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Hiszek Benned Alapítvány
ALAPÍTÓ OKIRATA
-egységes szerkezetben amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári
Törvénykönyv (2013 évi V tv) 3:378§-404§ alapján jogi személyként működő alapítványt
hoz létre az alábbiak szerint:
I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

1./ Az alapítvány alapítója:
Alapító:Patocska Olivér
Születési hely, idő: Budapest, 1992.05.04.
Anyja neve: Győrffy Edina
Személyi igazolványszám: 688659PA
Anyja neve: Győrffy Edina (1970.09.14)
Lakcím: 1151 Budapest Vághóferenc utca 35.
2. Az alapítvány neve: Hiszek Benned Alapítvány
3./ Az Alapítvány székhelye: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 14 8/63
4./ Az Alapítvány működési területe: Az alapítvány elsődlegesen Budapesten, és
elszegényedett kistérségi magyarországi területeken kíván tevékenységet folytatni.
5./Az Alapítvány info@hiszekbenned.hu
és Weboldal: www.hiszekbenned.hu
II. ALAPÍTVÁNY CÉLJA
A beteg és nehéz sorsú gyermekek játékokkal, ruhával, élelmiszerrel,programokkal
/kulturális és szórakoztató programokkal való segítése .
Az Alapítvány a fent megjelölt célokkal határozatlan időtartamra jön létre, figyelemmel, a
Ptk. 3:379. § [Az alapítvány tevékenységének korlátai] rendelkezéseire is, így
(1) Alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására.
(2) Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevékenység végzésére jogosult.
(3) Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet
alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz
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Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá
országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem
állít, és nem támogat
III. CSATLAKOZÁS
Az alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek, valamint
bármilyen magyarországi és külföldi közösség egyaránt csatlakozhatnak, ha a II. pontban
megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárulnak,azokkal egyetértenek,
azok megvalósítását anyagi vagy bármely más eszközzel támogatják .és a jelen alapító okirat
rendelkezéseit elfogadják.
A feltétel nélkül adott pénzbeli támogatások kivételével az adományok elfogadásáról a
Kuratórium dönt.
IV. ALAPÍTVÁNY VAGYONA
4.1. Az alapító a II. pontban meghatározott célok elérése érdekében a jelen alapító okirat
aláírásától számított nyolc napon belül az OTP Bank Nyrt nél megnyitott bankszámlán
egyszeri befizetéssel elhelyez összesen: 150.000,- Ft-ot, azaz háromszázezer forintot, mint
készpénz vagyont.
Amely vagyont az alapító bocsátja rendelkezésre
Az alapítvány előbbiekben meghatározott induló vagyona növekedhet a jelen alapító okirat
III. pontjában meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásaival, valamint a
kezelő szerv gazdálkodásának eredményével.
V. AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON MŰKÖDTETÉSE
Az alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervet (Kuratórium) illeti meg, amely
azt kamatozó banki betétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt kincstár- vagy letéti
jegyet vásárolhat, azzal az alapítvány céljait szolgáló jövedelmező vállalkozásokban részt
vehet.
6. Az Alapítvány nyitott ahhoz magyar vagy külföldi állampolgár,jogi személy, valamint,
bármilyen magyarországi és külföldi közösség csatlakozhat, ha az alapítvány céljaival
egyetért, azok megvalósítását anyagi vagy bármely más eszközzel támogatja. A feltétel nélkül
adott pénzbeli támogatások kivételével az adományok elfogadásáról a Kuratórium dönt.
7. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap,
továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson
jelöltet nem állít, és nem támogat.
3

VI. AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA
Az Alapítvány céljainak megvalósítására az alapítvány induló vagyonát meghaladó vagyona
(tehát az induló vagyon hozadéka (kamat, osztalék stb.), valamint a későbbi csatlakozók
vagyoni hozzájárulásai és azok hozadéka) használható fel.
Az Alapítvány céljainak az elérése érdekében, az Alapítvány céljaira rendelt vagyonból
pályázat útján: ösztöndíjat, támogatást nyújthat, Alapítványi díjat létesíthet, dönthet annak
odaítéléséről, anyagi támogatást nyújthat, minden olyan megoldás, tevékenység vagy
szervezet részére, amely az Alapítvány céljainak az eléréséhez jelentős, széles körben
hasznosítható eredményt ígér. A fentieken túlmenően az Alapítvány jogosult egyéni kérelmek
alapján az arra rászorultak részére anyagi támogatást nyújtani, amelyről a Kuratórium dönt.
Az Alapítvány a rendelkezésére bocsátott induló vagyonnal kezdi meg a gazdálkodást. A
későbbiekben az Alapítvány induló vagyona növekedhet az Alapítvány vállalkozói
tevékenységéből keletkező eredménnyel, valamint az alapítványhoz csatlakozok
befizetéseivel, amelyek felhasználásáról a Kuratórium dönt.
A vagyon felhasználásának módja:
Az induló vagyon és az Alapítvány részére nyújtott adományok –az adományozó szándékát
szem előtt tartva- szabadon felhasználhatóak az Alapítvány céljainak megvalósítása
érdekében, a Kuratórium kamatozó banki betétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti,
kötvényt, kincstár-vagy letéti jegyet vásárolhat, azzal az alapítvány céljait szolgáló
jövedelmező vállalkozásokban részt vehet.
A vagyon hasznosításáról és felhasználásáról a Kuratórium dönt.
Az Alapítvány céljára közvetlenül fel nem használható és nem hasznosítható adományokat
értékesíteni kell. Az értékesítésből befolyt összeget az Alapítvány vagyonaként kell kezelni.
Az Alapítvány céljainak az elérése érdekében: az Alapítvány céljaira rendelt vagyonból, az
alapítványhoz beérkező kérelemre támogatást folyósíthat, természetbeni juttatást, ösztöndíjat,
támogatást nyújthat, pályázat útján: Az alapítvány által nyújtható szolgáltatások és
támogatások igénybevételének módját, a nyújtott szolgáltatásokat és támogatásokat , az erre
vonatkozó kuratóriumi döntéseket- ide értve a támogatások odaítélését, a benyújtott vagy
előterjesztett kérelmek elbírálását- az alapítvány a honlapján való közzététellel hozza
nyilvánosságra, és hirdető táblán, levélpostai vagy elektronikus levél formájában történik
meg a kérelmezők ill. a Kuratórium elnökének előterjesztése alapján benyújtott igénylők
értesítése
Alapítványi díjat létesíthet, dönthet annak odaítéléséről, anyagi támogatást nyújthat,
minden olyan megoldás, tevékenység vagy szervezet részére, amely az Alapítvány céljainak
az eléréséhez jelentős, széles körben hasznosítható eredményt ígér. Ezek eredménye
Kuratórium útján ismerhető meg .
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VII. KEZELŐ SZERV
A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve,4 tagú. A kuratórium tagjai az alapítvány
vezető tisztségviselői.
Az alapítványi vagyont az Alapító által létrehozott kuratórium kezeli. A kuratórium 4
tagját határozatlan időre az Alapító kéri fel.
A kuratórium 4 természetes személyből áll, akik közül legalább kettőnek állandó belföldi
lakóhellyel kell rendelkeznie.
Alapítvány vezető tisztségviselői.
A Kuratórium elnöke nem lehet az alapító, illetve a kuratórium többi tagjának közeli
hozzátartozója; az alapítóval. Illetve a kuratóriumi tagokkal munkaviszonyban, vagy más
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem állhat,továbbá: a Ptk.
3:22. § alábbi rendelkezéseit is figyelembe kell venni
(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
(5) 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.
Valamint a Ptk.3:397 § alábbi rendelkezéseinek a betartása is kötelező,
azzal, hogy a kuratórium tagjai az alapítóval és egymással sem állnak közeli hozzátartozói
viszonyban.
(3) Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium
tagja. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis.
(4) Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az alapító
okirat eltérő rendelkezése semmis.
Az Alapítványnak e körben figyelembe kell venni a 2011.évi CLXXV.
38. §81 (1)82 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.
(2) Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.
9.2.Valamint a 39.§- rendelkezéseit is
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39. §84 (1) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más
közhasznú szervezet 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.
A Kuratórium tagjai:
Szabó Szabolcs Achilles
Anyja neve: Schwarcz Judit
Születési hely, idő: Budapest, 1992. November 26.
Lakcím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 14 8/63, aki egyben a Kuratórium elnöke
Luna JoannaMichele
Születési hely, idő: Budapest, 1996.12.18
Anyja neve: Antal Zsuzsanna
Útlevélszám: BE1288585
Lakcím:.2030 Érd Fuvaros u.44
Telefonszám: 06306156408
Békefi Bendegúz:
Születési hely, idő: Budapest, 1996.02.23.
Anyja neve: Békefi Rita
Személyi igazolványszám: 298108MA
Lakcím: 1162, Budapest, Lajos utca 110/1
Végh Krisztián:
Születési hely, idő: Budapest, 1997.05.06.
Anyja neve: Horváth Ildikó
Személyi igazolványszám: 312743MA
Lakcím: 2119 Pécel, Sárközi utca 28.
Értesítési cím: 1096 Budapest, Sobieski János utca 3. 2/22
akik a kuratóriumi tagságukhoz kapcsolódóan megerősítik azt, hogy e tisztség betöltésével
semmilyen módon nem ütköznek a Ptk.3:22§//1/, és /4/.bek rendelkezéseiben, , a 3:397§/3/, és
/4/.bekezdéseiben, az Ectv 38§-/1/ és /2. bek., valamint a z Ectv 39.§-ában foglalt
rendelkezésekben.
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1.
Az Alapítvány legfőbb , ügyvezető szerve a legalább 4 tagú Kuratórium. A Kuratórium
elnökét és tagjait az alapító jelöli ki.
A Kuratórium feladata az Alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése,
köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az Alapítvány vagyonát a jogszabályok és
gazdasági lehetőségek keretein belül megfelelően gyarapítsa.
A kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik, melyet az Elnök hív össze. A
kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen van, döntéseit nyílt
szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata
dönt. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő tag aláír
és melynek elkészítése az Elnök feladata.
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 megalkotja az alapítvány szervezeti és működési szabályzatát, amely
tartalmazza a kuratórium ügyrendjét is. A kuratóriumnak joga van javaslatot tenni az alapító
okirat módosítására, kiegészítésére.
A kuratórium legfontosabb feladata, hogy az ügyrendjének megfelelő módon döntsön az
alapítványi vagyon alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, valamint a vagyonnal
kapcsolatos gazdálkodási kérdésekben. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy
alkalommal köteles az Alapító részére tájékoztatást adni az addig végzett munkájáról, így
különösen az alapítványi vagyon kezeléséről é felhasználásáról.
A kuratórium elnöke és tagjai megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül – társadalmi
munkában tesznek eleget, esetlegesen felmerülő költségeik megtérítésére azonban igényt
tartanak.
A kezelő szerv vagy annak tisztségviselője által feladatkörének ellátása során harmadik
személynek okozott kárért az alapítvány felel. Amennyiben a Kuratórium, vagy annak tagja
az Alapítványnak szándékos vagy gondatlan módon kárt okoz, azért teljes erkölcsi és anyagi
felelősséggel tartozik a polgári jog szabályai szerint
A Kuratórium hatásköre:
a. Az Alapítvány vagyonának kezelése, hasznosítása, hozadékának felhasználása.
b. Döntés az Alapítvány vagyonának befektetéséről, a befektetés eredményének a
2011.évi CLXXV.tv. rendelkezései
c. ,a jelen Alapító okirat döntései szerinti felhasználásáról.
d. Döntés az Alapítvány közhasznú céljainak megvalósítása érdekében folytatandó
vállalkozói tevékenység megkezdéséről, folytatásáról és megszüntetéséről.
e. Döntés az Alapítványhoz való csatlakozás kérdésében.
f. Az éves munkaterv és költségvetés elkészítése.
7

g. Az Alapítvány éves mérlegének, beszámolójának és közhasznúsági jelentésének
elfogadása.
h. Az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatának, valamint ügyrendjének
elfogadása,
i. Kuratórium döntési jogköre kiterjed még a Kuratóriumi tagok és a munkaszervezet
tisztségviselői
tiszteletdíjának
és
költségtérítésének
elfogadására
és
megállapítására azzal a megkötéssel, hogy a kuratórium tagjai részére kizárólag
abban az esetben és kizárólag olyan mértékben nyújtható díjazás vagy folyósítható
költségtérítés, amely az alapítvány tartós közérdekű céljának megvalósítását és
közhasznú tevékenysége kifejtését semmilyen formában nem veszélyezteti.
j. Az Alapítvány szervezeti és működési szabályzata a jelen Alapító okirattal
ellentétes rendelkezést nem tartalmazhat.
A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább kettő alkalommal tartja. A
Kuratórium ülése nyilvános, ezért annak helyet, időpontját és napirendjét tartalmazó
hirdetményt 5 nappal az ülés előtt ki kell függeszteni. A Kuratóriumot az elnök a napirend
egyidejű közlésével hívja össze, azonban összehívását bármely tag
írásban ezt
kezdeményezheti. A kuratórium tagjainak értesítése személyesen, telefonon, faxon, vagy
elektronikus levélben történik Amennyiben az elnök az összehívást a kezdeményezéstől
számított 15 napon belül elmulasztaná, akkor a kezdeményező tag ezt megteheti. A
Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet
egy jelenlévő tag aláírásával
hitelesít. A jegyzőkönyv elkészítéséről a Kuratórium elnöke gondoskodik.
A Kuratórium által hozott döntések tartalmáról, időpontjáról és hatályáról illetve a döntést
támogatók és ellenzők számarányáról a Kuratórium elnöke a Határozatok Könyvében
nyilvántartást vezet.
Az Határozatok Könyvét és a jegyzőkönyvet az Alapítvány iratai között kell megőrizni
10.5.Határozatképesség, szavazás:
A Kuratórium határozatképes, ha a minden tagja jelen van az ülésen.
Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, figyelemmel a Ptk.3:319.§-ának
rendelkezéseire, így:
1) A tagok vagy az alapítók a döntéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határozataikat.
(2) 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
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f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
(3) A tagok vagy az alapítók határozatukat a határozatképesség megállapításánál figyelembe
vett szavazatok többségével hozzák meg. Ha e törvény egyszerű vagy azt meghaladó
szótöbbséget ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat egyszerű szótöbbségnél
alacsonyabb határozathozatali arányt előíró rendelkezése semmis. Ha e törvény
egyhangúságot ír elő a határozat meghozatalához, a létesítő okirat ettől eltérő rendelkezése
semmis.
Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója illetve élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
vagy bármilyen más 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, illetve a társadalmi szervezet
által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.
A Kuratórium bármely tagja kezdeményezheti külső szakértő meghívását az ülésre, vagy az
Alapítvány egyébkénti munkájában való részvételre

VIII. KÉPVISELET
Az Alapítványt harmadik személyekkel való viszonyban a Kuratórium elnöke egy
személyben jogosult képviselni, helyettesítését az elnök írásbeli eseti megbízása alapján
alkalmanként, illetve tartósan a kuratórium tagjai láthatják el.
Az Alapítvány bankszámlája felett az elnök jogosult egy személyben
Ptk.3:29§/2/.bek és a 3:31§ alapján

rendelkezni a

IX. MEGSZŰNÉS és ÁTALAKULÁS
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.
Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.
Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat
gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a
megszűnési ok bekövetkeztét közli a könyvvizsgálóval is.
Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc
napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó
bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából
vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben
a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.
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A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó
vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.
Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó
vagyon az alapítót vagy a később az alapítványhoz csatlakozókat illeti vagyoni
hozzájárulásuk arányában, azzal, hogy az alapítót, a csatlakozót és az egyéb adományozót,
továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg az alapító, a csatlakozó
és az egyéb adományozó által az alapítványnak juttatott vagyont.
Az alapító az általa juttatott vagyonról az alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az
alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára
rendelkezhet.
A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az
alapító okirat, vagy az alapító nem rendelkezik a megszűnő alapítvány vagyonáról, vagy ha
az alapító okirat által megjelölt személy, vagy az alapító által megjelölt alapítvány,
egyesület a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.
Ptk.3:402. § [Az alapítvány átalakulása]
(1) Alapítvány csak alapítvánnyal egyesülhet és csak alapítványokra válhat szét.
(2) Az alapítvány más alapítvánnyal történő egyesüléséről vagy az alapítvány szétválásáról az
alapító akkor hozhat döntést, ha az alapító okiratban meghatározott vagyon juttatását
teljesítette.
(3) Az egyesülés vagy a szétválás nem járhat az alapítványi vagyon csorbításával és az
alapítványi cél veszélyeztetésével.
3:403. § [Az alapítvány megszűnése]
(1) 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.
(2) Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.
(3) Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat
gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a
megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelő bizottsággal és a könyvvizsgálóval is.
(4) Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc
napon belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó
bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából
vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a
kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.
(5) A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó
vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni.
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X. VEGYES RENDELKEZÉSEK
Az alapítvány jogi személy. Az alapítónak tudomása van arról, hogy az alapítvány érvényes
létrejöttéhez és a jogi személyiség elnyeréséhez annak székhelye szerinti megyei bíróság
nyilvántartásba vétele szükséges.
Az alapítvány nyilvántartásba vétele után az alapítványt az alapító nem vonhatja vissza. Az
Alapító az alapító okiratot – név, cél és vagyon sérelme nélkül – indokolt esetben írásban
módosíthatja.
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a 2011. évi
CLXXV. Törvény az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló jogszabály, és az Alapítvány Működési Szabályzata az
irányadó. Jelen Alapítvány a Fővárosi Törvényszék általi nyilvántartásba vétellel jön létre.
Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló végzés jogerőre emelkedése
napján kezdheti meg.
Budapest, 2015. november 02.

Szabó Szabolcs Achilles
alapító
Alulírott, Dr Kiss Mária Terézia /1055 Budapest, Nagy I.u.19/b. fszt. 2. , kamarai
nyilvántartási szám: 11064/ a 2011.évi CLXXXI. Tv. 38§/2/. Bek rendelkezéseivel
összhangban úgy nyilatkozom, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel az alapszabály, módosítások alapján hatályos tartalmának.

ellenjegyzem:
Dr Kiss Mária Terézia Budapest, 2015.11.02

11

NYILATKOZAT
Alulírottak, mint a. Hiszek Benned Alapítvány /Az Alapítvány székhelye: 1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 14 8/63
Kuratóriumi tagjai
Szabó Szabolcs Achilles
Anyja neve: Schwarcz Judit
Születési hely, idő: Budapest, 1992. November 26.
Lakcím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 14 8/63, aki egyben a Kuratórium elnöke
Luna JoannaMichele
Születési hely, idő: Budapest, 1996.12.18
Anyja neve: Antal Zsuzsanna
Útlevélszám: BE1288585
Lakcím:.2030 Érd Fuvaros u.44
Telefonszám: 06306156408
Békefi Bendegúz:
Születési hely, idő: Budapest, 1996.02.23.
Anyja neve: Békefi Rita
Személyi igazolványszám: 298108MA
Lakcím: 1162, Budapest, Lajos utca 110/1
Végh Krisztián:
Születési hely, idő: Budapest, 1997.05.06.
Anyja neve: Horváth Ildikó
Személyi igazolványszám: 312743MA
Lakcím: 2119 Pécel, Sárközi utca 28.
Értesítési cím: 1096 Budapest, Sobieski János utca 3. 2/22
A Ptk.3:22§//1/, és /4/.bek rendelkezéseiben, , a 3:397§/3/, és /4/.bekezdéseiben, az Ectv 38§/1/ és /2. bek., valamint a z Ectv 39.§-ában foglalt rendelkezései alapján a jelen nyilatkozattal
elfogadjuk a Kuratóriumi taggá választásunkat és úgy nyilatkozunk, hogy nem vagyunk az
alapítóval és egymással közeli hozzátartozói viszonyban.
Továbbá tudomásul vesszük, hogy 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.
Kijelentjük, hogy mindannyian cselekvőképes magyar állampolgárok vagyunk és nem
vagyunk ügyeink vitelében korlátozottak a közügyek gyakorlásától eltiltva nem vagyunk,
12

A szabad mozgás és tartózkodásról szóló tv-ben meghatározottak szerint a szabad mozgás és
tartózkodás jogával rendelkezünk és nem vagyunk a harmadik országbeli állampolgárok
beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozóak
a magyar
állampolgárságunkra tekintettel.
A 2011.évi CLXXV.tv.38.és 39§-ai alapján kifejezetten úgy nyilatkozunk, hogy nem
vagyunk olyan személyek, akik vagy akiknek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem töltünk be a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt.
Nem részesülünk a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából.
Nem állunk fenn velünk szemben e törvény 39.§-ában foglalt tilalmak sem és kijelentjük,
hogy más közhasznú szervezetnél , alapítványnál nem töltünk be ilyen vagy hasonló
tisztséget sem.

Budapest, 2015.11.02
Név. Szabó Szabolcs Achilles

aláírás

Név: Luna JoannaMichele

aláírás

Név: Békefi Bendegúz:

aláírás

Név: Végh Krisztián------------------------------------------------------aláírás
Előttünk, mint tanúk előtt:

Név:
Lakcím:
Szigszám:
Aláírás

Név:
Lakcím:
szigszám:
aláírás
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SZÉKHELYNYILATKOZAT

Alulírott Szabó Szabolcs Achilles
Anyja neve: Schwarcz Judit
Születési hely, idő: Budapest, 1992. November 26.
Lakcím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 14 8/63,
Mint a1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 14 8/63. szám alatti
ingatlan tulajdonosa a mai napon hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy a Hiszek Benned
Alapítvány
. az ingatlanomban székhelyet létesítsen, az ingatlant központi ügyviteli helyeként használja
és székhelyeként hivatalos irataiban megjelölje.

Budapest, 2015. 11.02. napján

Szabó Szabolcs Achilles
Tulajdonos

Előttünk mint tanúk előtt:

Név:

Név:

Lakcím:

Lakcím:

Szigszám:

szigszám:

Aláírás

aláírás
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MEGHATALMAZÁS

A Hiszek Benned Alapítvány / Az Alapítvány székhelye:
Pál pápa tér 14 8/63

1081 Budapest, II. János

meghatalmazza
Dr Kiss Mária Terézia /1055 Bp. Nagy I.u.19/b./ ügyvédet, kamarai nyilvántartási szám:
11064./, hogy az Alapítványt teljes joggal képviselje és nevében érdemi nyilatkozatokat
tegyen az alapítvány bejegyzésének érdekében a Fővárosi Törvényszék előtt

Budapest, 2015.11.02.

Hiszek Benned Alapítvány
Patocska Olivér alapító
Dr Kiss Mária Terézia
ügyvéd
meghatalmazó

meghatalmazott
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JEGYZŐKÖNYV
Amely készült a Hiszek Benned Alapítvány 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 14 8/63
szám alatti székhelyén megtartott ülésről 2015.11.02. .napján.
Jelen vannak:
a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti ív szerinti személyek
Napirendi pont:
l. Az alapítvány alapszabályának létrehozása, elfogadása, kuratóriumi tagok megválasztása
2. Egyéb , meghatalmazás kiadása az eljáró ügyvéd részére
Patocska Olivér köszöntötte a megjelenteket és az alapító elmondta, hogy egy alapítványt
kíván létrehozni,
Az alapító javasolja a közgyűlés levezetőjének magát, míg jegyzőkönyv vezetőnek Szabó
Szabolcs Achillest jegyzőkönyv hitelesítőknek és Luna JoannaMichelét és
Békefi Bendegúzt.
Az alapító I/1/2015. számú határozatával elfogadta a fenti előterjesztést.
A jelen lévők előtt ismerteti az alapítvány létrehozásának céljait.
Az alapító vagyon 150.000.- Ft-készpénz.
Az alapító I/2/2015. számú határozatával döntött a Benned Alapítvány 1081 Budapest,
II. János Pál pápa tér 14 8/63.szám alatti címen létrehozásáról, határozatlan időre,az
előterjesztésben meghatározott feladatok elvégzésére.
A működés biztosítása érdekében az alapító kuratóriumi tagoknak felkéri
Szabó Szabolcs Achillest
Luna JoannaMichelet
Békefi Bendegúzt
Végh Krisztiánt
akik a megbízatást elfogadják, határozatlan időre:
Így az alapító I/3/2015. számú határozata: a 4 tagú Kuratórium megválasztása
Az alapító a I/4/2015. számú határozatával kiadta a meghatalmazást arra, hogy az alapítvány
okiratát és annak mellékleteit elkészítse, és az alapítvány helyett és nevében eljárjon a előtt
az alapítvány nyilvántartásba vételi eljárásában
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Tekintettel arra, hogy egyéb kérdés nem volt az alapító az ülést berekesztette és
Kmf.
Alapító és levezető elnök
Potocska Oliver
Szabó Szabolcs Achilles
jegyzőkönyv hitelesítőknek
Luna JoannaMichelét és

Békefi Bendegúz.

jegyzőkönyv hitelesítők
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NYILATKOZAT
Alulírott,
név: Szabó Szabolcs Achilles
Anyja neve: Schwarcz Judit
Születési hely, idő: Budapest, 1992. November 26.
Lakcím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 14 8/63,
a jelen nyilatkozat aláírásával kijelentem, hogy a Hiszek Benned Alapítvány 1081
Budapest, II. János Pál pápa tér 14 8/63./ kuratórium tagjává és ezen belül a kuratórium
elnökévé történő megválasztásomat elfogadom.
Feladatomat az alapítvány érdekeinek szem előtt tartásával a hatályos jogszabályi
rendelkezések betartásával végzem.
Kijelentem azt is, hogy cselekvőképes magyar állampolgár vagyok, aki ügyei vitelében nem
korlátozott, a közügyek gyakorlásától eltiltva nem vagyok, nincs az alapítóhoz fűződő sem
hozzátartozói, munka vagy egyéb kapcsolatom.
A 2011.évi CLXXV.tv.38.és 39§-aia alapján kifejezetten úgy nyilatkozom, hogy nem
vagyok olyan 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.
(
Nem töltök be a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység
kifejtésére irányuló munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt
Nem részesülök a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából
Nem állnak fenn velem szemben e törvény 39.§-ában foglalt tilalmak sem
Továbbá a szabad mozgás és tartózkodásról szóló tv-ben meghatározottak szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezem, és nem vagyok a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó a magyar
állampolgárságomra tekintettel.
Budapest, 2015.11.02.

Szabó Szabolcs Achilles

Előttünk, mint tanúk előtt:
név:
Lakcím:
Szigszám:
Aláírás

név:
lakcím:
szigszám:
aláírás
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JELENLÉTI ÍV

Amely készül 2015. november 02. napján a Hiszek Benned Alapítvány 1081 Budapest, II.
János Pál pápa tér 14 8/63./szám alatti székhelyén megtartott alakuló ülésről:

Jelen vannak:
Potocska Olivér

alapító

Szabó Szabolcs Achilles

aláírás-------------------------------------

aláírás

Luna JoannaMichelé

aláírás------------------------------------------

Békefi Bendegúz.

aláírás-------------------------------------------

Végh Krisztián

aláírás--------------------------------------------

Budapest , 2015.11.02.

Alapító és levezető elnök
Potocska Oliver
Szabó Szabolcs Achilles
jegyzőkönyv hitelesítőknek
Luna JoannaMichelét és

Békefi Bendegúz.

jegyzőkönyv hitelesítők
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JEGYZŐKÖNYV

Amely készül Hiszek Benned Alapítvány 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 14 8/63
Kuratóriumi tagjai által 2015. 11.02. napján az megtartott alakuló ülésről:
Jelen vannak:
Szabó Szabolcs Achilles
Luna JoannaMichele
Békefi Bendegúz:
Végh Krisztián

Napirendi pontok:
1. A kuratórium elnökének megválasztása
2. A kuratórium működési rendjének meghatározása
3. Egyéb
Szabó Szabolcs Achilles köszöntötte a megjelenteket megköszönte, hogy az alapítvány
alapítója, bizalmat szavazott neki annak érdekében, hogy az általa elképzelt célok
megvalósuljanak, a törvényi szabályozások betartása mellett.
Kéri a jelenlévőket, hogy tegyenek javaslatot az elnök személyére, és határozzák meg az
ügyrendjüket, beleértve az ülés gyakoriságát, a képviseleti és bankszámla felett rendelkezésre
jogosult személyét
A jelenlévők I/2015. számú egyhangú határozata szerint a Kuratórium elnöke:
Szabolcs Achilles önálló aláírási joggal
Aki az elnök által adott meghatalmazása alapján képviselheti a kuratóriumot.

Szabó

A jelenlévők II/2015. számú egyhangú határozata döntött a Kuratórium működési rendjéről,
többek között az alábbiakról:
A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább kettő alkalommal tartja. A
Kuratórium ülése nyilvános, ezért annak helyet, időpontját és napirendjét tartalmazó
hirdetményt 5 nappal az ülés előtt ki kell függeszteni. A Kuratóriumot az elnök a napirend
egyidejű közlésével hívja össze, azonban összehívását bármely tag
írásban ezt
kezdeményezheti. A kuratórium tagjainak értesítése személyesen, telefonon, faxon, vagy
elektronikus levélben történik Amennyiben az elnök az összehívást a kezdeményezéstől
számított 15 napon belül elmulasztaná, akkor a kezdeményező tag ezt megteheti. A
Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet
egy jelenlévő tag aláírásával
hitelesít. A jegyzőkönyv elkészítéséről a Kuratórium elnöke gondoskodik.
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A Kuratórium által hozott döntések tartalmáról, időpontjáról és hatályáról illetve a döntést
támogatók és ellenzők számarányáról a Kuratórium elnöke a Határozatok Könyvében
nyilvántartást vezet.
Az Határozatok Könyvét és a jegyzőkönyvet az Alapítvány iratai között kell megőrizni
Határozatképesség, szavazás:
A Kuratórium határozatképes, ha a három tagja jelen van az ülésen.
Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, figyelemmel a Ptk.3:319.§-ának
rendelkezéseire,
Egyéb kérdés, észrevétel nem lévén Szabó Szabolcs Achilles az ülést berekesztette és a
kuratóriumnak és ezeken keresztül az alapítványnak jó munkát kívánt.
Budapest , 2015.11 02.

Szabó Szabolcs Achilles
jegyzőkönyv hitelesítők

Luna JoannaMichele

Békefi Bendegúz.

Jkv. hitelesítők
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Dr. Kiss Mária Terézia Ügyvéd
1055 Budapest,Nagy Ignác utca 19/b.

TÉNYVÁZLAT és megbízási szerződés

Megbízó adatai
Hiszek Benned Alapítvány 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 14 8/63adatok a szig-ből
és az adókártyáról, ill. nyilvántartásba vételről egyeztetve
II. Munkadíj:

50.000

.-Ft

Költségátalány:
Várható készkiadásA díjfizetési kötelezettség módja: kp.
A fent megjelölt összegek az alapeljárás végzésének munkadíját foglalják magukba, azonban
az alap eljárás végzése után felmerült további feladatok díja /II. fokú eljárás, végrehajtási
eljárás stb./ a Megbízóval történő további megállapodás alapján módosul.
Ilyen esetben a tényvázlat melléklettel egészül ki.
A Megbízó megbízási díjból
A Megbízási díj

Ft előleget fizetett.
napján teljes egészében kifizetésre került.

A díjfizetési kötelezettség akkor is esedékes, ha várt eredmény nem következik be. Az
ügyvéd azonban minden esetben a megbízás gondos teljesítésére köteles.
Helyettesítésre az ügyvéd által kijelölt személy jogosult. A Megbízó tudomásul veszi azt
is, hogy az eljárás során felmerült költségek, eljárási és okirati illetékek őt terhelik, ezek
nem részei a megbízási díjnak.
III. A Megbízó által átadott bizonyítékok, ingatlan tulajdoni lapja
IV. Az alábbiakban felsorolt tényállás alapján az eljáró ügyvédet megbízom azzal, hogy
készítse el az alapítvány okiratát a hozzá tartozó mellékletekkel együtt
V. Tényvázlat, az alapító alapítvány létrehozását határozta el
rendelkezésre bocsátásával,

00.000.- Ft készpénz

Az alapítvány határozatlan időre jön létre
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Neve: és székhelye: Hiszek Benned Alapítvány 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 14
8/63
Az alapító és a kuratórium tagjai nyilatkoznak, hogy nem állnak az eltiltás hatálya alatt,
egymás nem közeli hozzátartozói, és büntetlen előéletűek, nem állnak a vonatkozó
jogszabályok szerinti eltiltás hatálya alatt sem.
Kuratóriumi tagok.
Szabó Szabolcs Achilles
Anyja neve: Schwarcz Judit
Születési hely, idő: Budapest, 1992. November 26.
Lakcím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 14 8/63, aki egyben a Kuratórium elnöke
Luna JoannaMichele
Születési hely, idő: Budapest, 1996.12.18
Anyja neve: Antal Zsuzsanna
Útlevélszám: BE1288585
Lakcím:.2030 Érd Fuvaros u.44
Telefonszám: 06306156408
Békefi Bendegúz:
Születési hely, idő: Budapest, 1996.02.23.
Anyja neve: Békefi Rita
Személyi igazolványszám: 298108MA
Lakcím: 1162, Budapest, Lajos utca 110/1

Végh Krisztián:
Születési hely, idő: Budapest, 1997.05.06.
Anyja neve: Horváth Ildikó
Személyi igazolványszám: 312743MA
Lakcím: 2119 Pécel, Sárközi utca 28.
Értesítési cím: 1096 Budapest, Sobieski János utca 3. 2/22

Alapító: Patocska Olivér
Születési hely, idő: Budapest, 1992.05.04.
Anyja neve: Győrffy Edina
Személyi igazolványszám: 688659PA
Lakcím: 1151 Budapest Vághó Ferenc utca 35.
Telefonszám: 0631-7808884
Taj szám: 044 549 347
Adóazonosító: 8457790676
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A jelen tényállás jól van felvéve, az abban foglaltak a valóságnak megfelelnek. Azt
átolvastam, és az abban foglalt kötelezettségeket magamra nézve kötelezőnek ismerem
el.Az eljáró ügyvéd feladatát a hatályos ügyvédi tv. rendelkezéseiben foglaltak alapján
látja el a felek kioktatása mellett, amelyet elfogadtak és tudomásul vettek..
Budapest, 2015.11.02
Megbízó/k/

Megbízott

Alapító Patocska Olivér
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NYILATKOZAT
Alulírott, Patocska Olivér

Születési hely, idő: Budapest, 1992.05.04.
Anyja neve: Győrffy Edina
Személyi igazolványszám: 688659PA
Lakcím: 1151 Budapest Vághó Ferenc utca 35.
mint a Hiszek Benned Alapítvány 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 14 8/63 alapítója,
nyilatkozom, hogy magyar állampolgár vagyok, nem vagyok a közügyektől eltiltva, és a Ptk.,
az az Ectv foglalt rendelkezések alapján a kifejezetten úgy nyilatkozom, hogy nem vagyok
olyan személyek, akik vagy akiknek közeli hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem töltök be egyetlen közhasznú szervezettel megbízatást,nem részesülök a közhasznú
szervezet cél szerinti juttatásából, és
Továbbá a szabad mozgás és tartózkodásról szóló tv-ben meghatározottak szerint a szabad
mozgás és tartózkodás jogával rendelkezem, és nem vagyok a harmadik országbeli
állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá tartozó a magyar
állampolgárságomra tekintettel
Budapest, 2015.11.02 .
Patocska Olivér
Alapító

Előttünk, mint tanúk előtt:
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ALÁÍRÁS -MINTA

Alulírott, Szabó Szabolcs Achilles /,Anyja neve: Schwarcz Judit,,születési hely, idő:
Budapest, 1992. November 26.,Lakcím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 14 8/63, /,mint
a Hiszek Benned Alapítvány 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 14 8/63/ Kuratóriumának
elnöke az Alapítványt akként jegyzem, hogy az Alapítvány által előírt-előnyomott vagy
előnyomtatott cégszövege alá nevemet önállóan az alábbiak szerint írom:------------- -----------

Szabó Szabolcs Achilles

Alulírott, Dr Kiss Mária Terézia ügyvéd /1055 Budapest, Nagy Ignác utca 19/b., Budapest
Ügyvédi Kamarai nyilvántartási szám:11064 / tanúsítom, és ellenjegyzem azt, hogy , Szabó
Szabolcs Achilles /Anyja neve: Schwarcz Judit,,születési hely, idő: Budapest, 1992.
November 26.,Lakcím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 14 8/63, /, mint a Hiszek
Benned Alapítvány 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 14 8/63 ./Kuratórium elnöke az
„Aláírás –mintát” előttem saját kezűleg írta alá, és személyi azonosságát a bemutatott,
722795RA számú személyi igazolvánnyal igazolta.-----

Budapest, 2015 11 02.

Dr Kiss Mária Terézia ügyvéd, mint Hiszek Benned Alapítvány 1081 Budapest, II. János
Pál pápa tér 14 8/63./létesítő okiratát készítő és ellenjegyző ügyvéd.
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AZONOSÍTÓ LAP
a 2007. évi CXXXVI. alapján
Jelen ügylet jellege*:
a) gazdasági társaságban vagy egyéb gazdálkodó
üzletrész(részesedés) vétele, alapítása, kuratóriumi tagsága

szervezetben

lévő

vagyonrész

/

b) ingatlan vétele, eladása,
c) gazdasági társaság vagy egyéb gazdálkodó szervezet alapítása, működtetése, megszűnése.
* megfelelő rész aláhúzandó
Természetes személyek adatai:

Szabó Szabolcs Achilles
Anyja neve: Schwarcz Judit
Születési hely, idő: Budapest, 1992. November 26.
Lakcím: 1081 Budapest, II. János Pál pápa tér 14 8/63, aki egyben a Kuratórium elnöke
Luna JoannaMichele
Születési hely, idő: Budapest, 1996.12.18
Anyja neve: Antal Zsuzsanna
Útlevélszám: BE1288585
Lakcím:.2030 Érd Fuvaros u.44
Telefonszám: 06306156408
Békefi Bendegúz:
Születési hely, idő: Budapest, 1996.02.23.
Anyja neve: Békefi Rita
Személyi igazolványszám: 298108MA
Lakcím: 1162, Budapest, Lajos utca 110/1

Végh Krisztián:
Születési hely, idő: Budapest, 1997.05.06.
Anyja neve: Horváth Ildikó
Személyi igazolványszám: 312743MA
Lakcím: 2119 Pécel, Sárközi utca 28.
Értesítési cím: 1096 Budapest, Sobieski János utca 3. 2/22

Alapító: Patocska Olivér
Születési hely, idő: Budapest, 1992.05.04.
Anyja neve: Győrffy Edina
Személyi igazolványszám: 688659PA
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Lakcím: 1151 Budapest Vághó Ferenc utca 35.

Az üzleti kapcsolatra és az ügyleti megbízásra vonatkozó és ahhoz kapcsolódó legfontosabb adatok:

Alulírottak kijelentjük, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.
A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LIII. törvény 6.
§ értelmében tudomással rendelkezem a fenti adatokkal kapcsolatos adatkezelés céljáról, egyben
hozzájárulásomat adom az adatok kezeléséhez és a személyazonosító okirataim fénymásolatának az
iratokhoz csatolásához.
Kijelentjük, hogy a Hiszek Benned Alapítvány alapítása és a Kuratóriumi tagsága kapcsán a saját
nevünkben járunk el.

Tudomásul vesszük, hogy az üzleti kapcsolat fennállása alatt az azonosítás során megadott adatokban
bekövetkezett változásról kötelesek vagyubk a tudomásszerzéstől számított öt munkanapon belül az
Ügyvédi Irodát tájékoztatni.

Budapest, 2015. november 02

Szabó Szabolcs Achilles

Luna JoannaMichele

Békefi Bendegúz

Végh Krisztián

Patocska Olivér
Előttünk, mint tanúk előtt:
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