
rÁnsASÁGI SzER zÓpÉs
- módosítasokkal egységes szerkezetbe foglalva .

A tarsaság tagjai a mai napon Tarsasági szerzódésüket módosították, és a következőkben állapítják
meg annak hatalyos szövegét, dőlt betíível jelezve a vdltouÍsokat:

1. A társaság cégneve, székhelye, telephelye(i)' fióktelepe(i)

1.l. A tarsaság cégneve: SUBLAB Nonprofit

Kor|áto|t Fe|elősségíi Társaság

A tarsaság rovidített cégneve: SUBLAB Nonprofit Kft.

|.z' Atarsaság idegen nyelvíi cégneve: ---

A társaság idegen nyelvií rÖvidített cégneve: ---

1.3' A tarsaság székhelye: 1078 Budapest, Nefe|ejcs utca 45. t|to.

A társaság székhelye egy'ben a kozponti ügyintézés helye is.

1.4. A társaság telephelye(i): ..
1.5. A társaság fióktelepe(i): -.

2. A társaság tagiai

2.l. Név: Juhász Péter

Lakcím: l078 Budapest, Nefelejcs utca 45,IlL0.

2.2. Név: Jalonen Jenna Jasmin

Lakcím: 1078 Budapest' Nefelejcs utca 45.Ilrc,

3. A társaság tevékenységi köre(i) legalább anemzetgazdasági ág megie|ölésével

3'3' A tarsaság közhasznú, közfeladatok ellátását celzó tevékenYsége a Civil tv.34, $ (1) bekezdése a)
pontjára tekintettel:

A Magyarorszag helyi önkormányzatairól szóló 2011' évi CLXXXX. törvény 13' $ (t) 7' pontban
rögzitett közfeladatok közül a kulturális szo|gét|tatások biaosítasa' az előadó.művészeti szervezetek
tamogatásáról és sajátos fog|a|koztatási szabályairól szóló 2008' éü xcx' törvény 3. $ (1) alapjan
előadó-míivészeti tevéken-vség végzése, illetve annak megújítása, sokszínűvé tétele, valamint a
nemzeti kÖznevelésről szóló 20L1. évi CxC. tÖrvény 4' $ 1. o) pontja szerinti alapfokú
miívészetoktatásban való közreműködés'

Kttltúrakonetítő fetadatok eltótdsaban valo közremiikÓdes, mely tevékenység lrnpcsán feladata a
szÍnhaz, tánc- és zeneművészet míivelésének fejlesztése és a maglar anyanyelvi lailtitra ópolasa,
tovabba a glermek és ifiúsagi korosztaly hozzaférési lehetóségeinek elősegítése a színház., tánc- és
zeneművészeti alkotások, előadasok megismeréséhez, tovabba a minőségi előadó-míivészeti
szolgáltatósok iránti tarsadalmi igény erristdésének elősegítése, hozzajarulas az állami és az
önkormanyzati oktatási-nevelési feladatok ellatósanak eredményességéhez, a míjvészeti értéket
képviselri előadasokkal kevésbé ellatott tertileteken élők lailturális igényeinek kielégítésének
elősegítése. A társaság a fentiek érdekében működteti a 20]2.ben alakult 9UBLAB Kollehíva
úrsujafut, szervezi és népszeiisíti az elcjadasaikat, kizreműkÖdésükkel fesztivalokat' rezidens
programokat míikodtet. 
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A Társaság közhasznú szolgáltatasaiból tag;ain kívül más is részesülhet, a gazdasági-vá{lalkozási
tevéken.vséget csak a kÖzhasznú Yagy a Tarsasági szerződésben meghatáLrozott egyéb céljainak
megvalósítása érdekében, a közhasmú célok megvalósítását nem veszélyeztetve végez, a gazdálkodás
során elért eredményét nem osája fe|, azt a Tarsasági szerződésben meghatározott közhaszrú
tevékenységre fordítja, közvetlen politikai tevékenységet nem foly'tat, szervezet pártoktól fiiggetlen ls
azoknak anyagi támogatást nem nyujt.

3.1. Főtevékenység:900 ]'08 Elóadó-míivészet

3 .2, Egyéb tevékenységi kör(ok) :
8211 ' 08
8219'08
8299'08
8230'08
9003'08
9499'08
591  l ' 08
7311 '08
7022',08
7021'08
9329'08
5811 ' 08
6820'08
9002'08

osszetett adminisaratív szolgáltatas
Fénymásolás. egyéb irodai szolg áItatás
M.n.s. egyéb kiegészítő üzleti szolgáltatás
Konferencia' kereskedelmi bemutató szervezése
Alkotóművészet
M.n.s. egyéb közösségi, tarsadalmi tevékenység
Film-, video-, televíziómÍisor-gyártás
Reklámügynöki tevékenység
Üzletviteli' egyéb vezetési tanácsadás
PR' kommunikáció
M. n. s. eg-v éb szőrakoztatás' szabadidős tevékenység
Könyvkiadás
Saját tulajdonú. bérelt ingatlan bérbeaÜása, üzemeltetése
Előadó-mtivészetet kiegészítő tevékenység

3.3. A tarsaság ügyvezetése jogosult a tevékenységi kör(ök) statisaikai nomenklatura szerinti
nreghatározásár4 módosításara.

4. A társaság működésének időtartama

A táLrsaság időtartama: hatirozat|an.

5. A társaság törzstőkéje

5.l. A tarsaság tÖrzstőkéje 3.000'000..Ft, azaz Harommillió forint, amely
a) 3.000'000.- Ft,azaz Hárornmillió forint készpénzből,
b) Ft, azaz. '.. ..... forurt nem pénzbeli vagyoni hozzé$áru|ásból áll.
A nem pénzbeli vagyoni bozzájáru|ás a torzstőke ... .., széua|éka.

5.2. Í7a a pénzbe|i vagyoni hozzájáru|ás szolgáltatiísa korében a 6. pont lehetőséget ad arrq hogy a
cégbejegyzési kérelem benyujtasáig ataga pénzbetetjének felénél kisebb összeget fizessen meg. vagy
a cégbejegyzési kérelerrr benyujtásáig be nem fizetett pénzbeli vagyoni betétjét a tag egy éven trrli
határidőig szolgáltassa, a társaság mindaddig nem fizet osÍalékot a tagoknalq amíga ki nem fizetett és
a tagok tbrzsbététére az oszta!ékftzetés szabá|yai szerint elszámolt nyereség a tagok altal teljesített
pénzbeli vagyoni \tozzájáruIással együtt el nem éri a törzstőke mértékét' A tagok a még nem teljesített
pénzbeli vagyoni bozzájáruLásuk összegének erejéig helytallnak a társaság tartozásaiért.

5.3. A törzsbetétek teljesítésének megtörténtét azúgyvezető köteles a cégbíróságnak bejelenteni'

6. Az egyes tagok törzsbetétje

6.l. Név (Cégnév): Juhász Péter

Törzsbetét összege: l.500.000..Ft.
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Törzsbetét összetétele:

a) Készpénz l'500.000-Ft.

Cégbejeg-v*zésig szolgáltatandó összeg: l.500.000.-Ft, mértéke a tag pénzbetétjének l00%o-a, a
szolgáltatás rnódja: befizetés a tarsaság pénzforgalmi szém|ájára/ atfusasághinipénztfuába.
A fonnmaradó Összeget : ... ... ....ig a társaság pénzforgalm i szám|ájára
fizetibe.

b) Nenr pénzbeli vagyoni bozzáiárulás:

megnevezése: értéke: Ft.

amelyet alapítaskor/cégbejegyzést követően ....-ig a társasag rendelkezésére
bocsát.

6.2. Név (Cégnév): Jalonen Jenna Jasmin
Tcjrzsbetét összege: l -500.000.-Ft

Törzsbetét összetétele;

a) Készpénz l.500.000-Ft.

Cégbejegyzésig szolgáltatandó összeg: l 500 000.-Ft, mértéke a ta1 pénzbetetjének 100Yo-a, a
szolgáltatás nródja: befizetés a tarsaság pénzforgalnri szém|áiára/ atÍrsasághéuipénztárába.
A fennmaradó Összeget : ... ... ' . '. ... ... -ig a tarsaság pénzforgalm i szám|ájára
frzetibe.

b) Nem pénzbeli vagyoni ltozzájitru!ás:

megnevezese: értéke: Ft,

amelyet alapításkor/cégbejegyzést követően ..-i8 a társaság rendelkezésére
bocsát.

7. Pótbefizetés

7,I Ataggyrílés a vesáeségek fedezésére a tagok számárapótbefizetést írhat elő.
7 '2, A pótbefizetés legmagasabb osszege: a tag törzsbetétjének legfoljebb 20%o-a.
7.3, A pótbefizetés teljesítésének módja: pénzbeli hozzájáru|ás.
7.4, A pótbefizetési kitelezettség a tagokat törzsbetéteik arányában terheli.
7 .5. A pótbeÍizetés legfeljebb üzleti éverrként l alkalorrrmal íiható e|ő'

8. Üz|etrész

8.1. A törzsbetéthez kapcsolódó tagsági jogok és kötelezettségek összessége az íiz|etrész, amely a
tarsaság bejegyzésével keletkezik' Egy tizletrésznek több jogosultja is leiet, ezek a személye[ a
társasággal szemben egy,' tagnak számítanak;jogaikat - ideértvé a taisasági szetződés megkitését is _
csak' közös képviselőjtik útján gyakorolhatják, és a tagot terhelő koteleiettségekért egyitemlegesen
kÓtelesek helytallrri. A közos képviselőt a jogosultak rnaguk kozül válasájt* ^ig a tul{doni
hiínyaduk szerinti szavazati jog g-1,'akorlásával'
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8.2. Azuz|etrész

al a tagok törzsbetétjéhez igazodik'

b) a tagok törzsbetétj etől eltér.

Ennek megfelelően az tiz|etrészek megoszlása:

| ' úz|etrész 50%o

Név (Cégnév): Juhász Péter

2. uz|etrész 50oÁ

Név (Cégnév): Jalonen Jenna Jasmin

9. Az fiz|etrészek átruh áuása, fe|osztása

9.|, Azúz|etrész a társaság tagsaira szabadon átÍuhá^ató'

9.z, Az iz|etrészt kívülálló személyre csak akkor lehet átruháZri, ha a tag a törzsbetetét teljes
mértékben befizette, kivéve, ha az átruházásra azért kerül sor, mert a vagyoni hozzájáru|ás, illetve a
pótbefizetés teljesítésének elmulasztasa vagy k'tzáris miatt a tag tagsági üszonya megszíínt. Az
elővasárlási jogra vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően atagot, a tarsaságot vagy ataegÉlés altal
kt.1elolt személyt a pénzszo|gáltatas ellenében átruháari kívrínt üzletrész megszerzésére jogosultsag a
fenti sorrendben illeti meg.

9,3, Az üzletrész kívülálló személyre történő átruháeásához a taggyu|és (a tiársasag) beleegyezése
szükséges.

9 .4. Pénzszalgaltatas ellenében történő átruháeason kívüli jogcímei a2 |rz|etÍész nem ruházhatő át.

9, 5 . Az iz|etr ész fe l osztasaho z a taggp|és hozzáj áru lása szüks éges'

10. A nyereség fe|osztása

A 2011. évi CLXXV tv. alapjan a társaság tevékenységéből származó nyereség a tagok közÖtt nem
osáhato fel.

A tarsaság a gazdálkodása során elért eredményt a 3.l és 3'2 pontokban meghatározott
tevékenységekre fordítj a.

11. A társaság taggyűlése

l 1. l. A taggyulés a tarsaság |egfőbb szerve. A taggyűlés kiárólagos hatriskirébe tartoznak mindazok
a kérdéselq amelyeket a törvény a taggyűlés kizátrő|agos hatáskÓrébe utal. A tarsaság - figyelemmel a
Civil tv. 37. $ (l) bekezdésében írtakra _ rogzíti,Ítogy a taggyűlések nyilvánosak' azan bárki részt
vehet. A tarsaság műkodésével' szolgáltatási igénybevétele módjával, beszfunolói közlésével
kapcsolatosan a nyilvánosságot biaosítja, egyrészt a jogszabá|yokban meg$atározott módon
$özzetete|i kötelezettség), másrésá a jelen szerződésben szabá|yozott irat-baekintési és
felvilágosítas.adási jog rögzítéséve|. Az évente kÓtelező közhasmúsági jelentést (éves beszámolót) a
tarsaság a céginformációs szolgálaton keresátil köteles letétbe helyezni és egyben biaosíani kell
annak bárki általi hozzéÉérhetőségét (betekintéset és saját költségére másolat késátéset).
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1I.2. A |ársaság a taggyűlés kizárólagos hataskörébe 1orrtozó ügyekben - többek között az éves
beszámoló elfogadásáról - t ggyűlés tartasával |ntfuozhat.

I|.3. Az egyes tagokat megillető szavazatokszÍtma

Név: Juhász Péter
szavazatszam: 150, anány:50,0a oÁ

Név: Jalonen Jenna Jasmin
szavazatszám: l50, arány: 50,00 7o

11'4. A taggÉlés batározatképes ha azon a törzstőke fele vagy a leadható szavazatok többsége
képviselve van. Az éves beszámoló és közhasznúsági melléklet vonatkozasában a tagyíílés akkor
határozatképes, ha valamennyi tag jelen van. Ha a taggyűlés nem volt tatározatképes a taggyűlés és a
megismételt taggyulés kozott legalább három legfeljebb tizenöt napnak kell eltelnie. Ilyen esetben a
taggyulés az eredeti napirendben szereplő íigyekben a jelenlevők által képviselt tÖrzstőke, illetve
szavazati jog mértékétől fiiggetlentil hatarozatképes. A taggyulés határozatait nyílt szavazással,
egyszeríí szótöbbségg e| hozza.

l1.5. A taggyűlést az úgyvezető hívja ossze, évente legalább egy alkalommal' A taggyulést - a
tarsasági szerződés eltérő rendelkezése hiárryában - a tÍtrsaséry székhelyére vagy telephelyére kell
Összehívni' ettől eltémi csak a tagok egyszerű szótöbbséggel hozott előzetes bozzájáru|ásával lehet' A
taggyíilésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a taggyíilés napja
között . ha a társasági szerződés eltérően nem rendelkezik - legalább tizenöt napnak kell lennie.

1 l.6. A taggyűlés a 20II. évi CLXXV . w. 37 . $. ( 1) bekezdésére tekintettel nyilvános'

1l.7. A taggyulés hatátozathozaÍa|ában nem vehet Észt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátarnzqa a LtatÍrozat alapj an
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előn1'ben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznű szervezet cél szerinti juttatasai keretében a barki áLltal megkötés
nélhil igénybe vehető nem pénzbeli szolgaltatas' illetve a társadalmi szervezet által tagianak, a tagsági
jogviszony a|apjánnyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti jutüatás'

11'8. A tarsaság rendelkezik belső szabályzatta| mely tarüalmazza a 2011. évi CLXXV tv' 37. $ (3)
bekezdésében foglaltakat.

12. Az ügyvezetés és képüselet

|2,|. Atarsaság ügy*vezetésére és képviseletére jogosult ügyvezetője:

Név: Juhász Péter

Lakcím: 1078 Budapest, Nefelejcs utca 45, |l|0.

Cégnév (név):

Cégsegyzéksám (nyilvántartasi szám) :

Székhely:

Képviseletre jogosult neve :

Lakcím:

Az iirgyv ezetői megbízatás
-5- 'k^ }J



a) határozott időre

b) hatarozatlan időre

szól.

A megbízatás kezdő időpontja: 202|,I2.zI.

Avezető tisáségviselő a tarsaság ügyvezetését megbízási jogviszonyban / munkaviszonyban látja el.

I 2 .2, Az tig5,vezető (k ) fi zetőkép es s é g i n-vilatk o zat téte|ér e kÓtel es ( ek)'

|2.3. A közhasznú szeÍvezet megszünését követó három évig nem lehet más közhaszrú szervezet
vezető tisáségviselóje a2 a személy aki korábban olyan köáasznú szervezet vezető
tisÍségviselője volt - annak a megsánését megelőző két évben legalább egy évig _,

a) amel.v jogutód nélkül sánt meg úgy, hogy az á||ami adó- és vámhatóságnál nyilvantartott adó- és
v ámÍartozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az á||ami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhian1t tart fel,
c) amellyel szemben az á||ami adó- és vámhatóság úzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy

uz|et|ezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az á|lami adó- és vámhatóság az adozás rendjéről szóló tÓrvény szerint

felfiiggesáette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy koteles valamennyi érintett kÖzhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisáséget egyidejiíleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.

13. Cégvezető

Atársaságnál cégvezető kinevezésére nem kerül sor.

14. Cégiegyzés

14'I, Az önálló cég|egyzésre jogosultak:

Név: Júász Péter

Név:

| 4.2' Az egytittes cégj egyzés i j oggal rendelkezők :

a/ Név:

és

Név:

egy'iittesen j ogosultak cégj egyzésre

15. Felügyelőbizottság

15.l. A tarsaságnál felügyelőbizottság vá|asztésára nem kerÍil sor.

16. Könywizsgá|ó

A társaságnak nincs megbízott könywizsgálója'
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17. A társaság megszűnése

Ha a társaság jogutód nélkiil megszrinik, tryy a tartozások kiegyenlítése utárr a tarsasig tagjai részére
csak a megszíinéskori saját tőke összege adható ki, legfeljebb a tagok vagyoni hanyadának
teljesítéskori értéke erqéig. Az ea meghaladó vagyont a cégbíróság a társasági szerződés
rende|kezései szerint fordítja közcélokra.

18. Egyéb rendelkezések

18.1. Azokban az esetekben' amikor a Polgári Törvénykonyvrő| szóLó 20|3. évi V. törvény (ftk.) a
tarsasrígot kötelezi arr4 hogy közleményt tegyen közzé, a társaság e kötelezettségének a
Cégközlönyben tesz eleget.

18.2' A jelen társaséryiszerződésben nem szabá|yozott kórdésekben a Ptk. és a 2011. évi CLXXV.
torvény rendelkezéseit kell alkalrrrami'

18.3. a.) A társaság a 2011. évi CLXXV. 34. $ (1) bek. szerinti kultunális tevékenységet, mint
közhasznú tevékenységet foffia és nem zá1ak| hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatiísaiból; a társaság közhaszrú tevékenységét a 3. porrtban megbatározott közfeladathoz
kapcsolódóan végzi' melyek teljesítését 2008. évi xcIX. törvény írja elő;
b) gazdasági.vállalkozási tevékenységet csak kozhasmú vagy a létesítő okiratban megkatározott
alapcél szerinti tevékenység megvalósítasát nem veszé|yeiletve végez;
c) gazdálkodása sorárr elért eredményét nem osztja fe|, azt a létesítő okirataban meghatározott
kozbasznű tevékenys égére fordítj a ;
d) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. szervezete pártoktól fiiggetlen és azoknak anyagi
tamogatást nem nyrijt.

18.4. A tarsaság befektetési tevékenységet nem folyat.

18.5. A Tarsaság mint közhasmu szewezet műkidése nyilvános, szolgáLltatásait barki megkötés nélhil
igén-vbe veheti. A Trársaság szolgáltatasát aTÍrsaság!ól írasban lehet kérelmezni, vagy a szolgáltatás
keretében tartott programokon jelentkezés' regisáráció útj'í{' lehet részt venni.

18.6. A tarsaság műkÖdésének, szolgáltatásai igénybevetele módjanak és beszámolóinak
nyilvanossiígát a tarsaság székhelyén kifiiggesáett hirdetőtablan és az Erzsébetváros Újság című
folyóiratban (amely az Erzsébetváros YII. kerületi Önkormarryzat kiadasában jelenik meg kéthetente)
va|o közzététel útj an bixosítj a.

18.7 . Az tigyvezetőkre vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok:
(t) Nem lehet a társaság ügyvezetője 4Z, akit bűncse|ekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, arniga büntetett előé|ethezfrlzódő hátrarryosjogkövetkezmények
alól nem mentesült'
(2) Akit jogerős bírói ítélette| a vezető tisáség gl'akorlásától eltiltottak' e tilalom hatal1a alatt nem
lehet a társaság ügyvezetője. Akit valamely más foglalkozástő|jogerős bírói ítélettel eltiltottak' az
ité|etbatá|ya alatt nem lehet a társasag ügyvezetője, ha az ítéletben megjelölt tevékenység a társaság
fotevékenysége'
(3) Nem lehet a gazdasiryi társaság ügy-vezetője olyan személy, aki megszüntetési eljáras soran való
törléssel megsz[ínt tarsaságban a torlést mege|őzó naptári ében vezető tisáségviselő, a törlést követő
három évig.
(4) Nem ehet más gazdasőgi társaság vezető tisztségvise|ője az a személy' akinek * mint a
felszárnolással megszíínt gazdálkodo szervezet vezető tisáségviselőjének vagy legalább többségi
befolyást biáosító részesedéssel rendelkező tulajdonosanak - felelősségét a felszárnolás soriírr ki nem
elégített követelésekért a bíróság a csődeljárá''u' 
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felszámolási eljánásról szóló torvény szerinti
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eljárásban jogerősen megállapította és a jogerős bírósági határozat szerinti helyiallási kötelezettség
alapjan a fizetési kötelezettségeit nem teljesítette. A tilalom hatalya a vele szemben lefol5'tatott
végrehajtási eljáras eredménytelenségétől számított öt év.
(5) ̂ ,ugyvezető és kozeli hozzátartozója, valamint élettarsa nem köthet a saját nevében vagy javátaa

tarsaság fótevékenysége korébe tartozo ügyleteket.
(6) A társaság ügyvezetője és közeli hozzátatozója, valamint élettársa a tarsasag felügyelőbizottság
tagsáv á nem válaszlrató meg.

Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja, illetve könywizsgá|őja az a személy, aki a) a
döntéshozó szerv, illetve az úg1lintéző és képviseleti szerv elnöke' vag-v tagia ( ide nem étwe az
eg5lesület döntéshozó szervének azon tagtrait' akik tisáséget nem töltenek be), b) a ktizhasznú
szervezettel e megbízatásan kívüli más tevékenység kifejtésére iraryuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban á|l, ha jogszabály másképp nem rendelkezik, c) a
közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a barki által megkötés nélhil igén1üe
vehető nem pénzbeli szolgáltatasokat, és az egyesület iilta| tagsának a tagsági jogviszony a|apjÍn a
létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyutott cél szerinti jutlatast -, illetve d) az a)-c) pontban
meghatarozott személyek közeli |tozzátartozója,

18.8. A tagok felhata|mazzák és egyuttal felkérik azigyvezetőt, hogy belső szabályzatot fogadjon el,
amely kiterjed az a|ábbiak'ra:

a) olyan nyilvantarüas vezetése, amel.l'ből a taggyűlés döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve
a dintést tamogatók és ellenzők számarárrya (személye) megállapítható,
b) a taggyiilés döntéseinek az érintettekkel való közlési, illetve nyilvanosságrahoz:ata|i módja,
c) a tarsaság működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés rendje, valamint
d) a tarsaság műkodésének, szolgaltatási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének
nyilvanosságáról.

18.9. A társaság éves bevétele meghaladja az 50.000'000. forintot' a vezető szervtől elktilönült
felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelezó, ha ilyen kitelezettség más jogszabálynál fogva
egyébként nem á1l fenn'

A társasági szerződés elkészítésével, ellenjegyzésével, valamint a Cégbírósági eljarásokkal
meghatalrnazank a Szarvas Üg1védi lrodát (1065 Budapest, Réva-v tt' 4' IU2'), dr. Szarvas Péter
ügyvéd (KASZ: 36069229) ügyintézése mellett.

Budapest, 2022. február 14
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Alulírott clr. Szarvas Péter iiguéd (KASZ: 360ő9229) az okiratot ,,ellenjegtzem,' Budapesten, 2022
februar I4.-én:
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