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A Magyar B6rgy6gyiszok ,,Fekete Zoltirn" t

Alapito Okirattal letrehozott tdrsadatrmi s-ze

Alulirott Magyar Dermatol6giai T6rsulat (1

b6r- es nemiSrograszat, kozmetologiai,
egeszsegugri szakteruletek szirnvonal6

}rat6rozat\an id6re alapitvanyt hozL€tre az

Az Alapitadng szdkhelge :

Az alagit6z

A Potgdn Torudnykongurol sz6l6 2O73' et
dltal a-z' alapito okiratban megLmtdrozott

int€zet!, mag6nrendeloi) fejleszt€se €s

grogrszerek, laboratoriumi veryszerek, di

Az AlapitvAny tAmogatja a nertvetk
alkalmazott klinikai kutatasokat, v

Budapest, Maria utca 41 .l ahazat
beszet €s az ezekkel oss:zefiigg6
folyamatos emelese erdekeben

bi feltetelek mellett.

tologiai, borsebeszet es az ezelckel
szinvonaldnak folyamatos emelese

1. Az AlaPitvinY neve: Magyar k rrFekete Zoltdn"
Alapitv6nya

7085 Mdria utca 47.

Mag5rar Tirsulat
1085 M6ria utca 41.

4. Az Alapitviny jogi jellege:

V. toru€ny alapidn mikod6, az alapito
art6s cet folyamatos megual6sitd"sdra

l€trehozott j o gi szem2lg .

Az Alapitvd'ny hatrirozatlart id6re jott letre'

S. Irz AlapitvinY c6lja:

A Hazat bor- €s nemigY6ryaszat, ko
osszefriggo egeszsegugri szakteruletek
erdekeben a b6rgrogrS'szati es vene i betege115,t6.s (klinikai, korh1zi,

,ritasu", ennek 6rdekeben miiszerek,
sztikai eszkozok es eryeb therApiAs

teszitmenyek beszetz€se, kiprob6lAsa,
publik6rl6rsa.

minositese es ezek eredmrinyeinek

szinvonalu korszeru alaps:zintu es

int a szakma magas szinvonalu

oktat5"s6t.

mbereket, akiknek murrk6'ja 6s

nemzetkozi b6tgrcgraszat rn6r el€rt
ukod6 szakemberek tAmogatdsdt az

kitizott celfeladatok finans zir ozasa

Az Alapitvany tArnogatja rnindazon

erdekeben sziikseges labo:ratoriumi



eszkozok, anyagok diagnosztikumok, know-how-ok es

3

a vonatkozo

dokumentaciok, stb' beszerzese nyujtja es szukseg eseten

finanszirozza a celorientdlt belfoldi es ku i tanulm6.nYutak koltse geit.

audiovizu6lis anyagok beszerzesdt es

konyvkiad6.st. Szewezi 6s t5rmogatja tu

nemzetkozi eredm€nYeinek magas

biztositja folY6iratok, kiinYvek
e korben taxtozo lap es/vagr

rendezeset €s a szakteruleten dolgozo ka

let eredmenyeinek mindenkori hazar
mediSr.l< utjan elosegiti a tud'omdny

eredmenyeinek ryakorlati me gvalositAs6t'

Az Alapitvany celjanak megvalositS'sa

szak€rtli hdJozatot szetv ez es mtikodtet
kutatdsokat szewez 6s finansziroz,

hz AlapitvAny t6mogatja a dermatologia
szinvonalu oktat6's5't, ennek erdekebe

Az AlapitvA'ny firyelemmel kiseri a szakten
alkalrnazdsat, ennek erdekeben lnilonboz6

tudomAnyos konferenci6kat r6s rende

celfeladat okat tiiz ki es finan sztr oz,

szukseg szerint gondoskodik a

publikalAs6rrol,
ietot megvalositdsahoz szukseges
periodikAk kiad6"s6ro1,
szukseg szerint gondoskodik a
eszko zok be szerze ser61,

lehet6seg szerint bekapcsolodik a

posztgradu6lis kePz6sbe,
osztondij akat adom6nYoz,
feladatkorebe szewezi 6s int€zi a
kapcsolatait, tanulmanYutakat

nyos ulesek es kongresszusok
artdsdt es inform6.cio cser4jet'

Alapituang a gazddlkoddsa sordn eldrt ere

okii atb ai me ghatdrozott teu €keng s €gre fordtt

Alapttuany nem lehet korldtlan feleloss€gu
nem atatotthat dt md.s jogi szem€lly€,

alapitudnyokra udlhat sz€t. Az egyesil€s
,oQgon csorbitasdual €s az alapituangi cel

udgz€s€re jogosult,

ket szewez,

tat6"si es ryakorlati ered:menYek

ment6.ciok, folyoiratok, kiad'v6rnyok,

ladatok megold6"s6hoz szlikseges

haza,t. b6rgrogr6.szati oktat6'sba es

kutato b6rg}ro5r5'szok nernzetkozr
rvez, fejleszti a vend6gkutat6i

soportok munk6.j6'ba es ilyer:L kutato

c€lok megvalositits6hoz sz;ukseges

fotgtatdsdra. Az alaPitludnY az
osszefdggo gazdasdgi teucikenys€g

ny€t nem osztja fel, azt a l4testtd

taEja md.s jogalangnak. Az alapttudng
tii alapitudnngal egyesilt, €s csak

sz€tudlds nem jarhat az, alapttudnyt

kapcsolatokat,
- bekapcsolodik a nemzetkozi k:utato

csoportok letrehozS's dt kezdem€nyezi,
- szekezi a forr6'sgrujtest es eryeb

feladatokat 16.t el.

6. Az AlapitvinY miiktid6se:

AlapituanA nem alapithat6 gaz'dasd'gt

atapituanyi cel megual6sitd"sdual koz

t rt. tz.pk.6s .4g4ltggtlt5. szdm0 v6gz6s szerinti m6d

eztet€s€uel.



Az Alapitudng kozuetlen politikai te nem folgtat, szeruezete pd.rtokt6l

fiiggetten €s azoknak angagi tamogatast nem

A 2071. evi CLXXII. tv. 2. S-a 4rtelm€ kozuetten politikai teu€keng,s€gnek
i teuekengs€g, oz orszagqYil4si

a megyei, fouarosi onkormdngzat
tagjdnak tort€n6 jelol€s, a

jetoltdtlitds, ualamint a polgdnnester
u€kenys€gnek a lcdl\n toru'Angben

fetjogositott alapttudngi szeru gaidt
- 

etleiorzes €re szolg alo szem€Ig ekkel kt

Az Alapitvdny indul6 vag:fona: 300,000,- F
azaz Nyolcsz€nn3tolcvan svdjci frank, 3,000,-
1,040,- CAD, azaz Egrezer-rregNen kanadai
Budapest Bank Rt. folyoszAml6in van elhelye:

Az alapitvany nyitott, a celjaival eryetert6 ha
az afapito va$/on korlAtlanul novelhet6'
tetjestt1s€uel csatlakoz6 nem ualik az alapit6i
u igg oni Ln zzdj drutds t elj e sit€ s € u el.z Az Alapi
adomanyok osszegenek es a va5/on kamat
p€nmagrona, mint tartalek nem csokkenthe

Ha a,z alapituang ualamelY szerue

7. Az Alapit6 varyoninak kezel6se 6s

Az AlapitvAnY vagron6nak
mindaddig, mig az alaPtoke a

Az alapitvAny cdljara k6zvetlenul feil
rendeltetese szerint kell felhaszndln| E le
ellenertek fejeben ertekesiteni kell, €s az ert
alapitvanyi cel megvalosit6-sdra.

Az alapit6 dont az alapit1 okirat 6s m6dosit
tagjaiiak €s etndkEk megudlasztdsdr6l €s f<

Az Alapitvany c€ljAra kozvetlenul fe

varyonrendeleseket (p1. ingatlan, hagrat6k,.

forgalmi ert6k alapulvetelevel szAmitott f
adomanyt, voBY a varyonrendelest ellen€

i, illetue nemzetis€gi onkormdnyzati
nt a polgdrmester jelol€se.

i. efug adds dr6l, ualamint a kurat6rium
€sdrol.

az alapit6 jogok ggakorld"s;ara, a
€s uezetoj€uel, ualamint ct szeru

atapit6i j og okat nem gy akoroli hatj a'

azaz Hitomszazezet forint, 8t]0 SFR,

M. azaz lHarotnezer nemet mArka es

, amely osszeg az OTP llt. es a

es kulfoldi t6mogatok adomiuryaival
Az alapitudnghoz uagYoni Tfitatas
ryok gyakorldsara jogosult sze;m4lly€ a
6ny mindenkori vas/ona a csiltlakozo

mindenkori Il -e az Alapitv1ny alapt6keje'L k€pezt

10,000,000, -ot, azaz aTiztnlllio forintot nem eri el.

6Llhato term6szetbeni adorrr6nyokat

erejeig felhaszn6{hat6. Azt alapTto

hi6nv6tban ezeket az adorrtanyokat
kesitesb6l befolyt osszeg fordjithato az

nem hasznAlhato term.eszetbeli

ha!2nositani, hogr azok az Alapitv6ny celjai

hasznosit6's lehetseges' va8f,/ a hasznositS's miatt a varyontArgY hozarn a

varyoni ert6ld jog) lehet6leg ugr keli
:a ielhaszndlhat6ak leryenek. Ha ilyen

kamat merteket nem eri el, az

t6k fejeben 6rtekesiteni lehe't, es az

pitvanyi cel megvalositSrsAra.ertekesitesbol befolyt osszeg fordithato az

t n. tz.pk.6s,4s4lL99tlt5. szdmri v6gz6s szerinti



8. Az AlapitvinY szenrezete:

Az Alapitv6ny szeryei: - Kurat6rium

Az Alapitv6Lny szerveinek mtikodeset r

meghatdrozottak szerint vegzi. A Kuratorium

- Feliigyel6

un. Mukodesi SzabdlYzatban

Fe1ugiel6 Bizotts6"g mukodesi szabAlyzatdt a
miikodesi szabalyzatdt az Alapito, a

rizotts6,g sajdt maga Srllapitja meg, a

Mtikiid6si Szabillyzat egesz€t az Alapito se hagrja jov6..

9. A Kurat6rium

A turat6rium tagjai az AlaPitudnYA lurat6rium az alapitudng igyuezeto szen
uezetb tiszts€guisetoi. Az Alapitudnyt hdrom
kdpuiseli, melgnek feladata €s felelossdge,
mikodtet€se ds ggarapitasa az alapitudny
kurqt6riumot w alapit6 ieliSli ki' A
idfitartamra szol'

A Kurat6rium tagial:

Dr. Antalffg Ctgiirggnd (e

BOB3 Csdkuar, Tamasi Aronu. 2.

Dr. Szolnokg Cry6z6
6724 Szeged, Oszutca 29'

Prof. Dr. Juhdsz Ista&n
4032 Debrecen, Szikes u. 13/A.

A Kurat6rium duente legaldbb egAszer il6st
a tagok uagA a.z elnok indttudnya alapjan
etndke az il€st az alapituang neu€nek €

I dll6 Kurat6rium mikodteti €s

AlapituanA uagAondnak hcttdkonY
iljainak megual6sitdsa 2rdekliben. A
iat6numi tagsdg 5 €a hattlrozott

amelyet az elnok hiu ossze. Az ul€st
ossze lehet htuni. A ku'rat6num

sz€khelgenek, az il€s idej'2nek €s

iai megjel6l€s€uel akkdnt hiuja 6ssze,
helgszindnek, ualamint az ul6s napirendi tr
hogg a meghiuott a meghiu6t az il6s id
migtcapja. A napirendet a meghtu6ban olgan
szauazd.sra jogosultak a tdrggalni kiudnt t€mc

A meghtu6 k€zbesit€s1tol szdmitott 3 n

kiegeiz{t€s€t kerhetik, a kieg1szit4s i
tdrggaban a kuratorium elnoke iogosult don

k1ielemr6l a kurat6ium elnoke nem dont
napirend etfogaddsdr1l sz6l6 hatdrozat
napirend kieg€ szitesdnek targg db an3

intjdt legaldbb k€t hdttel me'gelozoen

r€szletess€ggel kell feltuntetni, hogy a

A lotrat6ium il€seit
kurat6rium ul€seit o
sz6tdbbs€ggel hozza.

az elnok uezeti,
sz€kLrclg€n tartja, iil€
Az ildsekr1l i

dtt d"s p o ntfukat kiatakitL ms s dk.

belil a kurat6rium tagjai a naPirend
A napirend kiegdszit€sdnek

Ha a napirend kieg1szitE:se iranti
uagA azt elutasitja, a lcuratLinum a

thozatalat megel6z6en lcilon dont a

a leuezet€ssel mast is meglcizhat' A
ei ngiludnosak. Hqtarozatait eggszeru

t rt. t2.pk.ss .4941199L1t5. sz6mri v6gzds szerinti m

u k€szil, amelget az elnok hitelesit' A



jeggz6konguben r\gztteni kell az ill€s l'6n

hatarozatokat.

Bdrmelg kurat6riumi tag k€rheti a kura
megjelol1s€uel. Ilyen k€relem esetdn a
be€rkez€s€tol szqmitott ngolc napon belil

tagja uagg alaPtt6ja;
e) aki a dontdsben 2rdekelt mas sze

kapcsolatban dll; uagg

- gondoskodik az alapitvanyi vagyon C

erdikeben gazdasfugi tevekenys€get is folyta

6

s esemdngeit ds a melThozott

osszehiud"sdt a c€I s az ok
elnoke koteles a k:,brelem

zkedni az il€s 6sszehiud"sdr6l. Ha

A sziks€g szerint meghtuhat jogi,

tanacskozdsi joggal uehetnel'i rdszt a

kenek megorz€s€tol, a cel elerese

ut€s
ku

ennek a kotelezettsdg€nek a lurat6num elndke
k€relmet el6terjeszto tag is osszehluhatja.

m tesz eleget, a kurat6rium iit€s€t a

A Kurat6num hatdrozatkbpes, ha a leadhat6 szauazatok t6bb mint fel€t k€:puiselo

szauazd"sra jogosult r€szt uesz. Azil€sen mi tagnak egA szauazqta uqn.

A kurat6riumi tagok jogosultak - akaddt k eset€n - kizdr6lag egY adott

lotrat6numi |il1sen tort€no r€szu€tel €s ddnt€s kor1b en e s eti meghatalmazast

adni helgettesit€sre.e A k€puiseletre sz6l6 touabb nem adhat6.

A hatarozat m.eghozatalakor nem

akit a hatarozat kotelezettsAg uagy f< al6l mentesit uagg a jogi:;zem€lY

terh€re md"sfajta el6nyb en r€ szesit;
akiuel a hatdrozat szennt szerzdd€st
aki ellen a hatdrozat alapjdn pert kelt i

sben, aki a jogi szemdlYn:.ek nem

el tdbbs€gi befolgd.son alaPulo

akinek olgan hozzdtartoz6ja €rdekelt a

f) aki eggebk€nt szem€lgesen 1rdekelt a sben.

A hatdrozatk€Pess€get minden hozatalndt uiz,sgdlni kell

Hatdrozatk€ptetensdg miott ismdtelten megta
,LLLI LUlruLeLt LwL v@rYwo' 'u

il1sen a kurat6rium a megjelentek

szdmdra tekintet n€llstl hatdrozatk€pes, nngiben erre - a megism€telt il6s
- az, eredeti s meghiu1 hiuatkozdsthelyenek €s iddpontjdnak feltuntetdse

tartalmaz.

A lurot6rium hatdrozatait egg szeru hozza, szau a.zate gy enlos 6 g e s et€n

a k€rd1st eluetettnek kell tekinteni, €s ts s zau azds ra kell b o c s atani.

a")

b)
c)
d)

A Kurat6rium elnoke dllando jelleggel
ga-zdasdgi, p€n^zuggi, stb. szak€rtoket is,
kurat6num munkajdban.

A kurat6num tagjai ezen teu€kenys€gukefi di ban nem r€szestJlnek.6

A Kurat6rium feladata:

Az AlapitvAny vagronAnak kezelese, ennek

o 
FT. 12.Pk.65.4941L99t1t5. sz6mrl v6gz6s szerinti

t rt. tz.pk.es .4g4lrggtlL5' sziimd v6gz6s szerinti m6dosit
u Ft. t2.pk.ss.494lL99tlL5. sz6mf v6gz6s szerinti

t,



rendelkezik az alapitvanyi varyonbol
felhaszn6l6r.s6nak modj6rol, es a
besz6molokat elkeszitteti (adobevall5"s, merleg)
- dont az Alapitv6'ny alkalmazottainak dljazl
- osztdndijak adom6ny ozasa, tanulm6myutak
- dont minden olyan urylet megkotes€r61,
200,000,- Ft-ot meghaladja.

Az Elniike feladata 6s hatiskiire:

A Kurat6rium 6l6n az Elndk all, o,ki 6nd
Atapifis&ng kdpuiseletdre. Az elnokot az
idfitartamra.

- kepviseli az Alapitv6Lnyt hatosagok, birosAg
- folyamatosan alakitja az alapitvanyi cel n

technikai irAnyvonalat, ennek erdekeben jav
kerdesekben, amelyek a Kuratoriurn hat6
- az Alapitv6my gazdas6.gi, penzugri, ffit
inditvAnyokat terjeszthet e16 az Alapito fel€'
- a Kuratorium tagjainak munk6"j6-t az e

irdnyitj a 6s ellenorzi,
- munk6.jarol rendszeresen besz6mol a Ku
- d"ont a 200,000,- Ft, uagg ezen €rtekhatdrt eI

10. FeliigYel6 Bizotts6g:

Az Alaplto 3 tagri Fe1ugrel6 Bizotts5'got hoz

alapito vdlasztja meg - 5 ed ha.t&rozott iA
akik az orvostudomeny teruleten, vary
tapasztalattal rendelkeznek es t6rsadalmi
j6rtasak.

A Feliiggelf Bizottsdg tagiai:

Dr. Cryulai Rolland (elniik)
7635 P,6cs, Lepke dlil6 43/2.

Dr. Becker Krisztind
1126 Budapest, Agdrdiilt 12.

Dr, Szegedi Andrea
4032 Debrecen, L6uerseng u. 20

A feliigyet| bizottsdg teu€lcengs€g€t a'z' ala
az alaplt6i jogok gyakorl6jdnak szdmol be'

t 
rT. tz.pk.55.4g4ltggtl15. szdmd v6gz6s szerinti m6do

I

kifizetesekr6l es a varyon
szabAlyoknak megfelel<ien a

sz'Jozasa,
k erteke vagr ellenert6ke a

egg szemilgben iogo:sult az
udlasztja 5 €a hatiirozott

harmadik szemellYel szembert,
it6.sa erdekeben a stratdgiai es

tot 6s el6terjesztest tehet mindazon
be tartoznak,

si es szem€lYi kerdeseit i1let6en

tt hatarozatoknak megfelel6en

mnak.
€ro ug g let me g kot€ s €rol. r

tetre. A Fe1ugrel6 Bizottsdg tetgtratt az

tattamra - olyan jeloltek kozill, akik,
az dhkrez kaPcsolodo kerd'esekben

gazdasdgi szewezet irAnyit5's6'ban

r€sz€re u€gzi, teu€keng s€g6r'61 €uente

6s
|t6



A femggelo bizottsd"gi tagsdg megszin2s€re
megszin€s€re uonatkoz6 szabalyokat kell (

bizottsdgi tag lemond6 ngilatkozatdt a jogt

A feluryel6 bizotts6.g elnoke tan6.cskozd'si j

A feluryel6 bizotts6'g ellen6rzi az AlapltvAny
sorAn a vezelo tisztsegviseloktol es az alkal
k6rhet, a konyvekbe es az iratokba korl6
Kuratorium osszehivAsdt kezdemenyezni, ha
Kuratorium felel6sseget megal apozo eryeb
A felnggetdbizottsd.g az alapitudng irataiba,
betekinthet, a uezeto tiszts€guisel5ktdl

fetuitdgositdst k1rhet, az alapttuany fizet<
- 

me g u iz s g dlhatj a € s s zak€ rto u el me g uiz s g dlt at

A felilggeto bizottsd.g tagjai a felilggelo bizotts
r€szt uenni. A felilgyelLbizottsdg tagjai a io1

teu1keng s €gnk s ordn nem utasithat6 ak'

A felngy el\bizottsdg hatdrozatait a jelenl1uok

17. Vezetf tiszts6gaiseldkkel szembeni

Az Alapitudny uezeto tiszts€guiseloi: a lot
Fetigg elo Bizottsdg tagjaL

Vezet6 tiszts€guiset6 az a naggkori szem€
teu€keny s€ge ettdtd"sdhoz sziks€ges korben
kodgyetct\l. A uezet6 tiszts1guiselo igAu'
etldtni. Nem lehet uezet\ tisztsdguiselo az,
j o g ero sen szab ads dg ue szt€ s bintet€ sre it€lt'
hdtranyos kouetkezm€ngek al6l nem mentes
akit e fogtatkozdst6l joger\sen eltiltottak. Ak
it€leftel eltiltottak, az eltiltds hatdlya alatt

folytat6 jogi szem€lg uezeto tisztsdguiseli
hatdrozatban megszabott idotartamig nem

eltiltottak a u ezeto tiszt s €g uis el6i teu €keny s

A uezetd tiszts€guisel| a jogi szem€Ig tagjai'
szem€ly alapit6i r€sz€re koteles a jogi sze
szdrrutkra a jogi szem€lyre uonatkoz6 i
biztositani. A feluitdgositd"st €s az iratbeteki
attal tett trd.sbeli titoktartd"si ngilatkozat
megtagadhatia a feluildgositdst €s a'z ira
uzleti titkdt s€rten€, tm a feluildgositd.st
uagg felhiuds ellen€re nem tesz titoktartd'si

fetuilag ositd"s megtag a'ddsat indokolat
a jogi szem€ly kotetez€s€t a feluildgositas qra.

a uezetd tisztsdguisel6i megbizatds
azzal, hogA a feil.dgYelo

uezet| tiszts€guis el6j€hez irttdzi-

rlsztvesz a Kuratorium ulesein.

es gazddlkodAs6t. Ennek
aktol jelentest es t6.jekoztat6.st
nelkul betekinthet. Koteles a
bAlysertest, mulasztdst, vagr a

€szlel.
iteti ngitu antqrtds aib a, kottg u eibe

az alapitudng munkaudllaloit6l
szamld.jat, p€nztdrdt, szerztod€seit

, munkaj d.b an szem€ly e s en ki)teles ek
szem€ly igyuezet€s€tol fiig g,ztlenek,

€g1uel hozza.

lmdngek 6s kizdr6 okolb

elnoke, a lstrat6rium tag.jai 6s a

lehet, akinek cselekuok€pes;s€g'1t a
korldtoztdk, 6s nincsen eitiltua a

:et€si feladatait szem€lgesen koteles
akit bincselekm€ny elkouet€:;e mtatt

num

, nem
lehet

amtg a bitntetett elo€lethez" fitz6do
It. Nem lehet uezeto ti'sztsdguiselo az,

ualamely foglalkozd.st6l joger1s btrot
az it€letben megjelolt teudk<zngs4get

lehet. Az eltiltast kimond6
uezeto tiszts€guiselo az, akit

n€ltcdti jogi szem€ly eseldn a jogi
uonatkoz6an feluild.g ositd-st adn| €s

€s nyiludntartd"sokba be:tekint€st
st a uezeto tiszts€guiselo a jogosult

kotheti. A uezeto tiszt.s€guisel6
ual6 betekint€st, ha ez a jogi szem€Ig
a jogat uissza€l€sszerien ggakorolja,

. Ha a feluildgositast k€ro a
tartja, a nyiludntart6 btr6sdgt6l k€rheti



A uezeto tisztsdguiselo a"z igguezet€si teu2ken
kdrok€rt a szerzod€sszeg€ssel okozott kdr4rt
jogi szemdlly eI szemben.

Az atapitudny keduezm€nyezettie ds qnnak
lcurat6rium tagja. Az alapit6 €s kozeli
lurat6riumban.

Meg sztinik q. aezetf tisztsdguiseliii

a) hatarozott ideju megbizatd"s eset€n a
b) megszinteto felt€telhez kotott megbizat
c) uisszahiudssal;
d) lemonddssal;
e) a uezet| tisztsdguisel6 haldldual uagy i
fl a uezeto tisztsdguiselo cselekuok€pes

szuks €g e s korb en tdrt€no larlatozas a
g) a uezeto tisztsdguiselouel szembeni

bekduetkezt€ueI

A uezeto tiszts€guiselo megbizatdsdrol a
mdsik tis zts €g uis el6j 6hez u agy dont€ shozo
lemondhat.

A kurat6rium tagjdt megbtzatasdnaklejdrta e

kozuetlen uesz€lgeztetdse eset€n az atapit6i j

72. Az Atapita&ng gazddlkod&sa.a

Az AlapituanA az 5. pontban meghatdrozott
ondll6an gazddlkodik, ciuil szeruezet
teu€kengs1g folytatdsdra nem alapithat6'
uaggonduat felel. Az alapit6 - a uaggoni h
szeruezet tartozdsai2rt sajdt uaggondual ne
meghatdrozott c€l szennti teu€kengs4get
teu€kengsdg) folgtathat 6s - cdlja
€rd.ek€ben - gazdasagi-ua"llalkozdsi teu€ken
alapc€l szennti teu€kenys€g€t nem uesz€lye:

uehet fel hitelt €s udtlalLnt kdtelezettsdget'
szeinti teu€kenysdg€nek elldtasdt €s mi
kurat6riumdnak feladata a miko
fizetesk€ptelens€g eset€n a hitelezok €rdek
int1zked€ s ek meghozatala, illetu e kezdemdn

72.1. Az alapitadng bea€telei:

a) M alapit6t6l kaPott befrzet€s'
rendelkez€s €re b o cs dtott u agA on;

t rt. tz.pk.65 .4g4lLggtlt5. sziimrj v6gz6s szerinti m6dosit

nt az alapito dltal az aliaPitudng

sordn a jogi szem€lgnek <>kozott

feteloss€g szabdlyai szennt felel a

kozeli hozzdtartoz6ia nem I'ehet a
tobbs€gben anem lehetnek

btzds idotartamdnak lej artdu atr" ;
es et€n a fettetel b ekou etkez€ s €u eI;

t6 d n€llsili me g s zind s € u el;
a teu€kengs€ge elldl.d.sdhoz

uagA osszeferhetetlens;€gi ok

szemdlgnek cim-z,ett, a jogi :;zem€lg
int€zett ng ilatkozattal b dnnikor

az alapitu dng i c€l me g u al6 sitt d.s dnak
gg akorl6j a hiuhatj a uts sza-

I meg u al6 sitd.s a €rdek€b en u ag'y ondu aI

els\dlegesen gazdasdgi-udllalkozasi
Az Alapitudng tartozd.sai€ft saidt

rjdruld.sanak megfizetds€n tul - a

fetet. Az Alapitud,ftA az 5' Pontban
(a toudbbiakban: ataPc4l szerinti

g azdasdgi felt€teteinek biz;tositds a
t is u€gezhet, amennYiben ez a-z

ti. Az alapitudnY csak olYant m6don
amelg nem uesz€lyezteti az alapc€l

inek fenntartdsdt. Az AlaPttudng

fenntartdsa, ds a fengegeto
szem etott tartd"saual a szruksdges

e.



72.2, Az AlaPitadng kiiltsdgei, (kiadasai):

a) atapc€t szerinti teudkengseghez koz )l kapcs o16 do kolts 69 ek;

b) gazdasdgi uallalkozdsi te
kozuetlenil kapcsolod6 kolts€gek;

(szolgdltatas ngijtdsahoz)

e) md.s szeruezettdl, illetue magdnszem€

fl b efektetdsi teu €keny s €gb oI szdrma-26
g) a.z a)-fl pontok ald nemtartoz6 egy€b

Az alapitudng a beu€teleit 6s kiadasait a f<
szdmuiteti elotrd.s ok s zerint tarti a ng itu dn'

Az alapituang 72.2. c) €s d) pontja szennti
szeinti teu€kenys€g €s a gazdasdgi-udlla

felsorolt teudkengsdgek arbeu€tel2nek (

megosztani.

L2. Az Atapitviny megsztin6se

Az alapitudny megszunik, ha

uagy md"s alapituanngal ual6 eggesut<

c) M alapituang hdrom €uen at a c€lia

Az alapttudng jogut6d n€llsili megszine
megmarado alapttudnyi uagyon qz alapi

c) Az alapitudng szerueinek, szerue)

adminisztrdci6 kolts€geit €s az egyeb
a tobb teudkenYs€ghez haszndlt t
Art €kcs' okken€ si leir d"s a ;
d.) az a)-c) pontok ald. nem tartoz6 egy€b k6lts€9.

b) g azdas agi-u dllalkozd"si teu 2kerry s €g

beu€tel;
c) a koltseguet€si tdmogatds:
ca) a Palgazat itjdn, uqlamint
tdmogatas;
cb) az Eur6pai lJni6 strukturdlis
szdrmaz1, a koltsdguet€sbol juttatott t
cc) az Eur6pai Uni6 kolts€guet€s€
szeruezettol szdrma-z,o tdmog atd.s ;
cd) a szem€lgi jouedelemad6 meghata
szeint kiutalt 6 s szeg e ;
d) az dllamhdztartas alrendsze
etten€rt€kek€nt szerzett b eu €tel ;

10

(szolg dttatds nyujtasdb6l) szd;"rmaz6

i d.\nt€ssel kapott k\lts€guet4si

ib6l, illetue a Kohdzi6s t\laPb6l

uagA md.s dllamt6l, nemzetkozi

t r€szdnek az, ad6z6 rendelikez€se

kozszolgaltatasi szezrzod€s

tol kapott adomdng;
u€tel;
u€tet.

k mikod1si k1tts€gei (ideiirtue az'

)lt kozu etett kolts 69 eket), u'alamint
teidtis jauak ds targYi e:szk6zok

r1szletez€s szennt elloilonitetten, a

nek) arangdban keII 1uente

g eit, rd.fordttds oit (kiadas ait,t alapcdl
i teu€kenysdg kozott, az elo'zoekben

a) M alapttuang a cdtjdt megual6sitotta, az alaptt6 nj c€lt nem hatdrozott meg;

b) az alapitudng c€ljdnak megual6sitd-sa lenn€ udtt, €s a cdl m6dc,sitd.sdra
nincs m6d; uagY

megual6sitd.sa €rdek€ben nern folgtat
teu€kengs€get.

Az alapit6 nem szintetheti meg az alapitudn

eset€n a hitelezok kiel€gitdise utan

hatadhatja meg a-z alapit6 dltal az' al
illeti a-zzal, hogg ez a uaguon nem

ynak juttatott uagyont- Az es<ztlegesen

ezt meghalad6 uagAon a N€kdm AlaPi
Ngilu dntartasi s zdm: 9 4 6 0 ) illeti'

t (1085 BudaPest, Maria. u 47.,



Ha ualamelgik megszin€si ok bek6uetkezik, a
ggakorl6 szem€lyt uagA szeruet a sziks€ges in
megszin€si ok bekouetkezt4t kozli a feldgy
gyakorl6 szem€ly uagA szeru a megszin€si
int€zked€st nem hoz, q kurat6rium ezt
bejelenteni a megszin€si okot. A bejelent€si
elmulasztdsdb1l eredo kdrok€rt az alapit
a lotrat1num tagjai eggetemlegesen felelnek.

A nyitudntart6 bir6sdg jogszabdlgban meghn
ha az alaptt6 okirat, uagA az alapito nem
uagyondr6l, uagg lta az alapit1 okirat dltal
megjetolt alapttudng, eggesilet a uaggont ne
meg.

Jelen Alapito Okiratot az AlaPito
megegrezot helybenhagr6an irta a15--

r<"r,' \*J, [' lll 
tJ"'^

"uLq

Alulirott, dr. Biczo
eryseges szerkezetbe
tartalm6rnak.

Andr6.s ugrved igazolom,
foglalt szovege megfelel az

L1

lilrat6num €rtesiti az alapit1i .io g okat
megtdtele 1rdek€ben, 6s a

bizottsdggal. Ha a.z alapit6i -iogokat
alapjdn harminc nqpon bet[tl €rdemt

koteles a ngiludntarti bir6sd.ghoz
elezetts€g k€sedelmes uoltdb'61 uagg
€s harmadik szem€lyekkel s:zemben

rozott szeruezetnek juttatja a uaggont,
rendelkezik a megszuno ala,pitudny

ielolt szem€lg, uagg a-z' alapi'.t6 altal
fogadja el uagg azt nem sz.?rezhetl

loje, mint akaratdval mindenben

/ (^;; {":L-t
.J.........
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