ALApírÓ oKlRAT
a Magyar Köztársaság Polgári
Törvénykönyvéről szÓlÓ 1959' évi lV. törvény 74lA-74lF S-ai, valamint a Közhasznú
szervezetekrol szóló 1997. évi CLV|. törvény rendelkezései alapján az alábbi jogi
személyiséggel rendelkező, közhasznú szervezetnek minősülő, közhasznú tevékenység
|'
kifejtésére létrejövő alapítványt hoz létre:

A jelen Alapító okirat |.

l.

pontjában megnevezett Alapító

Az ALAPíTÓ nonrnl

Név: Michaletzky Bálint
Lakcím:

ll. MALAPíTVÁNY ADATAI ÉscÉun
1.

Az Alapítvány neve: Alapítvány a Társadalmi Felelősségvállalásért

2. Az Alapítvány székhelye:. 1121 Budapest, Moha u 46. fszt. í/a.
3. Az AIapítvány jogállása: Az Alapítvány önállo jogi személy, közhasznú szervezet
4. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.

5' Az Alapítvány tartós közérdekű céljai és az ezek megvalósítása érdekébenkifejtett
tevékenysége:
A.) Az Alapítvány tartós közérdekű célja:

Hátrányos helyzetű csoportok (szegények, romák, hajléktalanok' kisebbségek, stb.), valamint
őket segítő intézmények,szolgáltatások, szervezetek segítése érdekébenaz uzleti
szektorból a társadalmi szolidaritást segítő források aktivizálása, illetve azok átlátható, a
hatékony és színvonalas működést ösztönző módon történő továbbítása. Szintén közérdekű
cél a fontos társadalmi célokat (egészségmegőző, sport- és kulturális tevékenység) kitűző
ingyenes szolgáltatást nyÚjtó szervezetek támogatási igényeinek közvetítése, részükre a
szabad források felkutatása, tevékenységük segítése.

az

B.) Az Alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

Az Alapítvány konkrét tevékenységei: Forrásteremtés azuzleti szereplők megkeresésével, a
támogatási igények közvetítésével, a támogatáspolitikai döntéshozatalban segítségnyújtás,a
vállalatok társadalmi felelősségvállalásának segítése,alternatívák kínálása" Ugyanakkor cél
azon ingyenes szolgáltatást nyÚjtó szervezetek, tevékenységek (alkalomszerű és/vagy
taftós) támogatása, melyek az Alapítvány tartós kozérdekű céljának megvalósítási területein
működnek.

6.

Az Alapítvány jellege, közhasznú jogálIása:

6.1 Pc. Alapítvány a bírÓsági nyilvántartásba vételt és a kozhasznú jogállás megszerzését
követően az 1997. évi CLV|' törvény 26.$-ának c.) pontjában felsorolt alábbi közhasznÚ
tevékenységeket v égzi.
2. szociális tevékenység,családsegítés, időskorúak gondozása,
1. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése,
'14. sport, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás
alapj án folytatott s porttevékenységkivételével
1

6.2 Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi, vagy kÜlföldi természetes személy, jogi
személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkezó gazdasági társaság csatlakozhat' ha az
A|apítvány céljaival egyetért és azokat elfogadja, támogatni kívánja. Az Alapítványnak történt
felajánlás elfogadásáról, így az Alapítványhoz való csatlakozásrÓl az Alapítvány Kuratóriuma
dönt.

6.3 Az Alapítvány támogatoja kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli, vagy természetbeli
adomány részbeni, vagy egészbeni felhasználására kizárólag az Alapítvány céljain belÜli
konkrét cél érdekébenkerülhet sor.

6.4 A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részéretörténő befizetésével, átadásával
nem válnak Alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem szerezhetnek,
amelyek a vonatkozÓ jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító okiratot
Alapítóként aláíró illetve az alapitói jogok gyakorlására kijelölt személyeket, szeryezeteket
illethetne.

6.5 Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adÓdó kötöttségek
figyelembevételével bárki nemre, fa1ra, életkorra' származásra vonatkoző vagy egyéb
bármilyen jellegű jogellenes megkülönbÖztetés nélkÜl igénybe veheti.

6.6 Az Alapítvány mint közhasznú szervezet vállalkozási tevékenységetcsak közhasznÚ
céljainak megvalÓsítása érdekében,azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során
elért eredményétnem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú
tevékenységrefordítja.

6.7 Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktol
fÜggetlen és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység jelen
Alapító okirat használatában az alábbiakat jelenti. a pártpolitikai tevékenység,továbbá
országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzativálasztáson jelölt állítása.
lll. Az ALAPíTVÁNY VAGYoNA

1' lnduló vagyonként az Alapító 500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forintot bocsát jelen AlapítÓ
okirat aláírásával egyező időpontban készpénzbenaz Alapítvány rendelkezésére, melynek
igazolására az Alapító jelen Alapító okirat mellékletekéntcsatolja a letéteményesbank által
kiadott hiteles igazolást.

2. Az Alapító törzsvagyont nem különít el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint ezen
Vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalÓsulását szolgálják. Az Alapítvány vagyonát a
Kuratórium az Alapitó okirat keretei között szabadon használhatja fel.

3. Csatlakozás esetén az ezáltal keletkező anyagi forrásokat is az alapítványi

célok
megvalosítására kell fordítani. Az Alapítvány támogatása történhet készpénzzel, illetve a
célok elérésétközvetlenÜl segítő szolgáltatások' vagyontárgyak felajánlásával.

4. Az

Alapítvány bevételeit és vagyonát köteles az Alapító okiratban foglalt céljai
megvalósítására fordítani. Az Alapítvány céljai eléréseérdekében,de kizárőlag ezeknek
alárendelten, azaz másodlagosan a tartós közérdekű célok megvalÓsítása és a közhasznÚ
tevékenységkifejtése érdekébengazdasági vállalkozási tevékenységet végezhet" PE'
Alapítvány műkodése során a gazdasági vállalkozási tevékenység aránya nem haladhatja
meg a tartós közérdekű célok megvalósítása érdekébenvégzett, valamint a közhasznÚ
tevékenységeket. A gazdasági vállalkozási tevékenységből elért bevételeket az Alapítvány
köteles tartós közérdekű céljának megvalósítása valamint közhasznú tevékenysége
érdekébenfelhasználni.

2' Az Alapítvány céljainak megvalósításárÓl' az alapÍtványi vagyon kezelésérőIés a ll./A. és
ll./B. pontban meghatározott céloknak és tevékenységeknekmegfelelo felhasználásáról a
Kuratórium gondoskodik.

A

Kuratórium - a jogszabályok által meghatározott keretek között
valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben"

3.

-

önállóan

dönt

4. A Kuratórium határozza meg a jelen AlapítÓ okirat rendelkezéseinek megfelelően az
alapítványi Vagyon kezelésénekfeladatait, a Vagyon felhasználásának módját és az
alap ítványi célokat szolgálÓ

g

azdál kodás feltételeit.

5. Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma - az elnököt is beleértve _ 4 fo" A Kuratórium
elnöke és tagjai az Alapítvány mint közhasznÚ szervezet vezető tisztségviselői. A Kuratórium
megbízatás a 2 évre szól.

A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi Ülések írásbeli összehívásáról, a
napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés időpontját megelőző 8. napig a kuratóriumi
tagokkal és az egyéb érintettekkel való előzetes, írásbeli közléséről. Az összehívás történhet
e-mailben is, melynek érvényességéhezszükséges valamennyi tag írásbeli visszajelzése.
6.

Az elnÖk készítteti el a jegyzőkönyvet és foglaltatja írásba a határozatokat, valamint vezeti
a határozatok könyvét. A határozatok könyve tartalmazza a Kuratórium döntéseinek
tartalmát, időpontját és hatályát, illetve a döntést támogatÓk és ellenzők számarányát
7.

valamint személyét'
8.

A Kuratórium az Ügyrendjét maga határozza meg.

9.

A KuratÓrium szükség szerint, de legalább évente egyszer tart ülést.

10' A Kuratórium döntési jogköre szükségszerűen kiterjed:

a.) A célok eléréséhezszükséges feladatok

a

meghatározására'
végrehajtás
megszervezésére,
b.) Az alapítványi Vagyon bővítésére,megőrzésére, kezelésérevonatkozó állásfoglalások
meghozatalára,
c') Pe Alapítvány céljaival összhangban tevékenykedők, illetőleg az alapítványi célok
megvalÓsulását elósegítők részéreösztöndíj meghatározására, odaítélésére,
folyósítására,
d.) Az előző évről készítettbeszámoló jelentés, valamint a közhasznúsági jelentés
elfogadására,
e.) Az Alapítványhoz való csatlakozás elfogadására,
f.)
Kuratóriumi tagok
munkaszervezet tisztségviselői díjazásának és
költségtérítésénekelfogadására és megállapítására azzal a megkötéssel, hogy a kuratórium
tagjai részérekizárólag abban az esetben és kizárólag olyan mértékbennyújtható díjazás
Vagy folyÓsíthatÓ költségtérítés,amely
alapítvány tartÓs kozérdekű céljának

A

megvalósítását

és a

és közhasznÚ

az

tevékenységekifejtésétsemmilyen formában

nem

hozza

meg.

veszélyezteti
g.) A munkaszervezet' működésének, feladatainak meghatározására, ellenőzésére,
h.) A következő évi költségvetés elfogadására"

11. A Kuratórium

határozatait egyszerű szótöbbségi döntéssel

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazat dönt. A Kuratórium akkor határozatképes, ha
Ülésénlegalább 3 tagja jelen van.

IV. AZ ALAPITVANYI VAGYON FELHASZNALASA, AZ ALAPITVANY
KÖzHAszN Ú szE RV EZET GAzDÁLKo DÁsA

MINT

1. Az alapítványi Vagyon felhasználásáról a kuratÓriumi tagok szótöbbségi döntéssel
döntenek. Szavazategyenlöség esetén az elnök szavazata dönt"
2' Az alapítványi Vagyon felhasználásának módja kÖveti az Alapító okirat ll.l5.lA. és B.,
valamint 6"1 pontjában felsorolt célok megvalósításának valamint tevékenységek
kifejtésének jellegét. Az alapítványi vagyon felhasználása pályázatok kiírása, Ösztöndíj,
szociális segély kifizetése, eseti támogatás folyÓsítása és természetbeni juttatás nyÚjtása
Útján történik. A pályázatok kiírásárÓl és elbírálásának rendjéról valamint határidejéről, az

ösztöndíjak odaítélésének
feltételeiről,

áZ eseti

támogatások folyósításáról

és a

természetbenijuttatások biztosításáról a Kuratórium dont. A pályázat nem tartalmazhat olyan
feltételeket, amelyekból _ az eset összes körülményeinek mérlegelésével- megállapítható,
hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese Van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a
cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat'

3' Az Alapítvány mint közhasznÚ szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem
oszthatja fel, azt az alapítványi célok megvalÓsítására fordítja.

4. Az Alapítvány mint közhasznú szerveze| az államháztartás alrendszereitől - a normatív
támogatás kivételével- csak írásbeli szerződés alapján részesÜlhet támogatásban. A
szerződésben meg kell határozni a támogatással valÓ elszámolás feltételeit és mÓdját.

5' Az AlapÍtvány mint közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti juttatások bárki

által

megismerhetők. Az AIapítvány által nyújtott juttatásokat, szolgáltatásokat ismertető írásbeli
tájékoztatókat, az Alapítvány működésére vonatkozÓ adatokat valamint a beszámolókat a
szolgáltatások és juttatások, valamint az Alapítvány nyilvános működésének biztosítása
érdekében a Kuratórium elnöke az Alapító okirat v.l13. pontja alapján az Alapítvány saját
hon lapján hozza nyilvánosságra.

6' Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a felelos személyt' a támogatót, valamint e
személyek hozzátarilozőját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások
kivételével - cél szerintijuttatásban nem részesítheti.
7. pE Alapítvány kozhasznú szervezetként váltÓt, illetve más hitelviszonyt megtestesíto
értékpapírtnem bocsáthat ki.

8. Az Alapítvány közhasznú szervezetként vállalkozásának fejlesztéséhezközhasznú
tevékenységétveszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az áIlamháztartás alrendszereitŐl
kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel tÖrlesztésére nem használhatja fel.
9' Az. Alapítvány befektetési tevékenységet nem kíván végezni, így befektetési szabályzat
készítésikötelezettsége nincs.

10' Az Alapítvány az alapítványokra illetve a közhasznu szervezetekre mindenkor érvényes
jogszabályi előírásoknak megfelelŐen gazdálkodik.

11. AzAlapítvány Alapítója és az Alapítvány számárafelajánlást
ezek hozzátar\ozói az Al apítv án yt o l tá m o g atást n e m ka p h at n a k

tevő személyek, valamint

"

v. AZALAPíTVÁNY LEGFóBB szERVE: A KURATÓRIUM
1' Az Alapító az Alapítvány legfőbb, általános Ügydöntő, ügyintéző, képviselő ós kezelő

szerveként a Kuratóriumot bízza meg.

vw

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátaríozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alÓl mentesÜl,
vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány mint közhasznú szervezet cél szerinti
juttatásai keretében a bárki által megkÖtés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
12.

13. A Kuratórium Ülése nyilvános. A Kuratórium döntéseiről az Elnök az érintetteket Írásban
értesítiés gondoskodik a határozatoknak az Alapítvány honlapján torténő azonnali

közzétételéről is.

14.

A

Kuratórium

az

Alapítvány adminisztratív (operatív) feladatainak ellátására
A KuratÓrium az Ügyvezetéssel

munkaszervezetet is működtethet ügyvezető irányításával.
kuratóriumi tagot is megbízhat.

A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány Kuratóriumában az Alapítvány javára végzett
tevékenységükért a KuratÓrium által meghatározott méftékűtiszteletdíjban és
15"

költségtérítésbenrészesülhetnek.
'16.

A KuratÓrium tagjai a bejegyzés jogerŐre emelkedése és 2013. július között:

Elnök:
Név: Virág Tamás
Cím:

Tagok:
Név: Buzás Endre
Cím. 1n
Név: Gróf András
Cím: 113
Név: Stanczel Adél
Cín

és a Kuratórium bankszámla felett rendelkezni jogosult tagjai
az Alapítóval nem állhatnak hozzátartozói vagy bármilyen egyéb alá- és fölérendeltségi vagy
összeférhetetlenségi viszonyban, egyben az Alapító és hozzátartozÓi, valamint az Alapítóval
bármilyen fÜggőségi viszonyban álló személyek többségükben nem lehetnek a Kuratórium
tagjai, ezen személyek meghatározó befolyást az Alapítvány műkodésére valamint a
17" pz. Alapítvány képviselője

Ku ratóri um

tevékenységéresem

m

i

lyen formában nem gyakorol hatnak.

A közhasznú szervezet megszűntét követó két évig nem lehet más közhasznÚ szervezet
vezeto tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezetö tisztséget, amely az adózás
18.

rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
19.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen

tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

Vl. A FELÜGYELŐ BlzoTTsÁG

1. Az Alapítvány felügyelő szerve a KuratÓriumtÓl elkülönÜlt, az Alapító által kljelölt 3 tagÚ
Felügyelő Bizottság. A Felügyelő Bizottság megbízatása két évre szól.

Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja az a személy, aki:
a) az alapítóval, illetve a Kuratórium elnökével, vagy bármely tagjával, valamint a FelÜgyelő
Bizottság más tagjával közeli hozzátar1ozÓi, illetve élettársi viszonyban áll,
b) a kuratÓrium elnöke vagy tagja, illetve ezekhozzátartozója,
c) az Alapítvánnyal megbízatásán kívÜl más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban, Vagy munkavégzésre irányulÓ egyéb jogviszonyban áll, illetve ezen
sze m é ly hozzátar1ozi1a,
d) az Alapítvány cél szerinti juttatásábÓl részesÜl, illetve a juttatásban részesülő személy
hozzátaríozója,
e) olyan más közhasznú szervezetnél tÖltött be _ annak megszűntét megelőzi két évben
legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló tÖrvény szerinti
köztaríozását nem egyen ítette ki.

a

l

2.

A Felügyelő Bizottság tagjai a bejegyzés jogerőre emelkedése és 2013" július között:

Elnök:
Név: Sörös
Cím:

Péter Tamás

Tagok:
Név: Uhlmann Attila
Cím'
Név: Molnár Péter
Cím:

s.nrelilgyé

pítjameg.

4' A Felügyelő Bizottság szÜkség szerint' de legalább évente egyszer tart Ülést"

5.

A

FelÜgyelő Bizottság határozatait egyszerű szótobbségi döntéssel
Szavazategyenlőség esetén az elnÖk szavazat dönt.

hozza

meg.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány Alapító okirat szerinti működését, a
kuratóriumi döntések végrehajtását, az Alapítvány költségvetés szerinti működését és
gazdálkodását. Ennek során a Kuratóriumtól jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól pedig
tá'1ékoztatást, felvilágosítást kérhet, az Alapítvány és a KuratÓrium irataiba' az Alapítvány
könyvei be beteki nthet, azokat megvizsgálhatja.
6.

A FelÜgyelő Bizottság tagjai a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek. A
FelÜgyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy az Alapítvány működése során olyan
jogszabálysértés, Vagy az Alapítvány érdekeit egyébkéntsÚlyosan érintő esemény
7.

(mulasztás) történt' amelynek megszÜntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve
enyhÍtéseaz intézkedésre jogosult Kuratórium döntését teszi szÜkségessé,Vagy - a
Kuratórium, illetve a Felügyelő Bizottság tagjainak felelősségét megalapozó tény merÜlt fel.
8. A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára _ annak megtételétől számított 30
napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium
összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha a Kuratórium a törvényes működés

helyreállítása érdekébenszükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság
köteles haladéktalanul éÉesítenia törvényességi felÜgyeletet ellátó szervet.

vll. Az ALAPÍTVÁNY KÉPWiELETE
1.

Az Alapítványt a kuratórium elnöke önállÓan

2"

Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog a kuratirium elnökét önállóan és két

képviseli"

másik kuratóriumi tagot együttesen illeti meg'

3. Utalványozási joggal az Alapító okirat Vl/2. pontjában megjelölt elnök önállian, a
kuratóriumi tag együttesen rendelkezik.

4.

Az alapítvány munkavállalói felett a

két

munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja.

Vllt' Az ALAPíTÓ oKlRAT utÓoosírÁsn

Az Alapító okiratot az Alapító a Ptk. 74lB. s (5)
módosíthatja.

lX. A

bekezdésébenfoglaltak szerint

KözcÉlÚ aoomÁruycyÜ.tTÉs szABÁlynl

1. Az Alapítvány mint közhasznÚ szervezet nevében Vagy javára történő adománygyűjtés
nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő
jogok és az emberi méltóság sérelmével.Az Alapítvány mint kozhasznú szervezet nevében
vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása
alapján végezhető.
2. Pe' Alapítvány mint közhasznú szervezet részérejuttatott adományokat a könyv szerinti,
ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

x. A BEszÁutolÁsl szABÁLYoK

1' Pe' Alapítvány mint közhasznú szervezet koteles az éves beszámoló jÓváhagyásával
egyidejűleg közhasznúsági jelentést készíteni.A közhasznúsági jelentés elfogadása a
Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, melyről a kuratÓriumi tagok egyszerű
szótöbbségi döntéssel döntenek. A közhasznúsági jelentés tartalmára az 1997. évi CLV|.
tÖrvény 19's" (3) bekezdésének a')-g') pontjaiban foglalt rendelkezések az irányadÓk,
figyelemmel az (5) bekezdésben foglalt rendelkezésre is.
Xl. A NY|LVÁNTARTÁsI

szngÁlyor

Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási
tevékenységébőlszármazÓ bevételeit és ráfordításait elkÜlönítetten tartja nyilván"

xll. Az ALAPíTVÁNY MEGszÜHÉse

Az Alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnés idején meglévő
vagyont az alapítványi célokkal azonos, vagy hasonló célÚ alapítványok támogatására kell
fordítani. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet a közhasznÚ

jogállásának megszűnésekor

köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás
szerzodéséből eredő kÖtelezettségeit időarányosan teljesíten i.

ellátására irányulÓ

xll. zÁRÓ RENDELKEzÉsEK
A jelen AlapítÓ okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv és az
Alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok valamint az 1997" évi cLVl. törvény
1"

rendelkezései az irányadóak.

2" Az Alapítvány létrejöttének és a jogi személyiségvalamint a közhasznú jogállás
elnyerésének feltétele' hogy a Fővárosi Bíróság az Alapítványt határozatával jogerősen az
alapítványok nyilvántartásába Vegye, valamint közhasznú szervezetté minősítse.

3" Az Alapítvány mint kÖzhasznú szervezet műkÖdése során keletkezett okiratokba bárki
betekinthet, a betekintést kizárólag a személyes adatok védelme és a személyiségi jogok
Kuratórium elnöke köteles
korlátozhatják. Az iratokba való betekintés lehetőségét
biztosÍtani az érdeklődő számára előzetes időpont-egyeztetést követően, az Alapítvány
székhelyén' felügyelet mellett"

a

4. Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után az
általa tett Alapítványt nem vonhatja vissza.

5. Az Alapító jelen AlapítÓ okirat aláírásával a Ptk_ban biztosított jogainak gyakorlására
halála esetére kryelöli Bencze Bocs Bernadettet, akinek lakhelve a jelen Alapító okirat
aláírásának időpontjában
továbbiakban. kijelölt
személy) A kijelölt szeftre'
sek az irányadók. A
kijelölést a nyilvántartásba vétel után az Alapító nem vonhatja vissza' Alapító Vagy a kijelölt
személy hiányában - a Kuratórium vagy az ügyészségerre vonatkozó bejelentése alapján az alapítoi jogosu|tságok a bíróságot illetik meg.
Kelt: Budapest, 2011' jÚnius 14
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