ALAPÍTÓ OKIRAT
MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBEN
A Budapesti Olimpia gondolatát népszerűsítő BOM egyesület a Polgári Törvénykönyv
Harmadik Rész XXII. fejezete alapján a magyar sport támogatása céljából közhasznú
Alapítványt hoz létre az alábbiak szerint:
1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK
1.1. Az alapító:

BOM egyesület

Székhelye:

1122 Budapest, Városmajor u.44.

Adószám:

18257812-2-43

1.2. Az Alapítvány neve:

„BOM a Magyar Sportért” Közhasznú Alapítvány

Az Alapítvány rövidített neve: BOM Alapítvány
Az Alapítvány székhelye:

1125 Budapest, Béla király út 29/A

Az Alapítvány levelezési címe: 1535 Budapest Pf. 769
Az Alapítvány jogállása:

Az Alapítvány önálló jogi személy.

2. ALAPÍTVÁNY CÉLJA
Az alapító BOM egyesület tevékenységének fő célja, hogy civil oldalról segítse és támogassa
a politikai döntés előkészítését Budapest pályázatának benyújtásáról a nyári Olimpiai Játékok
és Paralimpiai Játékok megrendezésére vonatkozóan. Fővárosunk pályázatának egyik
alappillére sportolóink hagyományosan sikeres szereplése 1896 óta az olimpiai játékokon.
Éppen ezért rendkívül fontos, hogy a magyar élsport a jövőben is a tradíciókhoz méltó
eredményeket érjen el az ötkarikás játékokon.
Ebből a megfontolásból következően az Alapítvány létrehozásának célja az, hogy a BOM
támogatóinak körében forrásokat mozgósítson a magyar sport javára és ezek révén járuljon
hozzá a versenysportunk fejlődéséhez, mindenekelőtt a mindenkori olimpiai sportágakban az
utánpótlás-nevelés támogatása révén; működjön közre a szükséges sport infrastruktúra
kialakításában, és ha aktuálissá válik, az olimpiai pályázat előkészítésében.
Az Alapítvány a közhasznú szervezet követelményei szerint végzi tevékenységét arra
tekintettel, hogy céljai és feladatai a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49.§-ban
meghatározott állami feladatok közé tartoznak:
elősegíti az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek
megteremtését,
d) az e törvényben, a költségvetési törvényben, az államháztartás működésére
vonatkozó jogszabályokban, valamint az állami sportcélú támogatásokról szóló
miniszteri rendeletben meghatározottak szerint - elsősorban a sportfejlesztési
c)
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e)

m)

programokon alapuló támogatás előtérbe helyezésével, pályázati úton történő
források rendelkezésre bocsátásával - részt vesz a versenysport, az utánpótlásnevelés, az iskolai és diáksport, a főiskolai-egyetemi sport, a szabadidősport és a
fogyatékosok sportja, valamint a helyi önkormányzatok által ellátott
sportfeladatok finanszírozásában,
az esélyegyenlőség jegyében támogatja a gyermek- és ifjúsági sportot, a nők és a
családok sportját, a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok, valamint a
fogyatékosok sportját,
támogatja az olimpiai, a paralimpiai és siketlimpiai mozgalmat, Magyarország
sportolóinak részvételét az olimpiákon, paralimpiákon, és siketlimpiákon és más,
az épek és fogyatékosok sportjának kiemelkedő jelentőségű nemzetközi
sportversenyein.

A fenti állami feladatok megvalósításában az Alapítvány közvetve, elsősorban a
tanulmányokat folytató és kiemelkedő sporteredményt elért sportolóknak nyújtott
pénzbeli támogatás útján működik közre.
3. TÁMOGATÓK
Az Alapítvány nyitott; ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személyek egyaránt
csatlakozhatnak támogatóként, ha a 2. pontban megfogalmazott célok eléréséhez
vagyonrendeléssel hozzájárulnak és a jelen Alapító Okirat rendelkezéseit elfogadják.
A támogatók véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek az Alapítványt érintő bármely
kérdésben. A támogatók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével,
átadásával azonban nem válnak alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és hatásköröket nem
szerezhetnek, amelyek kizárólag az Alapító Okiratot alapítóként aláíró személyt illetik meg.
A csatlakozási szándék elfogadásáról a kezelő szerv (Kuratórium) dönt.
4. ALAPÍTVÁNY VAGYONA
4.1. Az alapítói vagyon összege 25.000.000 Ft, azaz huszonötmillió forint, melyet az alapító a
jelen Alapító Okirat aláírásával egyidejűleg az Alapítvány rendelkezésére bocsátott.
Az Alapítvány előbbiekben meghatározott induló vagyona növekedhet a jelen Alapító Okirat
3. pontjában meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásaival, valamint a kezelő
szerv gazdálkodásának eredményével.
4.2. Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervet illeti meg, amely azt
közvetlenül vagy vagyonkezelőn keresztül - az Alapítvány Befektetési Szabályzata szerintkamatozó banki betétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstár- vagy letéti
jegyet vásárolhat, azzal az Alapítvány céljait szolgáló jövedelmező vállalkozásokban részt
vehet.
4.3. Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány induló vagyonának hozadékából
(kamat, osztalék stb.) a működési költségeket meghaladó rész, valamint a későbbi
csatlakozók vagyoni hozzájárulásai (és azok hozadéka) használható fel.
4.4 Az Alapítvány céljainak elérése érdekében, egy külön erre a célra felkért szakmai testület
készít évente a kuratórium részére ajánlást arra vonatkozóan, hogy az összegyűlt pénz miként
legyen felhasználva. Az Alapítvány céljaira rendelt vagyonból oktatási vagy egyéb
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ösztöndíjat, támogatást nyújthat, alapítványi díjat létesíthet; dönthet annak odaítéléséről
minden olyan megoldás, tevékenység, személy vagy szervezet részére, amely az Alapítvány
céljainak az eléréséhez hasznosítható eredményt ígér.
5. KURATÓRIUM
5.1. A Kuratórium az Alapítvány kezelő (általános ügydöntő, ügyvezető és képviselő) szerve.
A Kuratórium10 főből áll: elnök és 9 tag.
A Kuratórium elnöke:
Szalay-Berzeviczy Attila (lakcím:
A Kuratórium tagjai:
Dér Tamás (lakcím:
Kulcsár Krisztián (lakcím:
Lantos Csaba (lakcím:
Nagy György (lakcím:
Nyúl Sándor (lakcím:
Dr. Siegler Konrád (lakcím:
Straub Elek (lakcím:
Vahl Tamás (lakcím:
Bóta Kinga (lakcím:
5.2 A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízása határozatlan időre szól. Ha a
Kuratórium tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, az Alapító a kijelölést
visszavonhatja és kezelőként más Kuratóriumot jelölhet ki.
A Kuratórium elnökének és tagjainak mandátuma megszűnik elhalálozással, lemondással,
illetve az Alapítvány megszűnésével.
Az elnök mandátumának megszűnése esetén az új elnököt -a Kuratóriumnak az Alapító által
az előírt létszámra történt kiegészítését követően- az Alapító jelöli ki a Kuratórium tagjai
közül.
5.3. A Kuratórium fő feladata az Alapítvány képviselete és az alapítványi vagyon kezelése.
Az Alapítvány képviseletére az Alapítvány főtitkára jogosult, önállóan.
A Kuratórium az Alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosíthat, megjelölve a
képviseleti jog gyakorlásának módját, illetve terjedelmét.
Az alapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez az Alapítvány főtitkára, illetve az
általa a kuratórium képviseletében írásban meghatalmazott kuratóriumi tag, vagy alapítványi
alkalmazott együttes aláírása szükséges.
Az Alapítvány főtitkára a jelen Alapító Okirat aláírásától számított határozatlan időtartamra:
Bóta Kinga
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A főtitkár visszahívására és új főtitkár megbízására az Alapító jogosult. A visszahívásról
rendelkező határozatot írásba kell foglalni, és az érintett részére az átvételt igazolható módon
kézbesíteni. A főtitkár megbízása megszűnik továbbá elhalálozással, lemondással, illetve az
Alapítvány megszűnésével.
A főtitkár mandátumának megszűnése esetén az új főtitkárt az Alapító nevezi ki.
5.4. Az elnök feladatai
•
•
•
•
•
•
•

Összehívja a Kuratórium ülését, azokon, mint levezető elnök közreműködik,
Vezeti és szervezi a Kuratórium munkáját,
Irányítja és ellenőrzi az Alapítvány tevékenységét, gazdálkodását,
Képviseli az Alapítványt a médiában, a sajtóban vagyis a nyilvánosság előtt,
Őrködik az Alapítvány törvényes és alapszabályszerű működése felett,
Nyilvántartja a kuratóriumi határozatokat,
Munkáltatói jogokat gyakorol az Alapítvány esetleges munkavállalói felett,

5.5 A főtitkár feladatai
A főtitkár a Kuratórium elnökének alárendelten az alábbi feladatokat látja el:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Segíti az Alapítvány elnökét feladatai ellátásában,
Előkészíti a Kuratórium üléseit
Részt vesz a Kuratórium ülésein és elkészíti a kuratóriumi ülés
jegyzőkönyvét,
Gondoskodik a kuratóriumi határozatok végrehajtásáról
Képviseli az Alapítványt harmadik személyekkel szemben, bíróságok és hatóságok
előtt.
Irányítja és ellátja az Alapítvány adminisztratív teendőit,
Vezeti, illetve karbantartja az Alapítvány nyilvántartásait, gondoskodik a
közhasznúsági rendelkezésekből fakadó információs feladatok végrehajtásáról, a
hatósági adatszolgáltatásokról.
Az elnök külön megbízása alapján gyakorolja a munkáltatói jogokat az Alapítvány
alkalmazottaival szemben,
Ellátja a hatáskörébe utalt egyéb feladatokat.

5.6. A tagok feladatai:
•
•

Szavazati joggal részt vesznek a Kuratórium ülésein
Ellátják a Kuratórium által rájuk bízott feladatokat

5.7. A Kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik, melyet az elnök hív össze
írásban, a tervezett napirend közlésével, legkésőbb a tervezett időpont előtt 8 nappal. A
Kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon legalább 6 tag jelen van. A testület döntéseit
nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök
szavazata dönt. Szavazati jogát a testület minden tagja személyesen gyakorolhatja.
A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melynek elkészítése a főtitkár feladata.
A jegyzőkönyvet egy tag hitelesíti.
A Kuratórium ülései nyilvánosak. Zárt ülést a Kuratórium akkor rendelhet el, ha az ülés
témája adatvédelmi jogszabályba ütközik, vagy személyiségi jogokat sértene.
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5.8. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az Alapító részére
tájékoztatást ad az addig végzett munkájáról, így különösen az alapítványi vagyon kezeléséről
és felhasználásáról.
5.9. A Kuratóriumnak joga van javaslatot tenni az Alapító Okirat módosítására,
kiegészítésére, amiről az Alapító dönt.
5.10. A Kuratórium elnöke és tagjai megbízatásuknak anyagi ellenszolgáltatás nélkül társadalmi munkában - tesznek eleget, esetlegesen felmerülő költségeik megtérítésére
azonban igényt tarthatnak.
5.11. A kezelő szerv vagy annak tisztségviselője által feladatkörének ellátása során harmadik
személynek okozott kárért az Alapítvány felel.
6. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG
6.1. A Felügyelő Bizottság mandátuma:
A Felügyelő Bizottság az Alapítvány ellenőrző szerve. Az Alapítványnál négytagú (elnök és
három tag) Felügyelő Bizottság működik, tagjainak mandátuma határozatlan időre szól.
A Felügyelő Bizottság elnöke:
Hardy Ilona (lakcím:
A Felügyelő Bizottság tagjai:
Dr. Bienerth Gusztáv (lakcím:
Császári Attila (lakcím:
Gecser Ottó (lakcím:

Az Alapító jogosult a testület bármely tagjának visszahívására és új tag megbízására. A
visszahívásról rendelkező határozatot írásba kell foglalni, és az érintett részére az átvételt
igazolható módon kézbesíteni. A döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.
A Felügyelő Bizottság elnökének és tagjainak mandátuma megszűnik továbbá elhalálozással,
lemondással, illetve az Alapítvány megszűnésével.
Az elnök mandátumának megszűnése esetén az új elnököt - a testületnek az Alapító által az
előírt létszámra történt kiegészítését követően - az Alapító jelöli ki a Felügyelő Bizottság
tagjai közül.
A Felügyelő Bizottság tagjai tevékenységükért juttatásban nem részesülnek.
Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület döntéshozó szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be),
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,
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-, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
6.2. A Felügyelő Bizottság feladatai:
•
•
•
•
•
•

Köteles megvizsgálni a kuratóriumi ülések napirendjén szereplő közhasznúsági
mellékletet,
Írásbeli jelentést készít a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (a továbbiakban:
számviteli törvény) szerinti beszámolóról és az adózott eredmény felhasználásáról az
Alapító részére
Ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását.
Ellenőrzi a vagyonmérleg-tervezeteket és a vagyonleltár-tervezeteket.
Jelentést kérhet a vezető tisztségviselőktől, illetve tájékoztatást vagy felvilágosítást az
Alapítvány munkavállalóitól.
Megvizsgálhatja, illetve betekinthet az Alapítvány könyveibe és irataiba.

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítót tájékoztatni, ha arról szerez tudomást, hogy
•
•

Az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az Alapító döntését teszi szükségessé;
A vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

Haladéktalanul értesítenie kell a törvényességi felügyeletet ellátó szervet, ha az Alapító a
törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.
6.3. A Felügyelő Bizottság működése
A Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha legalább
három tag van jelen; határozatát egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza.
A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A
Felügyelő Bizottság tagját e minőségében az Alapítvány tisztségviselői, illetve munkáltatója
nem utasíthatja.
A Felügyelő Bizottság üléseit az elnök hívja össze és vezeti. Az ülés összehívását - az ok és a
cél megjelölésével - a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kérheti az elnöktől, aki a
kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles intézkedni a Felügyelő Bizottság
ülésének harminc napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha az elnök a kérelemnek
nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására.
Egyebekben az Felügyelő Bizottság működésére a Kuratórium működési szabályait kell
alkalmazni. A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvet,
az ülést vezető elnök, valamint az ülésen jelenlévő tagok látják el kézjegyükkel.
A Felügyelő Bizottság tagjai a Kuratórium üléseinek állandó meghívottjai.

7. KÖZHASZNÚSÁGI RENDELKEZÉSEK
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7.1 Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
7.2. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító
Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
7.3. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
7.4. Az Alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági mellékletét a Kuratórium fogadja el,
a Civil tv. 29.§ bekezdése szerinti tartalommal.
7.5. A Kuratórium elkészíti, illetve elfogadja az Alapítvány Befektetési Szabályzatát.
7.6. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Alapítvány Kuratóriumi
tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző
két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki, vagy amellyel szemben az állami adó- és
vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, vagy amellyel szemben az állami adó- és
vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot
szabott ki, vagy amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló
törvény szerint felfüggesztette vagy törölte. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt
személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy
ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
7.7. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti
juttatás.
7.8. Az Alapítvány Kuratóriumának döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást kell vezetni. A
Kuratórium működése során hozott határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni és
folyamatos sorszámmal kell ellátni. A döntések, határozatok melléklete a Kuratóriumi ülésről
készült jegyzőkönyv. A jegyzőkönyv tartalmazza a Kuratórium döntéseinek tartalmát,
időpontját és hatályát, a döntést támogatók és ellenzők számarányát, ha lehetséges, személyét
is. A döntéseket, határozatokat igazolható módon kézbesíteni kell azoknak, akiket érint,
valamint nyilvánosságra kell hozni az Alapítvány Internetes honlapján.
A döntéseket, határozatokat személyesen, vagy postai úton kézbesíteni kell azoknak, akiket
az érint.
7.9. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés külső
személyek számára abban az esetben lehetséges, ha az személyiségi jogot nem sért, és
megfelel az adatvédelmi törvény rendelkezéseinek. A betekintés biztosításával kapcsolatos
feladatokért az Alapítvány főtitkára felel. A főtitkár köteles az iratbetekintésről külön
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nyilvántartást vezetni, melyből megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a
kérelem és teljesítésének ideje.
7.10. Az Alapítvány közhasznú működéséről, szolgáltatásairól évente egy éves beszámoló és
közhasznúsági jelentés készül. A közhasznúsági jelentés tartalmára a Khtv. 19.§ (3)
bekezdésében foglaltak az irányadók.
7.11. Az Alapítvány tevékenységéről szóló éves beszámolót, közhasznúsági jelentést
legkésőbb a tárgyévet követő év június 30. napjáig meg kell jelentetni az Alapítvány
honlapján.
7.12. Az Alapítvány a működésének módjáról, szolgáltatási igénybevételének lehetőségéről
internetes honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot
8. ALAPÍTÓI JOGUTÓDOK
8.1. Az alapítói jogokat az 1. pontban szereplő Alapító gyakorolja, képviselője útján. Az
Alapító megszűnésének esetén az alapítói jogok gyakorlására az alábbi személyek együttesen
jogosultak, mint alapítói jogutódok:
Kulcsár Krisztián (lakcím: 1222 Budapest, Muhi u. 7.)
Nyúl Sándor (lakcím: 1125 Budapest, György Aladár utca 45.)
Szalay-Berzeviczy Attila (lakcím: 1122 Budapest, Bíró u. 19.)
8.2 Az alapítói jogutódok száma mindenkor három fő. Amennyiben az alapítói jogutódok
egyikének alapítói jogok gyakorlására vonatkozó joga – lemondás, cselekvőképesség
elvesztése vagy más okból – megszűnik, úgy az alapítói jogutódok létszámának biztosítása
érdekében a két másik alapítói jogutód jogosult új alapítói jogutódot kijelölni.
8.3. A 8.1. pontban tett kijelölés az Alapítvány nyilvántartásba vétele után már nem vonható
vissza. Az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy a kijelölésről megfelelő indokolás
mellett, írásbeli nyilatkozattal lemondhat, ha az alapítói jogok gyakorlásának feltétele még
nem következett be. Az alapítói jogutódok az alapítói jogok gyakorlását cselekvőképességük
fennállásáig, illetve az Alapítvány megszűnéséig látják el. Az alapítói jogok gyakorlására
jogosult személyek döntéseiket egyszerű szótöbbséggel hozzák, és arról a Kuratórium elnökét
írásban tájékoztatják. Amennyiben az alapítói jogok gyakorlására kijelölt valamennyi
személy alapítói jogok gyakorlására vonatkozó joga – cselekvőképesség elvesztése vagy más
okból –megszűnik, úgy az alapítói jogok gyakorlására a kezelő szerv vagy az ügyészség erre
vonatkozó bejelentése alapján a bíróság jogosult.
9. MEGSZŰNÉS
Az Alapítvány határozatlan időre jött létre. Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel
szűnik meg. Megszűnése esetén az alapítványi vagyont - a fennálló fizetési kötelezettségek
teljesítése után - a Kuratórium döntése szerinti célra, amennyiben ilyen nincs, vagy döntés
nem születik, úgy hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani.
10. VEGYES RENDELKEZÉSEK
10.1. Az Alapítónak tudomása van arról, hogy az Alapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi
személyiség elnyeréséhez a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vétele szükséges.
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10.2. Az Alapítvány nyilvántartásba vétele után az Alapítványt az Alapító nem vonhatja
vissza. Az Alapító az Alapító Okiratot - név, cél és vagyon sérelme nélkül - indokolt esetben
módosíthatja.
10.3. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Khtv., valamint az
alapítványra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni.
Budapest, 2014. május 12.

________________________ _______________________ _______________________
Kulcsár Krisztián
Szalay-Berzeviczy Attila
Nyúl Sándor
az alapítói jogok gyakorlására jogosult alapítói jogutódok
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