
Az IN MpruoRr.q.Nr Dn. Bm6 Evl,AlapirvAlw

alapit6 okirata

(A 2016. jirnius 23-in kelt alapit6 okiratnak a 2019. janu6r 04-6n tcirt6nt m6dositSsaival egys6ges
szerkezetbe foglalt, hatilyos sziivege.)

Alulirott alapit6k a Polg6ri Tdrvdnykdnyw6l sz6l6 2013.6vi V. tdrvdny (,,Ptk.") 6s az egyesiil6si jogr6l, a
kdzhasznri jog6ll6sr6l, valamint a civil szervezetek mrikodds6r6l 6s t6mogat6s6r6l szol6 2017.6vi CLXXV.
tdrvdny (,,Ectv.") alapjdn mtikdd6 alapitvdny letrehozdsfithatinozthk el az alilbbiak szerint:

1. Preambulum:

Az alapitvhny lltrehozilsilval az alapit6k a 2014. 6vben elhunyt dr. Bir6 Eva orvosnak kivSnnak
eml6ket 6lhtani, aki szakmai hozzileftesevel, elhivatoffs6g6val, 6letutjSval 6s emberi magatartilshval
p6ldak6nt szolg6lhat a j<iv<l orvost6rsadalma r6sz6re. Az alapitv6ny l6trehozhsa dr. Bir6 Eva 6s a
kor6bban elhunyt 6desapja, Bir6 P6l hagyatekhb6l tdrtdnt.

2. Az alapit6k:

2.1. Bir6 M6ria
Anyja sziilet6si neve: Engi Marcela
Lakcime: 1012 Budapest, Tom<is utca 11-13., fszt. 1.

2.2. Bir6 Oszk6r
Anyja sziilet6si neve: Pap Maria
Lakcfme: 1074 Budapest, Als6 erdosor u 5.IIU46

3. Az alapitvitny neve: In Memoriam Dr. Bir6 Eva Alapitv6ny
rdviden: Bir6 Alapitv5ny

4. Az ilapitvilny sz6khelyez ll2l Budapest, Zugligeti: rt 59lA

5. Az alapitvfny honlapjr{nak cime: biroalapitvany.weebly.com
email-cime: b iroalapitvany@gmail.com

6. Az alapitvhny indul6 vagyona:

1.000.000.- Ft (azaz Erymilli6 forint) kdszpdnz, amelyet az alapit6k szemdlyenkdnt egyenl6 arhnyban
(500.000.- Ft - 500.000.- Ft dsszegben) az alapitvdny rendelkezds6re bocsStanak oly m6don, hogy azt
p5nzintezetndl elktildnitett banksz6mlSn helyezik el ds annak tdnydt az alapitvilny nyilvSntart5sba
v6te le ii gydb en eljhr 6 F ov 6ros i Torv6nysz6kn6 I igazoljik.
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1. Az alapitviny c6lja:

Ahazai munkav6llal6suk el<lsegit6se 6rdekdben az orvosk6pzdst folytat6 egyetemeken tanul6 egyes
nehdz dlethelyzetben l6vo lslvagy szocii{lisan rhszorulo hallgat6k, szakorvosjel<iltek (rezidensek),
valamint diplomSs egdszs6giigyi dolgoz6k

a) tart6s vagy 6tmeneti jellegri lakhat6sdnak biaosit6sa hdt-tiz f6 elhelyez6sdre szolg5l6
lak6dpiiletben;

b) szoci6lis thmogatilsa,r6sziikre dszt<indijak alapithsa.

Az alapitvirny a c6ljainak megval6sitSsa 6rdek6ben egytittmiikodik az orvoskdpzdst folytat6
egyetemekkel, a Magyar Rezidens Szovets6ggel, a Magyar K6rhilzszdvets6ggel, az Emberi
Er6forr6sok Miniszt6riuma TSrsadalmi Felzhrk6z6s6rt Felelos Allamtitkbrsdg Felzilrk6zhsi
Fejlesztdsek F6oszt6lySval, valamint a hasonl6 kdzfeladatokat ellit6 6llami, tdrsadalmi
szervezetekkel,alapitvinyokkal,kozalapitvdnyokkal.

Az alapitv itny tev6kenys6ge :

8.1. Azalapitviny acdljbnak el6r6se 6rdek6ben azalilbbikozhasznt tevdkenys6getvegzi:

8.

Kozhasznil tevdkerytsig Koz.feladat Jogszabdbtheb,

1 LakhatSs biztosit6sa orvos-egyetemi hallgat6knak 6s

szakorvosjelolteknek
A fels6oktat6s
mrikdd6s6nek t6mogat5sa

Szakorvosjeloltek
pSlyakezd6sdnek

e16segitdse

2011. evi CCIV.
t<irv6ny 84. $ (2)
bekezd6s a) pontja
6s 8s/A. $ (1)
bekezdds e) pontja

t62l2\ts. (vr.30.)
Korm. rendelet26.

$ (1) bekezd6s

2. Osztdndijak alapitbsa orvos-egyetemi hallgat6knak O szt<indij fels 6oktat6s i
hallgat6k r6sz6re

2011. 6vi CCry.
trirv6ny 85. $ (1)
bekezd6s

3. O sztcindij alapitfusa szakorvosj e 16 lteknek Osztdndij rezidensek
rdszdre

t62l20ts. (vr. 30.)
Korm. rendelet 26.

$ (1) bekezd6s

4. SzociSlis t6mogat6s orvos-egyetemi hallgat6knak 6s

szakorvosjelolteknek
SzociSlis biztons6g
megteremt6se 6s

meg6rz6se

Telepiil6si t6mogatSs

SzociSlis ses6ly

1993. 6vi III.
t<irv6ny 1. $ (1)
bekezd6s

1993. 6vi III.
t6rv6ny 45. $ (1)
bekezd6s

1993. 6vi III.
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9.

t<irv6ny 1. $ (1)
bekezddse 6s 2011.
6vi CLXXXX.
tdrv6ny 23. $ (4) 4.
pontia

8.2. Az alapitvhny kozhasmri szolghltathsaib6l az alapitvfinyi c6loknak megfelel6en b5rki
r6szesiilhet.

8.3. Az alapitvdny a miik<id6s6nek, szolg6ltatSsainak, azok igenybev6teli m6djSnak nyilvSnossSg6t
az 5. pont szerinti internetes honlapj6n 6s az alapitv6ny sz6khely6n elhelyezett hirdet6tSbl6n
val6 kdzzdt6tel ritj6n biztositja, valamint az 6ves besz6mol6t 6s a kozhasznris6gi melldkletet
minden 6v m6jus 31. napjSig ugyancsak ilyen m6don teszikdzzl.

Az alapitviny jellege:

9.1. Az alapitvhny nyilt, ahhoz bfurmely hazai vagy kiilfdldi term6szetes 6s jogi szem6ly
csatlakozhat, ha az alapififiny cdljaival egyet6rt, 6s az(oka)t vagyonrendeldssel t6mogatni
kivSnja. A csatlakozSsi sz6nd6kot irSsban be kell jelenteni az alapitvhnyhoz, annak
elfogad6s6r6l a kurat6rium d6nt.

A csatlakoz6s tdnye a csatlakoz6t nem min6siti alapitovil, alapit6i jogokat (a 15.2. pontban
foglaltak kivdteldvel) nem gyakorolhat. A csatlakoz6t megilleti azonban az a jog, hogy
javaslatot tegyen a kurat6rium rdszdre a vagyonijuttat5sSnak 8.1. pont szerinti felhasznhlilshra
vonatkoz6an.

9.2. Az alapitvfiny kozvetlen politikai tevdkenys6get nem folytat, szervezete p6rtokt6l fiiggetlen 6s

azoknak anyagi tfimogatilst nem nyrijt.

Az alapitv 6ny id6tarta ma :

Azalapitvhnytazalapit6khatfirozatlanidltartamrahozthkl6tre.

Az alapitv 6nyi vagyo n kezel6se 6s felhaszndlds a :

11.1. Az alapiwhny mindenkori vagyona kizbrolag a jelen alapit6 okiratban megjeldlt c6lok
megval6sitSsSra haszniilhat6 fel. Az alapifvfiny vagyonht a kurat6rium kezeli.

11.2. AlaptVLnyi cdka az alapithskori vagyon 6s annak teljes hozaddka, tov5bb6 az alapithstkdvet6en
az alapitvfinyi szfimlfira 5rkezo kdszp6nzadomSnyok, csatlakoz6i befizet6sek 6s kolts6gvetdsi
t6mogat6sok teljes 6sszege, valamint a termdszetben nyrijtott adomSnyok 6s a gazdashgi-
vSllalkoz6si tevdkenysdg6nek eredmdnye fordithat6k.

11.3. Az alapit6k kdziil Bir6 Oszk6r kotelezetts6get v5llal arra, hogy az alapitvfiny bir6s6gi
nyilvhntartisba v6tel6t kovet6 1 (egy) h6napon beliil a lla) pont szerinti alapitvfinyi cel
megval6sitSsSra alkalmas, kiz6r6lagos tulajdonStkdpezb l12l Budapest, Zugligetittt 59lAszam
alatti (10821/1/Nl hrsz-ri) ingatlanra 5 (6t) 6vi hathrozotl id6re sz6l6 ingyenes haszon6lvezeti
jogot alapit az alapitvhny rdszdre.

10.

11.
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11 .4. Az alapiwhnyi vagyon felhaszn6lSsa sor6n az egyedi kdrelmek, valamint az errntett szervezetek
javaslatai alapjdn a thmogathsokr6l elfogadott pdnziigyi terv es hathrozat alapjhn a kurat6rium
drint. Az alapit6k jogosultak 6vente 1 (egy) f6 t6mogathsLra n6zve a kurat6rium rdszdre
javaslatot tenni.

11.5. Amennyiben a csatlakoz6 t6mogat6 a 9.1. pont szerint rendelkezett a varyoni juttatSs6nak

felhasznSl6s 6161, fig rendelkez6s6nek 6rvdnyesiil6s6r6l a kurat6rium gondoskodik.

11.6. Az alapirvilny gazdasdgi - villalkozhsi tev6kenys6get csak akozhasmi tevdkenys6gdt, vagy a
jelen alapit6 okirat 7. pontllban meghathrozott c6ljai szerinti tev6kenys6gdt nem veszdlyeztetue
vdgez.

11.7. Az alapitvbny a gazdllkodSsa sor5n el6rt eredm6ny6t nem osztja fel, azt a jelen alapit6
okiratban meghatdrozott ktjzhasznri tevdkenysdg6re forditja.

12. A kurat6rium:

12.1. Azalapitvfiny igyvezeto szerve a 6 (hat) - 9 (kilenc) tagri kurat6rium. Akurat6rium tagtraiaz
alapi*iny vezeto tiszts6gviseloi. Az alapit6k fenntartj6k a kurat6rium elndk6nek kijeloldsi
jog6t.

Akurat6rium elnoke:
N6v: dr. SimSnd Szak5cs Judit
Lakcim: 1081 Budapest, Bezer6di utca 10.

Anyja sziilet6si neve: Kiilm6nczhey Gizella

A kurat6rium tov6bbi tagiai:
Ndv: dr. Velkey Gydrgy J6nos
Lakcim: 1044 Budapest, R6zsabokor u. 15.

Anyja sziilet6si neve: Mdsz6ros Kl6ra

Ndv: dr. Jakab Zoltbn
Lakcim: 1026 Budapest, P6zsit u. 10.

Anyja sziilet6si neve: Bori Gizella

Ndv: dr. D6nes Tam6s
Lakcfm: 8200 Veszprdm, Stromfeld u. 4. 3 I I 5.

Anyja sziilet6si neve: Bogya Kl5ra

Ndv: dr. GaruiGdza
Lakcim: i015 Budapest, DonSti utca 5/B
Anyja sztilet6si neve: Kom6romi Jol6n

N6v: T5ilai-Pap Agi
Lakcim: 1145 Budapest, J6vor u. 8.

Anyja sziiletdsi neve: Vereb R6zsa

N6v: SedlSk Ottilia
Lakcim: 24000 Szabadka (Szerbia), Ive Lole Ribara 4.

Anyja sztiletdsi neve: KirSly Ir6n
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N6v: Veres Krisztina
Lakcim: 2241Snlyshp, D6zsa Gytirgy rit ll6.
Anyja sziilet6si neve: Szvitek Erzsdbet

N6v: dr. T6th Csaba
Lakcim: 1074 Budapest, Vorcismarty utca 12. A6p.II. em. 5.
Anyja sziiletdsi neve: Vacsora Julianna

A kurat6rium elndk6t megilletri k6pviseleti jog6nak terjedelme 6s gyakorl6sSnak m6dja:
6ltal6nos 6s on5ll6. A kurat6rium elndke akadhlyoztatSsa eset6n a kurat6rium b6rmelyik tagj6t
ir6sban meghatalmazhafa konkr6t feladatok ellfithshval.

12.2. A kurat6riumi tagok kijeldldse 3 (h6rom) 6vi hatirozott id6re sz6l. A kurat6riumi tagokat az
alapit6k jelolik ki, 6s ez a tisztsdgiik annak elfogad6s6val jon l6tre.

A kurat6riumi tagsSg megsziinik a taghal6l6val, lemond6s6val, visszahivhsival, valamint a Ptk-
ban 6s azBcfr-ben meghatfirozott osszefdrhetetlens6gi 6s/vagy kizfir6 ok(ok) bekrivetkeztdvel. A
kurat6rium tagSa az alapift6nyi cdl megval6sit6s6nak kozvetlen veszdlyeztet6se esetdn hivhat6
vissza.

12.3. A kurat6rium biztositja az alapitvfinyi c6lok folyamatos megval6sit6sfit, ehhez megteremti a
szi.iksdges eszkoz- 6s felt6telrendszert. Dont az alapitv5nyhoz 5rkezeltlfelaj6nlott adom6nyok
elfogadSs6r6l, illetve visszautasitSs5r6l.

Az alapitvhny munkavSllal6i felett a munkSltat6i jogokat a kurat6rium gyakorolja.

12.4. A kurat6riumot dvente legal6bb egy alkalommal dssze kell hivni ir6sban, igazolhat6 m6don.
i.asbeti igazolhat6 m6don trjrtdn<i k6zbesit6snek min6siil: ajhnlott vagy t6rtivevdnyes
kiildem6nyk6nt, tov6bbS a tagnak az elektronikus levelez6si cim6re t6rt6n6 kdzbesit6s azzal,
ho gy a k6zbes it6s v isszaigazolSsra kertilj on (elektronikus t6rtivevdny).

BSrmelyik kurat6riumi tag k6rheti irrisban kurat6riumi til6s <isszeh ivksdt a c6l ds az ok
megjel<il6s6vel. Ilyen k6relem eset6n a kurat6rium elnoke kdteles a k6relem bedrkez6s6t6l
szfimitott nyolc napon beliil int6zkedni az iil6s 6sszehiv5s5r6l. Amennyiben ennek a
kotelezetts6g6nek a kurat6rium elnoke nem tesz eleget, a kurat6rium iil6s6t a k6relmet
el6terjeszt6 tag is <isszehivhatja.

12.5. A kurat6rium feladatainak ellStSsa sordn hatiirozataitnyilvfinos iilds tartdshvalhozzarieg. Az
iil6st a kurat6rium elndke hfvja 6ssze meghiv6val. A meghiv6nak tartalmaznia kell az alapifrfuny
nev6t 6s sz6khelydt, tov6bb6 a kurat6riumi iil6s helydt, id6pontjSt 6s a napirendi pontokat. A
meghiv6t a kurat6riumi tagoknak a 12.4. pont szerint igazolt m6don 6s olyan id6ben kell
megkiildeni, hogy a meghiv6 kezhezvetele 6s a kurat6riumi iil6s id6pontja kdzritt legal6bb 8 nap
legyen.

12.6. A kurat6rium elnoke gondoskodik am6l, hogy a meghiv6t azalapi*finy a honlapjSn kdzzetegye,
6s az alap itv6ny szdkhe ly6n e lhelyezett hirdet6t5b lSra kifli gges sze.

12.7 . A kurat6rium til6se akkor hatfuozatkdpes,ha azon a tagok tobbsdge jelen van. Hathrozatait nyilt
szavazhssal ds - ha a jelen alapito okirat mr{sk6nt nem rendelkezik - egyszeni sz6tobbs6ggel



13.

hozza. A kurat6rium az 6ves besz6mol6 j6vhhagyhs1r6| valamint ezzel egyidejiileg a
kozhasznris6gi mell6klet elfogadSsSr6l is ennek megfelel<len hozhatfirozatot.

A kurat6rium hathrozathozatalilban nem vehet rdszt az a szemely, aki vagy akinek kozeli
hozzdtartoz6ja a hatixozat alapjhn k<itelezetts6g vagy felel6ssdg al6l mentesiil, vagy b6rmilyen
m6s el6nyben rdszesiil, illetve a megkdtend6 jogtigyletben egy6bk6nt 6rdekelt.

Nem min<istil el6nynek az alapitvhny c6l szerinti juttatr{sai keret6ben a bSrki 6ltal megkdtds
n6lkiil igdnybe vehetri nem pdnzbeli szolgSltat6s.

12.8. A kurat6rium a hatfuozatait az iildsen sz6ban kihirdeti 6s az drintettekkel a hatlrozat
meghozatalilt kovet6 8 napon beli.il fr6sban, a 12.4. pont szerint igazolhato m6don is kcizli, a
hatdrozatnakazalapitvhnyhonlapjSntdrt6n6kdzzetdtellvelegyidejrileg.

12.9. A kurat6rium kdteles gondoskodni olyan nyilvintartils vezet6s6r6l (Hatfirozatok Kcinyve),
amelyb6l a d<lntds6nek tartalma, id6pontja 6s hatillya, illetve a ddnt6st tamogat6k 6s ellenz6k
szbmar 6ny a (ha lehets6 ges, szemd lye) me 96 I lap ithat6.

A kurat6rium tev6kenys6ge, illetve az alapi*ilny miikod6se sorSn keletkezett iratokba
szemdlyazonoss6g6nak igazolilsi.i. ds 6rdek6nek val6sziniisit6s6t kcivet6en, - a szemdlyis6gi 6s
m6s alkotmSnyos jogok tiszteletben tartds|val - az alapitvlny szdkhelydn b6rki betekinthet. Az
iratbetekintdst a kurat6rium elndke vary az 6ltala kijeldlt kurat6riumitagaz igdny bejelentdsdt
k6vet6 8 napon belld"l az alapiwfiny szdkhelydn biztositja.

l2.l0.A kurat6rium tagtrait dijazds nem illeti meg, azonban igazolt k6szkiadSsaik, krilts6geik
megtdritdsdre ig6nyt tafthatnak.

Osszef6rhetetlens6gi szabdlyo k:

13.1. Kurat6riumi tag az a narykorri termdszetes szem6ly lehet, akinek cselekv6k6pess6g6t a
tevdkenys6ge ellSt6s6hoz szi.iks6ges kdrben nem korlStoztilk. A kurat6riumi tag a feladatait
szem6lyesen kdteles ell6tni.

Nem lehet a kurat6rium tagja dZ, akit biincselekm6ny elkovet6se miatt joger6sen
szabads6gvesztds btintetdsre itdltek, amig a bi.intetett ellelethez fizbdl h6tr6nyos
kdvetkezm6nyek al6l nem mentesiilt.
Nem lehet a kurat6rium tagSa az sem, akit e vezet6 tisztsdgvisel6i foglalkozSst6l jogerosen
eltiltottak. Akit valamely foglalkoz6st6l joger6s bfr6i itdlettel eltiltottak, az eltiltils hathlya alatt
nem lehet az alapitvfiny kurat6rium6nak tagSa, ha az alapifirfiny az itdletben megjelolt
tev6kenysdget folytat.
Nem lehet a kurat6rium tagja tov6bb| az, aki koztigyekt6l eltilt6 itelethathlya alatt 6ll.
Az eltilt6st kimond6 hathrozatban meghatdrozott idotartamig nem lehet a kurat6rium tagSa az,
akit eltiltott ak a v ezeto tiszts 6 gv ise 16 i tevdkenys 6 gt<l l.

13.2. Az alapitvfiny kedvezmdnyezetlje 6s annak kozeli hozzhtartozoja nem lehet a kurat6rium tagja.
Az alapit6/alapit6i jogok gyakorl6ja/, illet<ileg torvdnyes k6pviseldje ds kozeli hozzhtartoz6i
nem lehetnek tObbsdgben a kurat6riumban.

13.3. Valamely kdzhasznri szervezet megsziin6s6t kdvet6 hSrom 6vig nem lehet az alapitvbny
kurat6riumnak tagtra az a szem6ly, aki korSbban olyan kdzhasznfi szervezet vezeti5
tisztsdgviseldje volt - annak megsziinds6t megelozo kdt 6vben legal6bb egy 6vig -, ,
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t4.

a) amely jogut6d n6lktil sztint meg irgy, hogy azhllami ad6- 6s v6mhat6s6gn6l nyilvSntartott
ad6- 6s vhmtartozis6t nem egyenlitette ki,
b) amellyel szemben az6llamiad6- 6s v6mhat6s6g jelent6s dsszegii ad6hiSnyt tirtfel,
c) amellyel szemben azhllami ad6- 6s vSmhat6s6g ld'zletlezfurhs intdzked6st akalmazott, vagy
ijzletlezfiri.st helyettesit6 birs6got szabott ki,
d) amelynek adoszhmfit az illlami ad6- 6s v6mhat6sSg az ad6zds rendjdrrll sz5l6 torvdny
szerint felftiggesztette vagy torolte.

A kurat6rium tagSa, illetve az ennek jelolt szemdly koteles valamennyi 6rintett k<izhasznir
szervezetet el6zetesen tdjdkoztatni arr6l, hogy ilyen tiszts6get egyidejiileg m5s kozhasznri
szervezetndl is betrilt.

Feliigyel6 bizottsdg:

Amennyiben az alapitv6ny 6ves bev6tele meghaladja az 6tvenmilli6 forintot, vagy valamely
jogszab5lyn6l fogva egydbkdnt kotelezo, az alapitok a kurat6riumt6l elktildniilt feltigyel6 szervk6nt
feliigyel6 bizotts6got hoznak l6tre. Ebben az esetben az alapit6 okirat a feliigyel6 bizoffs6gra
vonatkoz6 rendelkez6sekkel kieg6szit6sre kertil.

Az alapit6i jogok gyakorkisa:

15.1. Az alapitlijogok gyakorl6sSra az alapit6 Sltal kijel<ilt szem6ly: Thtrai-Pap Agi (lakcime: 1145
Budapest, JSvor u. 8., anyja sziilet6si neve: Vereb R6zsa), akire ndzve a Polgr{ri
Torv6nyk<inyvnek az alapitora vonatkoz6 rendelkezdseit kell alkalmazni.

15.2. A 15.1. pontban az alapit6i jogok gyakorl6sSra kijeldlt szem6ly egyiittesen gyakorolja az
alapit6ijogokat azokkal a csatlakoz5kkal, akik fr6sban kotelezeffs6get v6llalnak arra, hogy rit
6ven keresztiil 6vente legal6bb 1 (egy) milli6 forint osszegii, vd5y egyszeri alkalommal legal6bb
5 (60 milli6 forint risszegii vagyoni juttat6st nyrijtanak az alapi*6nynak, 6s ir6sban
nyilatkoznak ana ndzve, hogy az alapit6 okiratban foglaltakat tudomrisul vett6k.

A fenti esetben az alapit6ijogok gyakorlSsdra alapit6k gytil6se formhjftbankeretdben keriil sor.
Az alapit6k gyiil6sdt 6vente legal5bb egy alkalommal a 15.1. pontban az alapit6i jogok
gyakorlfsSra kijeltilt szemdly ir6sban, a ryiil6s el6tt legal6bb 8 (nyolc) nappal kor6bban
kikiilddtt meghiv6val hfvja ossze. Azalapit6k gyiil6s6n azazalapit6i jogok gyakorl6sSra kijelolt
szemdly 6s a ryrildsen rdsztvev6 jogosult csatlakoz6k szem6lyenk6nt egy-egy szavazattal
rendelkeznek. Az alapit6k gyiil6se akkor hatSrozatk6pes, ha azon legal6bb az alapitoi jogok
gyakorlSsSra kijelcilt szem6ly rdszt vesz. Az alapit6k gyril6se a hathrozatait a rdsztvevok
egyszerii szavazattdbbsdg6vel hozza. Nem 6rvdnyes/hat6lyos azonban a hatirozat akkor, ha
azzal a szavazhs sor6n a 15.1. pontban az alapitli jogok gyakorl6s6ra kijelolt szem6ly nem
6rteff egyet (ellene szavazott).

Zir6 rendelkez6sek:

16.1. Az alapit6k rogzitik,hogy az alapitvbny a jelen alapit6 okirat 8.1. pontja szerinti kozhaszrri
tev6kenysdgeket kivSn folytatni, ezdrt az Ectv-ben el6irt feltdtelek teljesiildse eset6n k6rni
fog,6k az alapitvilny k<izhasznris6gi nyilvr[ntartiisba v6teldt, melyhez sziiksdg esetdn a jelen
alap it6 okiratot m6dos itan i fo gj 6k.

15.

16.
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16.2. Az alapitvfiny a bir6s6gi nyilvilntartilsb6l val6 t<irldssel sziinik meg. Megszfinese esetdn az
alapitvdny vagyonSt - a fennSll6 fizet6si kotelezetts6gek teljesit6se utSn - hasonl6 cdhi
alapitv 6ny thmo gatilsfira kel I forditani.

16.3. A jelen alapit6 okiratban nem szab6lyozott k6rd6seke a Ptk. 6s az Ectv. rendelkez6sei az
irSnyad6k.

Kelt: Budapest, 2019. januSr 04. napjdn
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