotr by the Founrlcr
slrall have individual dispcrsal oler the
batik account oi the foundation. 'lhe
Chairnran's disposal right slrall not
exclude that any 1rvtl Ádvisory Brrard
nrentbcrs - not being cmployed anclior
nominated by the Founder * are granted

és az Alapíló által

a

i
tag aZ

joggal

scope

felruháztltt
alapítvány

a íblctt önállóan jcrgosult
i.A kuratóriunri elnök önálló

la

feletti rendelkezési joga
zárja ki, ltogy az általa kijelö|t
másik két, az Alapítóval alkalnrazcrtti

és/r,agíképviseleti jogviszon.\,ban ncrn

álló kuratóriumi tagnak a bankszánrla

joint disposal rights over {re

felett együttes képviseleti joga legyerr.

bank

accoullt by the Chairman.

7.12 Az

Alapítvány rnunkavállalói feletti

munkáltatói .iogokat a Kuratórium
elnöke gyakorolja az_zal, hogy a
nrunkavállaiók közvellen nunkáltatói

7.|2

Enrploycr's rights ovcr the employees of
the foundaticln slrall lrc exercised by the

Chairnan of the Advisory Boarrlatlding

that the dircct superior over

felettese a

the

enrployees shall be the per§on
clesignatecl by tlte cnrploynent

ntutrkaszerzödésben
rneghatározotl szenr óly.

agreün1ent.

7.13

Az. elnök a Kuralóriumt,lt

évcnte

lcgalább kétszer, vagy szükség szerint
bánnelyik Kuratóriumi tae kívtinságára.

illetve a

Fcliigyelő

7.1_i

Tlre Chainnarr shall convene a meeting
of the Advisory Boarcl at least tlvice a

year! 0r at the request ofany nrember of

the Adviscrry lJoarcl or tlre petition of
the Superv,isory Board at any time
rvithin 30 days of the receipt of any

Bizottság

indítr,ányára * az indítvány megtótelétöl
számított 3l) napon bclül * összehír,ia.

such request.
1.1q

A

Kuratóriunr üIéserre a tagokat a
napirenc| közlésévei, írásban kcll

,1.14

napi időközrrck

kcll lcnnie.

meeting

of

the

to thc members staling lhe agenda of tlre

meeting, The invitation nrust be sent in

a veriíiable manner (registered mail. enrail rvith delivery confinnation). The
invitations mu§t be senl at least l5 days
prior to the meeting oí the Advisory
Boarrl taking place

kell

megküldeni. .\ nreghivók elkiildése és a

Kuratórium ülése között

to the

Advisory Boar<l shall be sent in rvriting

meghivni, A kuratóriunti ülé-sre szóló
rneghívót igazoIlrató móclon (ajánlott

levól, visszaigazolható e-nrail)

lnvitaticrns

lcgalább l5

,

7.15

A

Kuratóriunl hauirozatképes,

lia

a

Kuratórium legalább 5 tagja ielerr van.

azonban

a

határozatképessógélrez

7.

l5 A

kuratóriurn
Alapitó

az

képviseletébeneljáró legalább

A

Kuratóriurn egyszerű szótöbbséggcl,

nyílt §zavazás útján

határoz,

szavazategyenlősóg csctén a jtvaslatot
clvetsttnek kell tekínteni. A kuratóriunr
tJöntéseirrél köteles az Alapítr.,ány celját
figyelernbe venni,

is

forrned

quorum the presence
member rvlro

I

kuratóriumi tag jelenlétc szükséges.
7,16

quorum

if at

least

5

o[ at

lerast

1

menrber§ of the Advisory Board are
present, provided hclwever that lor a

is a

nonrittee

of

the

Founder is also required.

7.|6

Tlre Aclvisory Board passes its decisions
b;- open votc rr,ith a simple rnajority

of

votes, in case of tie votes the vote shall

be

deemed rejected, The Advisory
Board shall take into consideration the
aims o|the Foundation rvhen passing its
decisions.

9

rium határozathozltaláhan
az a szentély, aki vagy
részt
vehet
kózeli hozátartozó_ia. ólettársa a
Lározat alapjiirr kötelezettség vagy

fulelősség alól

1.|1 No tnenlrer

ol' tlre Adr,isot_v Board is
entitled to participate in the decisionrnaking of the Advisory Boatd. rr.lrcr

bálnilyen clönyben részesül. illctvc

or i.vhose close rclativc
is relieved lroni any duty

lrinrsclf,,

nrentesül, vagy

spouse

or
or

liability or receives any beneíit under

a

jogügyIetben egyébkónt
érdekelt. Nenr nrinösül elön;,nek a
rrregkötenrló

the decision or is olhenvise interested in
thc clecision. Any bencfit as per the

köllasznú sz§rvezet cél szcrinti
juttatásai keretében a bárki által
megkötés nólkül igénybe vehető nent

nreaning of this sectiotl shall not inclutlc

any allowance granted by

the

Foundatiott in accordance rvith its aims.

provided that such allorvance is norrmonetary in nature and can be olrtlrinerl

pénzbeli szolgá ltatás.

hy any m§n]bcr of tlre public.

A

Kuratóriurn ülóseirc szóló nreglrívók
illetőlcg maguk a kumtóriumi iilósck is

7.1B

nyilvárTosak.

lnvitations iö thc u-leetings ol thc
Advisory Board arc putrlic. as rvell as
tlre trteetings of tlre Advisory Boar<l
itsel1'.

7.19 A

Kuratórium ülésciről jegyzökónyvet
kell készíteni,

7,19

A

7,?0

7.20

kuratóríum clnöke a kuratóriurrr
határozatairól nyilr,ántartást vezcl.

rnelyböl a határozat tartaltrtir. itiőpontja,

hatálya

és a

döntésl tánrogatók

és

sllerrzők sz-ámarányn nregállapítható, A
Kuratóriun döntéseit a7. Alapítvány

lr,linutes nrusl be laken r;n thc rneclings

oí tltc Advisclry Board.

The Chairnran of tlre Advisory Board
kceps a record of tlre decisions crf the
Ádvisory Bcrard rvhich irrcludes &
§unmary of any decisions lnade, lh€
datc and ternr thereoí, and the nunber

of

votes arrd clissenting vote§ thc

decision has receil,ed. Decisions ol the
Aclvisory Board slrall also be published

saját honlapján is közzétcszi.

on th€ websitc of the Frrtrndaticrn.

7,2l

A

kuratóriurn elntike minden

beszárnolót
alapítványi

évbgn
köteles készítcniaz
célok eléréseérdekéhen

,1

)l

the utilisation of the assets oí the
Foundation on an annual basis, ]'hc

alapítvány vagyonának hasznosításáról.
A beszámolót az alapítónak rneg kell
küldeni, valamint a Kurattiriuntnak _ióvá

1.22 A

of the Advisory Board

must prepare a report on the activities ol'
the Foundation in pursuit of its aim ancl

kifejtett tevékenységéröl, valarnint az

kell

TIre Chairman

reporl must ire sent to the Flrunder and
approl,ed by thc Advisory Board.

hagynia^

Kuratórium

az évcs bcszánroló

7.22

jóváhagyásáról szótöbbsóggel lratároz,
Az éves beszánroló jóváhngyásávat

egyidcjíileg

a

Kuratóriunr kötelcs

közJrasznúsági ntel lékletet is

el

a

Thc Advisory Board

approv§§ tltc

annual report witlr a sinrple rnajorit_v of
votes. l'ogether with thc approval of the
annual r§port the Adviscrry Board must

also apprcrve the public bcnefit

fogadni.

status

anllc§,

7.?3 Áz

Alapítvány az éves beszámolót és a
közlrasznírsági mellékletet a vtrnatkozó

jogszabáIyi eliiírások szerint
helyezi ós közzéteszi,

letétbe

1 11,

Tlre Foundation deposits and publishes
the annual repoft togetlrer with thc

public bcncllt status annex

in

accordance rvitlr applicable larvs.

l0

lratározatairól
clnöke

a

a
je le nlér,őket

7.24

the nteetings of the Adl,isory Board

tálollóvőket írásban rificsíti

í'elül a

kuratórium

kodik

a

e

Tlre Clrainnan of tlrc Advisory Board
shall irrfonn those rrrembers pre§ent on
about any dccisicrns nradc verbally, arrd

lnöke

those rvho \vere not prescnt on thc
nlcetirrg in rr,riting, The Chainnan

kuratóriunt

inak az- alapíwány székhelyón
kifiiggesztóséröl, A Kurlrtórium
elnóke a kuratórium határozatairól az
alapítót legalább évente egyszer
tájékoztatja,

flurtlrernlore t:nsures that tlrc decisions
tlre Advisory }}oard are publislred on
thc notice board at the registcred seat of

oi

l}e clrairntan shall
infornt the l"oundcr about the decisions
of tlre Adviscrry Boarcl at iüast oncg it
the Fcrundation"

year.

8.

Áz Alapítr,án1, ftlügyelő §zerys;

8.

]'he

supervisory body

Iiottndation:

§.l

Az

Alapítvány fcltigyelő szcrve

Felügyelő Bizotlság.

8.2
(a)

a

A felügyelö l}iznttság tagjai
Anta| Krisaina (2l00 Gödöllő.

Szent-

lmre út 6. szárn alatti lakos),

'l'lre supervisory body ol tlte foundation
is the Supen isory l}oard.

8,2

ivtetnbers of the superr,isory bclard

(a)

Krisztina Antal (re.sidence:

ö.J

8.4

2 i 00
Szent-Irrrre írt 6.). chairrnan ol'
the supen,isory board

6iidöllö,

a

Görögné Béni l]sztcr ( l0B9 Budapest,
Benyrrvszky M. u. 28. szánr alatti lakos)

the

8.1

Felügyető Biz,ottság elnöke

tb)

of

(b)

§szter Béni Görögné (residence: l089
Budapest, l}enyovszky M, u, 28,)

8.3

Feliigyeló Biztlttság tagiainak kijelölése

J'he l;oundcr is entitled to appclirrt ancl
recall the nrembers of the Supervisory,

és visszalrír,ása.

}loard,

Az Alapító jogkörébc tartozik

a

A Feltigyelő Bizo$ság elnöke ós tagjai
olyan szenólyek lehetnek, akik a

felügyeló bizotlsági

8.4

chainnan and metlrbers of the
Supen isory Board may be those

r,égzik" melyért

p§rsons rvho agree rvith the aim of the
Foundatiott, accept tlte appointment and
perfornr the tasks as sclcial riork in

fogadnak el és nem kérnek,

reimtrursgment§ n]ay

lagságot

elfogadják, azt lársadalrni nrunkában
seinnrilyen
tiszteletdíjat, vagy költségtéritést nenr

return

0f tvlrich no

cottsideration or
be accepted or

requestcd.
§.5

A Felügyclő

Biz,ottsági tagság szenrél_yi
íbltétele, hogy a tagra rrézve a felügyelő
bizorsági tagot kizáró jogszatrályi
elöirás nem áll fenn, és büntetlen
előéleü. Nem lehet fulügyeló bizotlsirgi
tag nrás közhaszrrú §z§n,§íet

mcgszűntét }:övető hárorn ór,ig

személy. aki korábbalr megszüntét rne gelöző két

az

a

antrak

évlrcn
legalább egy ér,ig - olyan kózhasznú
szervezel vezetó tisztsógviselőjc volt.

8.5

Further pcr§onal requirement for
holding nenrbership in the Supervisory

Board shall be that no groutrds of

exclusion and rro crininal rccorcls exist
regardirrg the norninee. No person nray

be

appointecl

íts tnember o{'

the

Supervisory Boartl for a term of threc

year§ follcrrving the tennination of
another public benelit íbundation in
rvhich they heltl an executive otficer
position - íbr a lerm trf ninitnun] one
year rvithin the t\yö },ear periorl

ll

precedin_tr the lcnnination of such
foundalion * provided tlrat such other
puhl ic benefi t foundatioli
a,nel},

.
was terrrrirratsd rvitlrout legal
succe.ssion lravirig outstarrding tax and

jogpiód nólkül szünl rneg

. hogy az állarni

nyilvántartott

vánihatóságnál

arló-és

cllstom§ debt based ol} tlie records of

acló-é,s

the

vánriartozását nern egyenlítette ki.

cornpel€nt

autlrority"

r
amellyel szetnben az állanri
adó-és r,ámhatóság _ielentős összcgű
adóhiányt tárt fe|,

.
arnellycl szenrben a7. állarnr
adó-és várniratóság üzlctlezárás

business site or was imposed a írne in

üzletlezárást helycttesító

.

of the closing of

its

custotrrs authority,

.

sz_erint ielRiggeszlette

lehct a Felügyelö

Bizottság clntike

vagy tagia az a szentély, aki
Kuratórium elnöke vagy tagla, illetve

8.ó

a
a

Kuratóriunr elnökének vagy tagiának
hozzátarrozoja.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnóke
va§r- íagia az a szenrély tor,ábbá. aki,

its tax lD

had
nunrher
suspended or dcleted by tlre con]petent
ta"r. and cu§toms authority urrder the act
on tax 1rrocrclures.

vagy röröite.
}r,lenr

its

busitless site by tlre conrpetent tax and

.
amelynek aclósárnát az állarni
adó-és vámhatóság az adt'lzás rendjéröl

szóló törvény

\ya§ ordered lo close

substitutirrn

r,agy

birságot

szabott ki.

8.7

cu§toms

l
\\,á§ imposed a substantial
amount of tax alrears by the comp€tent
tax and cu§torns authority,

intézkedóst alkalrnazott,

8.6

tax and

An inrlividual lvho is tlre clrairntarr or
lhe merrrber of the Advisory Board, or a
rclative of thc chairman 0r a nrenlber crf
the Advisory Board carrnot be a nlernber
of thc Supenisory Board.

8.7

illetvc akirrek hozzátartozója az
alapitvány cél szerinti juttatásából
rószesül, kivéve a bárki áital igénybe

ln addition. no irrdir,idual carr become
the chainnan or a mentber of the
Supen isory Board, rvho himself rrr
rvlrose relative is a beneíiciary of any
allorvatrce gmntecl by the Foundaticln in

vehető nenr pénzbeIi szolgáltatásokat,

accordattce

és az alapitvány által tagjának a tagsági
jcrgviszr:ny alapián nyújtott, alapítir
okiratnak nregfblelő cél szerinti
juttatást,

witlt its ainrs, rvith

the

exception ol' those allorvances grantcd

by the

Foundatiott rr,hich are nontrtonelary in naturc and carr be obtairred
by any member of tire public and those
allorvances wlrich are granted

Foundation

by

the

to its tnetnbers

in
accordarrce rvitlr the aim§ set out in the
Deed oí Fourrdation.
8.8

r\ Feltigyelö Biztrtt.ság tagia csak olyan

személy lelret, aki. ille tvc akinek
lrozzátartozói az .4lapítvánnyal a
megbízatásán kivüli nrás tevékenysóg

kiíejtéséreirírny.uló munkaviszorrvban
vagy nrunkavégzósre irányuló egyétr

8,8

,A persolr can only l:ccome a ntenlber

ol

the Supcrvi.sory l3c;ard. if he or his
relatives are í]ot in an emplclyment 0r
service tclatir:nslrilr of any tbrm rvith
lhe ltrounclaticln otlrer than his nrandate
for the supen,isory board nrembership.

|2

nem állnak

Alapítóval munkavisr_crnyban

álló

Supervisory Board

8.9

l'e}ügyeló bizottsági tagsága
a trtunkaviszonyuk fennállásához kötött,
tehát az Alapítónát lévő munkaviszotly
megszünósóvel a felügyelii bizottsági
tagság is megszünik, azzal azonban,
hogv a tclügyelő bizottsági tagság * a

Consequenlly,

trenr alkalmanndó ahban az c§etben, ha
a Kuratóriunr kifejezetten kéri a tag

maradását,

l

kben a feltigyelő bizottság
ta&iaira a kuratóriurn tagjaira l,onatkozó
kizáró és összeférhetetlenségi
szahályokat kell
alkalrnazni.
(Ptk.3:a()O§ )
Egyebe

A" Felügyclő l}izonság

hatáskiirébe

tartozik az Alapítvány nriikötlósének ós

gazdálkodásának

során a

8.

l0 For all

othef cases relating to
Superviscrry l]oard tnctnbers
provisions applicable

conflicts

Fe

lügyelő Bizcrttság

jelentést kérhct, az
könyveibe

8.1

l

of

a

és tagiaitól

és irataiba

Á Felügyeló Bizortság
meghívni,

A

írásban kell

8.1]

lbiügyelő bizottsiigi ülósre

szóló meghívót

igaz.olható

rnódon

(ajánlott lcr,él. visszaigazolható e-rrra il)
kell megkütdcni. A rneglrivók elkiildésc
ós a Felügyeló l}iznttság iilése között
legalább l5 rrapi idöközrrek kcll lennic.

8.13

A Felügyelö tsiz,rttság elrröke

és tagja a

Kuratórium üléséntanácskozási joggal

restrictions ancl

interest cottceming

the

Civil Code

§ 3:400 ).

The Supen,isory Board has conrpetence

to review tlre

operation

and

ths

front the clrainrran and üe nrenrbers ol
the Advisory Board, and can revierv and
investigate the docunents and records
of thc Foundation.

alapitvány
betekinthct,

iilésóre a tagokat

napirend közlósóvel,

crn

the
the

adninistration crf tlre Foun<iaticrn, Thc
Supen,isory Board can reque§t reports

azokat megvizsgálha§a.

a

the

Advisory Bcrard rnernberslrip shall apply

elleniirzésc. Ennek

Kuratóriunr eluökétől

8.12

tennirratitln of

member.

{l"lungarian
8.1

thc

Supervisory Board nrernlrership as lvell,
f:ffectivc datc of strch lennination sliall
ho\r,ever be linked * in acccrrdance rvitlr
tlre applicable laws * to the registration
rrf Supervistlry Board membership oí
the othcr per§on appoinled to replace
the foregoing. 'Ihis provision shall not
apply ií' the Aclvisory Bcrard expressly
reques(s to uphold tlre positian of the

vtlnatkozó jogszabályi előírásokkal
* az érintett szcnrély
lrelyébe lépő új felügyelő bizott§ági tag
kijelölésének bírósági nyilvárrtartásba
vétclóvel sárrik meg. Ez a rendelkczés

0

rttbership of

cntploynent shall terrninate

összhangban

S. l

me

pcrson§ being employed by the Founder
is bound t0 their employment.

to lhe nleeting of the
Supenisory Board shall be sent in
rvriting 1o fte metnbers statirrg the
agenda of the meeting. The invitation
must be sent in a verifiable nranncl
(rcuistered nlaíl, e-ntail rvitlr delivery
lnvitatiorts

coní'irmation). ]"lte invitations nrust be
senl at least l5 days prior to the rneeting
of the Supen,isory Boartl taking place.

8.13

'Ihc chairnratt arrd the metnber§ of the
Supcrvisory Board arc errtitled to attend
nreetings

részt vehet.

ol' tire Advisory Board

as

observers.

8.14 A Felügyelö Bizonság kiíteles a
Kuratóriumot tájékoztatni és annak
összehir,ását

kezdeménvezni.

ha

lJ.l4

Tlre Supervisory Board must notify the

Advisory Boarcl arrd conren§

its

arról

13

ffi"
F

nteeting if it learns that

rudornást, lrcrgy

3z Alapítvány nrűködése srrrán
s
olyan jogszabálysértós vagy az

r
§ violation of larv or an act or
trnrission gravely endangering ihe

sérlő csemén}, vagy mulaszlás történt,

and in order to rcmedy or lcssen lhe

alapi§,ány érdekeit egyébként súlyclsan

anrelynek ntcgszüntetése

interests of thc Founclation has occurred

intpacts hercof tlre decision

vagy

következnrénveinek elháritása. iIlctve
tnyhítóse a Kuratóriurrr döntését teszi

A<lvisorv Board is nec§§§ary,

of

the

szüksógcssé,

.

a

vezetö

r

tisztségviselők

felelösségét rnegaíapozó tény menilt
fel.

8.15 A

A

nlatter lras arisen rvhich

cotlcerns the liability of the exccutives
of the Foundation.

Kuratóriurnot a Felügyelő Bizottság

- at összes inditvirrry
rnegtételótől számított 30 napon belút össze kell lrivni. E határidö
indítr,ányára

eredmónytelett

B.15

eltelte esetén a

the Superl,isory Board can conyene the
neeting <líthe Advisory Board itseif.

Kuratórium összehír,ására a Felügl,elii
Bizottság is jogosult.

8.16 I-Ia a Kuratórium a7,

Alapitvány

lón,ónyes nrüködésének helyreállitása
érdekében szüksógcs intézkcdéseket
ncm teszi nleg, a Feltigyclő Bizottság
köteles a törvényesséri felügyeletct

l'h(3 Advisory Board shtll con\.ene a
rneeting rvitlrin 30 days ol receiving all
petitions hereto from the Supen isory
Board, ln case this deadlirre is missed,

8,l6

ellátó szerr.et haladéktalanrrl értcsíteni.

If the Advisory Board does

not

inrplenrcnt ttre actions required to
restclre the lalvful operation of the
Forrndalion, tlre Supervisory Board is
required to irnmediately notify the
authority exercising legal supervision
ovcr tlre Founijation.

B.i7 A
h

Feliigyelő

Biz-ottság

rrrintikét tag

atározatképessé gélrez

jelenléte szükséges,

8.18 A Felügyelő Bizottság nyílt szavazás
údán határoz", szavazategyenlősóg

§.l8 Thc

§upervisory Boarcl }]a§ses

i{s

határozat illetöleg dörrtés,

shall be deenrecl to have been adopted.

Feliigye

ló

tsizotlság üléseiről

8^19

kell kósziteni.

A Felügyelö Bizottság iigyrendjét maga

Supcrv,isoty Board allproves iís

crrvn rules of procedures.

Nyilvánosság,

§zolgáltatások

igén3,trevótclének módja

Áe

lr,Iinutes must be takcn orr the nreetings

ol thc Supcrvisory Board.

8.20 l-he

határozza meg.

9.1

a

quorum if both nrernbsr§ are present.

e§etén nincs órvórlyesen elfogado(

jegyzókönlruet

9

The Supervisory Board is able to fonn

dccisions by crpen vote rvith a sirnple
majority or votes, in case oí'no clecision

8.19 A
8,20

8.17

9.

Publicity, Use of Services:

:

alapitviiny

kapcsolatosan keletkezctt iratokba ós az

The docufirents created or prcparcd ilt
cí]nnection rr,ith the operation ol the
Foundation antl tlre public benefit stetu§

kuratóriurn elnökóvcl

annex

ntúködósével

éves közhasznirsági melléklethe a
történt elözetes

9.1

to the annual report can be
by mcmbers of tlre public

revie."ved

l{

upon previous consullation rvitlr

alapján bárkí lletckirrthet,

Clraírnan of the Adl,ison Board,

Az Alapítvány müködése, szolgáltatírsai

igénybevételénekrnódja és
beszánrolóinak közlése nyilr,ánosan
tnegismerhetö

törtónő

9.]

.tz alapitvány székhell,én

kiíiiggeszlós

Alapítvány

údán.

Az

tárnogatott kórelem

'rhe operation of the F'oundation.

the
use of dre serviccs rendered b1, it and its
annual repclrts arc puhlished as bulletins
at tlrc rcgiste red seat o[ the lroundation.
'i'lre sr]niccs
of t}re Foundation carr be

used upon request §upported

szolgáltatásaina}i
igénybevéteIc kezelőorvosi ajánlással

reconrmendation

plrysician,

for,rrájáhan

the

by the

by

a

attending

lehetséges.

l0

Az

Alnpítvún"v vlg3,,onrinak

íelhasználási nródja, az. Alapitr,rirry

l0

céljainak mcgvalósítása:

\Yay, of U{ilization of tlre
Foundatiort's
Propcrry,
lnrplementation

I.'oundation:
l0.1

Az Alapítvárry a befolyó

adotnányokat

l0.1

használia fbl eóljai elérésére.
l0,2

úsy

azl

l0.?

4. pontiában nreglratározolt
alapcél szerinti tevékenységónek
gazdálkodás során

acctrrdance rvilh

its

public-benefit

this Decd and in a lnanner

rnegvalósítása érdekóberr ós kiizhasznú
céljait ncnr \,§§zél}t§ztetye végzi,

a

business activities, it nrust pursue {lrese

status antl tlre primary airrt of thc
Ferundation as set out in sectir"rn 4 of

CIkirat

Alapitvány

Slrould the ll'oundation carr}, oul any

in

közhasznú céljainak és a jelcn Alapító

l0.3 Az

1'he Foundation uses lhe donations it
rcceives to acltievc its aims.

Amenrryiben az Alapinlrni, vállalkozó

tevékenységelfolytat.

of the Ainrs oí the

jeopardizing its public-benefits aim,
lű.3

elért eredményét nern osztia fel, hanern

azt az alapitó crkiratban meghatározott
ködrasrnú ter,ékenysógre lardítia,

not

Any prtríits rcsulting out of tlre business

activity shall n01 be paid 1o
Foundcr/menrbers, but §pcnt on

tlre
tlrc

public-benefit aints as set out under this
Dcecl.

l0.4
l0.5

Az Alapítvány vagyona közcélú

A

Kuratórium

az

Alapítl,árrv

teljes

l0.4

The Foundation's property

t0.5

The Advisory Board

vag;,onáva l renrjelkc,zltct.

berrefit of the pirblic.

is

is for
entitled

dispose over the whole property

ol

tire

t{)

the

Foundation.
l

l.

l

I.1 Az Alapítvány megszűnése esetén

Az Alapitváll},

meg§zűné§e

:

vagyonát összhangban a Ptk 3:404§(l)(2) bck-ivel hasonló célúalapítvány
támogatására kcll fordítani.

l

l.

l1,1

\Yinclíng-Up of the Foundation:

ln

of a ,,vinding-up oi the
Founclation, its asset§ have lo be
devoted to the §uppol,t tlí' othcr
foundations of similnr ainr" ín
ca§§

compliance rvilh the stipulations

Articles § 3:404. ( l)-(2) of
Hungarian Civil Code,

oí

tlte

l5

rendelkezósek:

jelen Alapító Okiratban nell,}

1?.

illiscellancous Provisions:

l2.1

F'or matters not regulated hcrein. the
provisions of Act V of 2013 on the
Hurrgarian Civil Code and Act CLXXV
of 20l l on the Fr§cdont of Association.
on Public-Benefil Status, and on thc

kérc]ésektekintctében a

?0ll.
ény rendelkezése i

CIl3. évi V. törvény és a

CLXXV.
irányadók.

tön

évi
az

Activities

of and

Support

íor Civil

Socict_v Olganizatiotls slrall apply,

l2.2

A jelen Alapitó Okirat rnagyar ós atrgol
szövegverziója közötti eltérésesetón a
nragyar szövegverzió

12.2

Államok},

crf

versir>n

shall prevail.

any discrepancy between the

Hungarian and the English language
version of this Deed of l]'oundation. the
prr:visions of thc Hungarian language

irányarló.

Chicago, lllinois (Amerikai Egyesült
20l9. Deccnrber l6.

ln case

Chicago, Illinois (USA), l6 Deccmber. 20l g

cDonald }Iousc Charitics, Inc.
Alapító

1

Fourlclcr

Képviseli i Represenled by: Jarret Bufion
Beosetás / Positiott: Chief F'ield Operations Officer

Alulírott iigyr,éd igazolom, hog_v a jelen
A,lapító Okirat egységes szerkezettre foglalt
szövege megfelel a létesítő okirat 20I9.
október t4. és december l6. napján kelt
módositás alapján kialakult hatályos
tartalmának.

A jtlen

I, the

undersignecl attonrcy-a(-lalv herervitlr
testify that the wording ol this Amended anel
Restatcd Deetl of Foundation truly reílects all

changes incorporated herein under the
resolutions dated 14 October and l6
Decenrber 20l9.

cgységcs szerkczetti Alapító Okirat
7 ,3. és 7, 1 t .prlntok váltoása

elkész.ítésóre a
adott okot.

Changes to tlris Atnerrded arrd Rcstated Deed of
Fr:ttndatiorr arc a result of the cltanges to .rclcíion

7,2ancl7.}l.

Kelt / Place and tlate: Budupest, 2020. ,lunuar,l"| l'"/24': Januaryl,

Dr,Szobotka Cábor tigy"-éclilalvyer
Szobotka&Tonna ŰgYvé<li lroda/Lalv Olfice

KAS'1'/reg.ntunber36a697a7

2020,

],his inslntmcnr rvas acknorvttrlged bcftlre me on
Dctr:tnbcr ló. ?0l9 by Janct Buni:n as ChieiFieltl Operatimrs C)ificcr
of Rttnald,!ícDona]ds }-íuused Chnritics, lnc.
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Alnra E- }itncra, Notary Public
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APOSTlLLE

(Convention de La Haye du 5 Octobre 1961)
united slates of America
public document

ALMA E HERH§RA

2, has been signed by

3. acting in the capacity

oí

4. bears the seal/slamp

of STATE OF lLLlNOlS

NOTARY PUBLIC, KANE COUNTY

certiíied
5.

at

CHICAGO, lLLlNOl§

6,

the

JANUARY

17

,20?0

Secretary oí Stale, §tate oí lllinois
CzOMH105557

8, No.
9. SealiStamp

:

10. Signature

b!***V,'Xb
JEs§E WHlTE
SECRETARY OF STATE
STATE oF lLLlNolS

This Apostilie on|y certilies the signature and the seal or stamp it bears. lt does not certiíy contenl oí the documenl íor rvhich it
was issued.
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