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KRITIKUSALLAPOTUGYERMEKEKERT
ALAPITVANY
mddositott, egys6gesszerkezetbefoglalt alapit6 okirata
Praeambulum

Alulirott Alapft6 1994. fuprilis24-6n l6trehoztaa Kritikus Allapotri Gyermekek6rt
Alapitv6nyt, amelyet a F6vdrosi Blr6s6g 1994. jfnius 15-6n kelt 12. Pk.
60575/1994/3.
ngyszSmri
vdgz6sdvel,
5017sorsz6malattnyilvrintartdsba
vett.
Az Alapit6 az alapitf okiratot az 1997. 6vi CLVI., valamint a 2001. 6vi CVI.
tdrvdnybenfoglalt kdvetelmdnyeknek
megfelel6enm6dositjrlk.

l.) Az Alapit6:
BaloldaliIfi fs6gi Tdrsul6s
cim: 1087Budapest,
Kdztdrsasdgt9r
27.
2.) Az Alapitvdnyneve: Kritikus AllapotriGyermekek6rt
Alapitv6ny
3.) Az Alapitv6nvszekhelye:
1097Budapest,
Gy6liu.5-7.
4.) Az Alapftv6nvc6lja:
a) A Szent Lilszl| K6rhrizban fekv6 orvosi szempontb6lkritikus 6llapotri
gyermekek gy6gykezel6s6nek,szakszerii 6pol6s6nak,gondozds6nak6s
neve16sdnekanyagi felt6teleihez hozzilj6ru16s;
b) az eg6szs6gileg
kritikusrlllapotirgyermekek
gondoz6sit6snevel6s6t
kezel6sdt,
vegzointdzm6nyek,szervezetek,mozgalmakttimogat6sa;
c) az a.) 6sb.) pontbanirtak megval6sitdsa
6rdek6ben
kutatrlsokt6mogatdsa;
d) a t6rsadalomdrdek6rvdnyesit6si
rendszereiben
a kritikus 6llapotrigyermekek
6rdek6nekk6pviselete,
s az ehhezsziiks6ges
anyagifeltdtelekbiztosit6sriban
kdzremiikddds.
Az Alapitv6ny<isztdndijat
6s egyszerit6mogatdstis nyrijthat,valamintaz alapitvhnyi
c6lokmind hat6konyabb
megval6sit6sa
6rdek6ben
f6- 6smell6k6ll6srialkalmazottatis
foglalkoztathat.

Az Alapitv6nybesorol6sikateg6ri6j
a: kdzhaszntszervezet.
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(1997.6vi CLVI' tv' 26' $
tev6kenys6g
kozhasznri
Az Alapitv6ny6ltalv6gzend6
alapj6n):
gy6gyit6-, egdszsdgiigyirehabilit6ci6s
- 1, egdszs6gmegorz6s,betegs6gmegel6z6s,
tev6kenys6g
- 2. tudom6nyostevdkenysdg,kutatSs

5.) Az AlapitvSny indul6 vagvona:az Alapit6 6ltal rendelkezdsrebocs6tott 15.000.Ft, azaz; Tizendtezerforint.
Az Alapitv6ny indul6 vagyona, annak kamatai, valamint a csatlakozdsok teljes
'osszegben
haszn6lhat6akfel az Alapftvdny celjainak elerdse6rdekdben.

Az Alapitv6ny vagyona a c6lokban megfogalmazott tevdkenys6gekreaz al6bbiak
szerint hasznflhato fel:
'
-

6szttindij, egyedi kdrelmek trimogat6sa,programok t6mogat6sa, kutat6sok
finanszirozhsa,kdltsdghozzhjhrvlfus,p6ly6zat,
hasonld c6hi int6zm6nyek, szervezetek, mozgalmak 6s alapitv6nyok
mtikdd6sdnekt6mogatiisa,
egy6b, az alapitv6nyicdloknak megfelel6 tartalmri felhaszn6l6s'

Az Alapitv 1nyhozb6rmely bel- 6s kiilf0ldi term6szetes6s jogi szem6ly csatlakozhat,
ha az Alapitv6ny c6ljaival egyet6rt, es azt anyagilag t6mogatni kiv6nja. A feltdtelhez
rendelt alapitvdnyi felaj6nl6selfogadrlsir6l az AlapitvSny Kurat6riuma ddnt.

Az esetleges kiilfbldi tdmogat6soknakvalut6ban tdrt6n6 kezel6s6re kiildn
devizaszintl6tnyit az Alapitv6ny6s az azon 16v6,illetve oda befoly6 dsszeget
a.
deviz|ban i s felhasznSlhatj
Az Alapitvhny pdnzbeli 6s dologi t6mogatisokat is elfogadhat, elfogad6s6r6l a
Kurat6rium dcint.Az Alapitv6ny nevdben vagy javhrattirtdn6 adom6nygyiijt6scsak az
Alapitvany (Kurat6rium) irdsbeli meghatalmazisa alapifunv6gezhet6.

Az Alapitv6ny nyilv6ntart6sairaegyebekbena red irinyad6 kdnywezetdsi szab6lyokat
kell alkalmazni.
Az Alapitviiny rdsz{re jutatott adomiinyokata kdnyv szerinti 6rt6ken,ennek hidnydban
a szok6sospiaci 6ron kell nyilv6ntart6sbavenni'
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A nem pflnzeszkdzrikben tdrtdn6 hozzhjfurulilsokat a Kurat6rium d0nt6se szerint a
legc6lszenibbm6don kell kezelni, felhaszn6lni,illetve drtdktiket meg6vni.
Az Alapitvhny az illlamhiztart6s alrendszereit6l- a normativ t6mogatdskivdtel6vel csak ir6sbeli szerziidls alapjdn rdszesiilhet t6mogat6sban.A szerzdddsbenmeg kell
hataroznia tdmogat6ssal
val6 elsz6mol6sfeltdteleit6s m6dj6t.
Az dllamhbztartis alrendszereit6l kapott t6mogat6s hitel fedezet6iil, illetve hitel
tOrlesztdsdrenem hasznrilhat6.
Az Alapitvdny tilmogatrist egydni kdrelmek vagy pillyazatok alapjSn is nyujthat.
Amennyiben a tdmogatott szem6lyek vagy szervezetektevdkenys6geaz alapftv6nyi
.cdlokhozkapcsol6dik,azok megval6sitrlsftsegiti.
Az Alapitvdny b6rmely cdl szerinti juttat6sdt pillyinathoz kritheti. A pdly6zat nem
tartalmazhat olyan felt6teleket, amelyekb6l - az eset dsszes kdrulmdnyeinek
mdrlegelds6vel- megdllapithat6,hogy a pillyinatnak el6re meghatdrozottnyertesevan
(szfnlelt p6lytnat). Szinlelt piiyilzat a c6l szerinti juttat6s alapj6ul nem szolg6llrat.
Az Alapitv6ny v6lt6t, illetve m6s hitelviszonyt
bocsdthatki.

megtestesit6 6rt6kpapirt nem

6.) Az Alapitviny kezeld szerve:a Kurat6rium, melynek ldtszdma3 fo.

6.1. Az Alapitv6ny Kurat6riumSnaktagiai:
1. dr. SdgiZoltfn
cim: I139 Budapest,
Hajdriu. I l.
2. dr. Ujhelyi Enik6
cfm: I116 Budapest,Fegyvemeku. 4.
3. dr. Pint6r Erzs€bet
cfm: I126 Budapest,Ndmetvdlgyirit 21.
Az Alapitvdny k6pviselet6t ell6tja: dr. S6gi Zoltim 6s dr. Ujhelyi Enik6 kiil<in-k0l6n
k6pviseletijoggal.

A kurat6riumi tagokat az Alapit6 hatdrozatlan id6tartamra k6ri fel, amely
megbizatilsukindokolt esetben(741C.g. (6) bekezd6s)visszavonhat6.
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Nem jeltilheto ki, illetve nem hozhat6l6tre olyan kezeki szerv (szervezet),
amelyben
az alapit6 - kdzvetleniil vagy kdzvetve - az alapitviny vagyonanak
felhaszn6l6siira
meghatitroz6befoly6stgyakorolhat.(ptk. 74lc. (3) belezd6s.)
$.
6'2' A Kurat6rium dtint a pdnz 6s m6s alapitvrinyi tulajdonban
l6vri eszkrjz6k
alapitv6nyi cdlnak megfelel6 felhaszndl6srir6i,jogfuire tovribb6
saj6t mrik6d6si
rendjdnek kialakit6sa.

6'3' A Kurat6rium sziiksdg szerint, de dvente legalibb egy alkalommal
iil6sezik,
valamint dvente egy alkalommal k<itelest6j6koziatni az- Alapit6t
az Alapftvriny
munkdj616l,ki.ildndstekintettelaz alapitvdnyivagyonkezel6s€re€s felhaszn6ldsrira.
6'4' A Kurat6riumot az elncik, valy b6rmely kdt kurat6riumi tag ir6sban,
egyiittesen
hfvja tissze. Szabdlyszertinekaz <isszehivdsakkor minrisiil, ha
a tagok az titesrOt
legal6bbnyolc nappal az iil6s id<ipontj6tmegekiz6enirdsban drtesiilnek
6s az til6s
tdrgysorozatdr6lleirristkapnak.

6'5. A Kurat6rium iildsei nyilvdnosak. A Kurat6rium akkor hat6rozatkdpes,
ha a
szabillyszertiendsszehivott tildsen a hathrozat meghozatalakor a kurat6riumi
tagok
legalribb 2/3-a jelen van. K6t kurat6riumi tag jelenldte eset6n
egyhangri diint6s
sziiks6gesa kuratririumi iil6sen.

Hatdrozatk6ptelensdg
eset6na Kurat6riumtil6s6t 15 naponbeltil irjb6l <isszekell
hivni.
A Kurat6rium dcint6seit, nyilt szavazfussal,
egyszerti sz6t<ibbs6ggelhozza,
szavazategyenl<is6g
esetdnaz elndk szavazata
dont.
6'6' A vezet6 szetv hatirozathozataliiban nem vehet rlszt
az a szem6ly, aki vagy
akinek ktizeli hozzhtartoz6ja /Ptk. 685.
b./,
dlett6rsa
(a
tov6bbiakban egyiitt:
$.
ho zz6tartoz6) a hatfuozat alapj6n
- kdtelezettsdgvagy felel6ssdgal6l
mentesiil,vagy
- bdrmilyen m6s eldnyben r6szesiil,
illetve a megkotend6jogtigyletben egy6bk6nt
drdekelt. Nem minostil eldnynek az Alapitvdny cdl szerinti juttat6sai
keretdbena brirki
6ltal megkdtdsndlktil ig6nybevehet6nem pdnzbeliszolgriltatds.
A vezet' tisztsdgvisel6,illetve az ennekjelslt szem6ly kdteles
valamennyi 6rintett
kcizhasznriszervezetetel6zetesentf$lkoztatni an6l, hojy ilyen tiszts6get
egyidejiileg
mds kdzhasznt szervezetnllis betdlt.
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6.7. A kdzhaszmi szervezetmegsziintdtkcivet6 kdt 6vig nem lehet az
Alapitvriny
vezeto tiszts6gviselojeaz a szem6ly,aki olyan kdzhasznriszervezetndl
toltott be annakmegsztint€tmegeltizdk6t 6vbenlegal6bbegy 6vig - vezet6tisztsdget,
arnelyaz
ad6zis rendj6r6l sz6l6 tdrv6ny szerinti kdztartozdiit nem egyenlitette
ki.*AzAlapit6 a
tisztsdgviselok fblk6rdsekor figyelembe veszi a Khtv. g. 6s g. g-6ban
irott
6sszeferhetetlensdgi
szab6lyokat.

A Kurat6rium kiz6r6lagoshatiisk<ir6be
tartozik:
- az Alapitv6ny Szervezeti6s Miikctd6si
Szab6lyzatdnak(tovabbiakbanSZMSZ)
megrillapitiisa,m6dositdsa
- a Kurat6rium iigyrendjdnekmegdllapitdsa,
m6dosit6sa
- drintdsaz Alapitvirny vagyoniinakcdljaival
megegyez6 felhaszn6l6s6r6l,
- p|ly|zatok kifr6sa6s elbfrdklsa,
- csatlakoz6s6s felt6telhezk6t6tt adomilnyok
elfogad6sa,
- az Alapitvrlny 6ves munkaterve 6s ktiltsdgvet€se,
valamint az dves m6rleg
j6vrihagyrisa.
- a krizhasznrisdgi
jelentdselfogad6sa,
- minden olyan tovdbbi kdrdds, amelyet
az Alapito Okirat, illetve az SZMSZ a
' Kurat6rium
kizdrolagoshat6skrirdbeutal,
A kdzhasznrisdgij elentestartalmazza:
- sziimviteli besz6mol6
- a kdlts6gvetdsit6mogat6sfelhaszn6ldsa
- a vagyon felhaszn6l6s6valkapcsolatos
kimutat6s
- c6l szerintijuttat6sokkimutatiisa
- a ktizponti kdltsdgvetdsiszervt
ol, az elktildnitett dllami penzalaptol,a helyi
<inkormdnyzattll, a telepiil6si kisebbsdgi <inkorminyzattol,
a teleptil6si
rlnko rm6nyzatok trirsuI6siit6I kapott t6mogat6sm6rt6ke
- a kd'zhasznf szervezetvezeto
tiszts6gvis-l6ineknyujtott juttatrisok 6rtdke,
illetve risszege
- kcizhasznritev6kenysdgr<il
sz6l6rdvid tartalmi beszdmol6

6'8' Az Alapitvdny ktiteles az 6ves besz6mol6 j6vrihagy6s6val
egyidejrileg
kdzhasznirsrigi
jelent6stkdsziteni.Az Alapftv6ny 6vesbesz6moio3anat
j6v6"hagydsa
a
k<izhaszntsdgijelentds elfogadrls6val
t6rgy6vet k6vet6 €v m6jus 31.
napjdig a Kurat6rium egyhangridrintdse"gyia"iiii"g,
alapj6nttirtenit."-

6.9. A kurat6riumi tildsekrtil minden esetbeneml6keztet6
kdsztil, amelybdl
meg6llapfthat6
a Kurat6riumdrintdseinek
tartalma,id6pontjads hat6lya,illetve a
d<intdsttdmogat6k 6s eIIenztik szfrmarhnya (ha lehetsdgesszemdlye)
meg6llapithat6.
A jegyzokcinyvtartalmazzaaz iildsenhozott hatiirozatokatsorszammal
ell6tva.
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Az nyilvintarttist 6s a jegyz6kdnyvet, mint a hattlrozatok nyilv6ntartfs6t szolg6l6
okiratot, leftizve 6s sorsz6mozvakell az Alapitv6ny iratai kdzdtt meg6rizni.
FolyamatoskezeldsdtDr. Ujhelyi Enik6l6tja el.

A Kurat6rium ddntdseita ddntdsid6pontj6t ktivet6 k6t h6tenbeltil - igazolhat6 m6don
- ir6sban k6zli az drintettekkel, valamint a ddntdst az Alapitvtrny sz6khely6n
kifiiggeszti.

Az Alapitvdny mtikdd6sdvel kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapitv6ny
sz6khely6n - az alapitv6ny k6pvisel6jdvel el6re egyeztetett id6pontban - b6rki
.beteki nthet, arr6I saj6t kiiltsdg6rem6solat kdszlthet.

A Kurat6rium dvente szaksajt6 ftjAn, nyilv6noss6gra hozza szolg6ltatrisaink
igdnybev6teli m6djrit a t6mogat6si lehet6s6geket,illetve azok mdrtdkdt 6s felt6teleit,
uulu1ninta miikriddstikr6l k6sziilt szakmai-p6nziigyibesz6mol6t.Az Alapitv6ny Sltal
nyujtott c6l szerinti juttatisok birki Sltal megismerhet6k
7.) Az Alapitv6ny vagyona felett utalv6nyozdsi joga b6rmely kdt - az Alapit6val
fiigg6sdgi viszonyban nem 6116- kurat6riumi tagnak egyiittesenvan, akik megfelelnek
foglaltaknak.
aPtk74lC. $. (3) bekezd6sdben

8.) Feltigyel6Szerv
8.1. Az Alapitvdny feltigyel6 szerve a Feliigyel6 Bizottsdg, amely 2 f6bol ell. A
Feltigyel6 Bizotts6g tagjait hat6rozott id6re az Alapit6 k6ri fel 3 6v id6tartamra. A
Feltigyel6 Bizottsdg tagfai indokolt esetbenvisszahivhat6ak. A Feltigyel6 Bizotts:lg
minostilnek.
tagjai vezet6tiszts6gvisel6knek

A Feliigyel6Bizotts6gtagiai:
1.)

Dr. FarkashhzyTivadar
cim: I136 Budapest,HegedtisGyulau.12.

2,)

V6gi Antal
cim: 1021Budapest,T6rogat6u.26.
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Nem leheta feltigyel6szervelntikevagy tagia,illetve kdnywizsgill|ja az a szemdly,
aki

a) a Kurat6riumelndke,vagytagja,
b) az Alapitv6nnyal a megbizat6srinkiviil m5s tev6kenys6gkifejtdsdre ir6nyul6
munkaviszonybanvagy munkav6gzdsreirrinyul6 egy6b jogviszonyban 6ll, ha
jogszab6lym6sk6ppnemrendelkezik,
c) az Alapitvhnyc6l szerintijuttat6sdb6lrdszestil- kiv6ve a brlrki riltal megkrit6s
-, illetve
ndlkiil ig6nybevehet6nempdnzbeliszolg6ltat6sokat
d) az a)-c)pontbanmeghat6rozott
szem6lyekhozziltartozlja.
Nem lehet az Alapitv6nyFeltigyel6BizottsighnaktagSaaz a szem6ly,aki olyan
k<izhasznirszewezetndltdltdtt be - annakmegszrintdtmegel6z6k6t 6vbenlegal6bb
egy 6vig - vezet| tiszts6get,amely az ad6zis rendj6r6l sz6l6 tdrv6ny szerinti
koztartozhs6t
nemegyenlitetteki a kdzhaszntszewezetmegszrintdt
kdvet6k6t 6vig.
A Feli.igyel6Bizottsdgtagjai kdtelesekaz Alapitvanyttdjdkoztatni,amennyibenm6s
kdzhasznri szervezetn6lvezeti5 tiszts6gvisel6i megbizatasukkeletkezik, 6s a
megv6laszt6st
megel6z6enajeldlt is kdtelesarr6l nyilatkozni,hogy m6s kdzhasznri
szervezetn6l
fenn6ll-ev ezetbtiszts6gvisel6i
megbizat6sa
vagysem.
8.2. A Feliigyel6 Bizotts6gtagjai tiszteletdijban,illetve kdlts6gt6rit6sben
nem
rdszesiilhetnek.
A Feliigyel6Bizottsdgtagiaimegbiz6sukat
az alapit6okirathozcsatolt
nyilatkozatukdrtelmdben
v6llaljrlk.
8.3. A Feliigyel6 Bizottsdg iigyrendj6t maga 6llapitja ffi€go - amely nem lehet
ellent6tesaz alapit| okirattal- 6sa szerintmtikttdik.
A Feliigyel6Bizotts6gsztiks6gszerint,de dventelegal6bbegyalkalommaliil6sezik.
Az til6sektisszehiv6sdt
a Feltigyel6Bizottsfg b6rmelytagiainisbankezdemdnyezheti.
A tagokat a napirendkdzl6s6velaz iil6snap el6tt legal6bbnyolc nappal ir:isban
drtesitenikell.
A Feliigyel6Bizotts6ghatinozatkepes,
jelen van.
ha tagjainaktribbsdge
A hatfirozatk6ptelens6g
eset6na megismdteltiildst - azonosnapirendipontokkal legaldbbnyolc naposid<iktizzelkell kitrizni.
A FeliigyeI6 B i zottsfg iil 6sei 6ltal6b
an nyilvrinosak.
A Feliigyel6 Bizotts6g til6seir6l sorsz6mozottjegyzbk<inyvetk6szit, hathrozatait
ugyancsak sorszfrmo
zza.
8.4. A jegyz6krinyvtartalmazza:az til6s helydt,idej6t, a jelenl6v6 tagok, meghivott
szem6lyek6s a jegyzoktinyvvezet6
nev6t,a napirendet,ahozzisz6ldsokat,az lrdemi
hatrirozatokat6s azok hat6ly6t.A jegyz6kdnyvetrigy kell vezetni, hogy abb6l az
6rdemiddnt6stt6mogat6k6sellenz6kszitmarfunya
megdllapithat6
legyen.A Feliigyel6
jogosult
jegyz6kdnyvbe
Bizotts6gbdrmelytagia
foglaltatninevefeltiintetdsemellett a
ddnt6sreleadottszavazatdt.
A jegyzdkdnyveta Feliigyel6Bizotts6giil6s6na r6sztvev6
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tagok al6irjdk.

illetik meg,
8.5. A Feliigyel6Bizotts6gtagjait egyenl6jogok 6s azonoskcitelezetts6gek
jogosult
igy ktildnosen:
az Alapftv6ny miikdd6s6t 6s gazd6lkodds6tellen6rizni,
jelentdst, thjlkoztathst, illetve felvilSgositdst k6rni az Alapitviiny Kurat6riumdt6l,
illetve munkav6llal6it6l, az Alapitv6ny kdnyveibe 6s irataiba betekinthet, azokat
joggal r6sztvehet.
megvizsgdlhatja.A Kurat6rium i.ildseintandcskozdsi
A Feliigyel6 Bizotts6g kdteles a Kurat6riumot trljdkoztatni 6s annak <isszehiv6s6t
kezdem6nyezni,ha arr6l szereztudomdst,hogy
a.)
'
b.)

Az Alapitv6ny mtikoddse sor6n olyan jogszabrllysdrt6svagy az Alapitv6ny
6rdekeit egydbkdntsflyosan s6rt6 cselekm6ny(mulasztds)tdrtdnt, amelynek
megsztintetdse vagy kdvetkezmdnyeinek elh6rit6sa, illetve enyhit6sre a
Kurat6rium d<intds6t
teszi sziiks6gess6,
avezeto tiszts6gvisel6kfelel6ss6gdtmegalapoz6t6ny meriilt fel.

A Kurat6riumot a Feliigyel6 Bizotts6g inditvfny6ra annak megt6tel6t6l sz6mitott
harminc napon beltil <isszekell hivni. E hatrirido eredmdnyteleneltelte esetdn a
Kurat6rium dsszehivdsiraa Feltigyel6Bizotts6gjogosult.

Ha a Kurat6rium a trirvdnyes mrikdd6s helyre6llftfsa 6rdek6ben sziiks6ges
int6zkeddseketnem teszi meg, a Feliigyel6 Bizotts6gk<iteleshaladdktalanuldrtesiteni
a torr'dnyess6gifeliigyeletiszervet.

A Feliigyelo Bizotts6gitags6gmegsztinik:
ataghal6l6val,
lemond6ssal,
az Alapit6 Sltal tdrtdnri visszahiv6ssal,
a felkdrds iddtartam6naklej6rt6val,
az Alapitv 6ny megsztindsdve
l.
8.) Az Alapitviny v6llalkoz6i tev6kenys6getis folytathat, amely azonbannem lehet az
Alapitv6ny fd tevdkenysdge. Az Alapitvriny vdllalkoz6si tevdkenys6get csak
ktizhasznir c6ljainak megval6sit6sa 6rdekdben, azokat nem vesz6lyeztetve v6gez.
Gazddlkod6sasordn el6rt eredm6ny6tnem oszthatja fel, azt az alapitvhnyi cdlokban
megfogalmazott tev6kenys6gekre haszn6lja fel.
9.) Az Alapitv6ny kcizvetlenpolitikai tev6kenysdget
nem folytat, szewezetep6rtokt6l
ftggetlen 6s azoknak anyagi t6mogat6st nem nyrijt, illetve azokt6l tdmogatdst nem
kap, tovdbbh orszirggyildsi k6pvisel6i, valamint megyei, f6v6rosi 6s dnkormdnyzati
v6laszt6sonjel0ltet nem 6llit 6s nem trlmogat.
10.) Amennyiben az Alapitvriny befektet6si tev6kenys6get v6gez, a Kurat6rium
Befektetdsi Szabiiyzatot k6szit 6s azt egyhangrilagfogadja el.

- , Kritikus AllapotriGyermekekdrt
Alapitv6ny

m6dosltott
alapit6okirat

ll') Az Alapitv6ny K_urat6riuma
vagy annaktisztsdgvisel6je6ltal a feladatkdrdnek
ell6t6sasoriin harmadik szemdlynekokozott kxaet
az Alapitv6ny a felel6s. A
tisztsdgvisellaz illtalae min6s6gbenaz alapitvdnynakokozott
k6r66rtapolgririjog
6ltal6nosszabilly
ai szerintfelel.
l2') Az Alapitvriny esetlegesmegsziinds6re
a Ptk 74/E paragrafusaaz ir1nyado.
Megsztin6seset6na maraddkvagyont hasonl6cdlf Alapi tv6iy
trimogat6s6ra
kell
felhaszn6lni.
l3') A jelen alapit6 okiratbannem szabillyozott
kdrddsekben
a l9g7.6vi ll. sz.
tdrvdnyerejiirendelettel,a 2001. dvi cvl. tdrvdny szerint
m6dositott polgrlri
T0rvdnykonyv74lA-74lF.par.-ai,
valaminta kOzhasznri
szervezetekrril
sz6l6 1997.6vi
CLVI. tdrv6ny(a 2001.dvi cvl. tdrvdnym6dosit6sai)
szerintkell eljdrni.
Jelenalapft6okirata F6vdrosiBir6s6gv6gz6s6vel
v6lik 6rvdnyess6.
Budapest,
20A2,m6rciusI 8.
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