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CHARTER

ALAPITO OKIRAT

Amely az alapitő akaratábő| 2015. ianuár Prepared on this 16th day of Januarv. 2015
l6-án, Budapesten készült az Esély,t a in Budapest, by the will of the founder,

Hátrányos Helyzetri Gyerekeknek Alapítvany concerning the creation of the charter of the
(a továbbiakban: Alapítvány) módosításokkal foundation called Esélyt a Hátrányos
egységes szerkezetbe foglalt alapitő Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány in a
unified structure with its amendments:
okiratának me galkotás a tár gy ában:
1. Name of the Foundation
L Az AlapíNány neve:
Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Eséllt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek

Alapítvany

Alapítvány

Az Alapítvány angol nyelvű

elne.vezése:

English name:

chance for children Foundation

chance for children Foundation

Az Alapítvány rövidített

Abbreviated name: CFCF

neve:

CFCF

2. Az Alapítvány székhelye:
1093 Budapest, Lónyay u, 34. III. 2I.

2. Address Of Registered

Office

1093 Budapest, Lónyay u. 34. III. 2I.

3. Founder
Az Alapító:
Az Alapítványt Eleőd Adám (lakcíme: The Foundation is established by Áaam
Florida 375, 6rh Floor, 1005 Buenos Aires, Eleőd (Florida 375,6th Floor, l005 Buenos
Argentína) hozza létre, mint alapító (a Aires, Argentina) as the Founder
3.

hereinafter referred to as "Founder".

továbbiakban: Alapító).
4.

Az Alapítvtínyalapcélja:

Az Alapítvány létrejöttének rövid távú célja:
a hátrányos helyzetú, elsősorban de nem
gyerekek
roma
kizárőlag
esélyegyenlőségénekelősegítése és egyenlő
bánásmódhoz valő jogának érvényesítése,a
minőségi oktatáshoz való hozzáférés
bizto s ítása az alábbi eszközökkel
M iskolai szegregáciő megsziintetésével,
integrációjuk elősegítésével,érdekeik
:

képviseletével és
j

végső eszközként

az igazságszolgáltatáson
ogérvényesítéssel

4. Purpose/Objects

The short-term objective for which

the

Foundation is established is to promote equal
opportunities for socially underprivileged,
primarily but not exclusively Roma children,
to ensure their equal access to quality
education and their right to equal treatment
with the following tools: ending school
segregation, promoting their integration,
representing their interests, advocacy and as
a final tool, launching legal action.

keresztül.

The Foundation enforces the right to eqaul
bánásmód treatment of persons possesing protected
követelményének érvényesítésekörében az grounds under Article 8 of the Act CXXV of
egyenlő bánásmódről és az esélyegyenlőség 2003 on equal treatment (ETA).
e|őmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. tv
(Ebktv.) 8. § a)-t) pontjaiban szereplő védett
tulajdonságok alapjan történt jogsértések

Az Alapítvány az egyenlő

esetén lép fel.

y
Dr. Kegye Adél

The long-term objectives for which

the
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Az

Alapítvány létrejöttének hosszú távú Foundation is established are to relieve
céIja, hogy enyhítsen a magya1 és más distress and hardship ol and to promote

országokban nehéz sorban élő főként, de nem
kizarólagosan roma fiatalok helyzetén,
elérhetővé téve számukra a jóléti társadalom
vívmányait. Ezen célkitűzéséta gyermekek
jogainak messzemenő figyelembevételével
kívanja megvalósítani, azokkal az elvekkel
összhangban, amelyek az ENSZ Gyermekek
Jogairól szóló Egyezményben rögzítésre
kerültek.
Az Alapítvány törekedni fog ar' a, hogy
széles körben tájékoztatást nyújtson ezen
fiatalok nehézségeinek, rászorultságának
gyökereiről, okairól és hatásairól, valamint a
jóléti célok elérésénekszükségességéről.
Ezen kívül kutatásokat végez és végeztet a
fent említett kérdésekben, amelyek
eredményét széles nyilvánosság számára
elérhetővéteszi.

Az

előbb említett átfogó célok mindenkori
a következő

szem előtt tartása mellett

tevékenységeket folytathatj

the
the

welfare of, children most in need in Hungary
and other countries, with particular but not
exclusive regard to Roma children. This will
be done in the context of a commitment to
the progressive realisation of children's
rights as defined by the UN Convention on
the Rights of the Child.

The Foundation will seek to educate the
public concerning the nature, causes and

effects ofthe distress, hardship and need for
welfare mentioned above, and to conduct and

commission research concerning these
issues, and to make available this
information to the public.

Within the limits of the overall objects
above, to do all or any of the following
things:

a:

To preserve child life in Hungary and
jogait
gyermekek
elsewhere in the world
alapvető
Védelmezni a
To relieve child distress in Hungary and
Magyarországon, és bárhol a világban.
gyermekek
nélkülözését
elsewhere by the provision of money, food,
a
Enyhíteni
Magyarországon és bárhol máshol anyagi clothes, medical assistance, nursing and
juttatásokkal, élelemmel, ruhaneművel, materials and facilities, and generally to

győgyászati eszközökkel, egészségügyi
ellátással, valamint más, segítségre alkalmas
j uttatásokkal és eszközökkel.
Az integráció és esélyegyenlőség
megteremtése a gyermekek szítmára, illetve
harc a diszkrimináció ellen.
A gyermekek szémtára nélkülözhetetlen,
alapvető j ó l éti szolgáItatás ok hozz áférhetővé

provide help and assistance of any kind,

To

promote desegregation and equal
opportunities for children and fight

discrimination,
To promote child welfare in Hungary and
elsewhere and all that may concem the wellbeing of children in any charitable way,
tételének elősegítése Magyarországon és including (but without prejudice to this
bárhol máshol, valamint mindazon several activity):
lehetőségek hozzáférhetővé tétele, melyek a -by the provision of and support for the
gyermekek testi- lelki fejlődését elősegítik (a education of children (whether formal or
informal, academic or vocational);
teljesség igénye nélkül):
- a fiatalok oktatásának elősegítése és -for the support of family life and child care
támogatása (akár iskolai kereteken belüli, (through family counseling and in any other
kívüli, tudományos vagy szakmai context);
eszközökkel).
-családi kapcsolatok és gyermekgondozás
támogatfsa (szociális gondozás vagy más
For their legal protection and representation
eszközök igénybevételével).
Dr. Kegye Adél
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Hazai és nemzetközi

jogi

védelem, jogi

in national and international fora;
Through rescue and disaster preparedness
and response activities.

képviselet és tanácsadás ellátása.
To undertake or commission research in
Krízishelyzetek kezelése.
Kutatások végzéseés végeztetése a fenti order to better promote the above charitable
j ótékony célok terj esztésére,szemináriumok,
objects
tanfolyamok, konferenciák, kiállítások, To promote the holding of seminars, courses,
műhelyrnunkák, illetve más események conferences, exhibitions, workshops,
rendezése, annak támogatása itthon és meetings or other events in Hungary or
abroad
külftildön,
más
To publish, cooperate in, and/or promote the
és
könyvek, filmek, DVD- anyagok
médiumok kiadása, együttműködés a publication of books, films, DVD and other
media
kiadókkal, illetve a terjesztés elősegítése.
Tanácsadói munka ellátása Magyarországon To undertake advocacy work in Hungary or
vagy külftjldön, a fenti elképzelések, abroad for the the vision, mission andlor
tevékenységek, illetve az átfogő célkitűzések overall objects as described above.
To cooperate with any Hungarian NGOs,
érdekében.
statutory authorities and international
Az Alapítvány együttműködik bármely organisations operating in similar fields in
magyar civil szewezettel, és nemzetközi order t
szewezetrel, amely hasonló feladatokat vállal To exchange information and advice in order
fel; információcserével és tanácsokkal to help achieve its objectives
segíWéncéljaik elérését,támogatást nyújthat To give support to any organisations
bármely szervezetnek, amely hátrányos concerned with the relief of child distress and
helyzetű fiatalokkal foglalkozik vagy hardship or the promotion of the welfare of
children
elősegíti e fiatalok boldogulását,
felhívást teszközzé, valamint anyagi és más To issue appeals for and collect money and
típusúgffitést szeívez minden törvényes és goods in kind by all legal and professional
hivatalos eszköz igénybevételével,ezen kívül fundraising means, and to organise
jótékonysági eseményeket szeívez) sponsorship events, concerts, exhibitions,
koncerteket, kiállításokat, fogadásokat vagy entertainments or events of any kind for the
bármely más eseménl.t, amely a célok purpose of supporting its objects
elérésételősegíti.
To carry out entrepreneurial activities in so
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet far as the activities are carried out in the
folytathat, amennyiben az az aktuális course of the actual fulfillment of the
célkitűzésekelérésétszolgálja, valamint ha a objectives of the organisation and providing
vállalkozói tevékenység másodlagos az the activity is secondary to the above
objectives
Alapítvany alapvető célj aival szemben.
Az Alapítvány létrehozhat vagy feln:hazhat to establish or endow any new organisations
űj szervezeteket ugyanazokkal vagy hasonló having the same or similar objectives to
those of the organisation
tevékenységekkel, amelyeket maga folytat.

Alapitvány jogosult minden egyéb olyan To do all such other lawful things as are
törvényes tevékenységfolytatására, amely a incidental or conducive to the attainment of
fenti célok elérésételősegíti, ám előre nem the above objectives or any ofthem

Az

látható.

5.

Alapítvány áItal

^"z
tevékenységek:

5.

végzett

Activities Which May Be Undertaken

The Foundation shall primarily be engaged in
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Alapítvány az egyesülési jogról, a the public benefit activities as set out in
közbasznu jogállásról, valamint a civil Sections 20 of Article 2, of the Act CLXXV
szervezetek működéséről és támogatásáről of 2011 On Public Benefit §on-Profit)
szőlő 2011. évi CLXXV. törvény (Civil tv.) Or ganizations. P articularly the fo llowing

Az

:

2.§ 20. pontja szerínt közhasznú

tevékenységeket lát el az alábbi jogszabályok
alapj án e l ő írt kö z fe l adato kho z kap c s o l ó dó an.

l. combating all forms of

l. fellépésa faji megkülönböztetés minden
formájával szemben jogi eljárás,
figyelemflehívó akciók, közösségi

racial

discrimination through litigation, awarness
raising and community work in relation to
but not exclusively the right to education
tevékenységek útján elsősorban, de nem (Art. 2-5 of the Act 8 of 1969 on the
kizárőlag az oktatás területén (a faji convetnion on the elimination of all forms of
megkülönböztetés valamennyi r formájának discrimination concluded on 21 December
kiküszöböléséről New Yorkban 1965. l965 in New York);
december 2I-én elfogadott nemzetközi
egyezmény kihirdetéséről szóló 1969. évi 8. 2. enforcing every child's right to education
without any discrimination based on race,
törvényerejű rendelet 2-5. cikke);
colour, sex, language, religion, political or
jogi
eljárások megindítása, other opinion, national, ethnic or social
2. fellépés
közösségi és figyelemfelhívó tevékenységek origin, property, disability, birth or other
űtján a gyermekek oktatáshoz való jogának status through litigation, awareness raising
fajra, színre, neíníe,nyelvre, vallásra, and community work (Art. 2 artd 28 of the
politikai vagy más véleményre, nemzeti, Act LXIV of 1991 on the promulgation of
nemzetiségi vagy társadalmi származásra, the the Convetnion on the Rights of the Child
vagyoni helyzetre, cselekvőképtelensége, concluded on 20 November, 1989 in New
születési vagy egyéb helyzete szerinti York);
különbségtétel nélküli biztosítása érdekében
(a Gyermek jogairól szőlő, New Yorkban,
1989. november 20-án kelt Egyezmény
kihirdetéséről szóló 1991. évi LXN. törvény 3. protection of human and civil rights, and
awarness raising and shaping public opinion
2. és28. cikke)
in order to ensure fundamental rights (Art.
3. Emberi jogok védelme, érvényesülésük 2.(5) of the Act CXI of 2011 on the
elősegítése, figyelemfelhívó, társadalmi Commisioner for fundamental rights).
tudatformáló tevékenységekaz alapvető
jogok érvényesüléseérdekében.(alapvető
jogok biztosaról szőIő 20I l. évi CXI törvény
Furthermore, the Foundation conducts the
2. § (5) bek.)
following activities:
Az alapiívénya fentieken túl a következő
1. children and juvenile protection, children
tevékenységket végzi:
and juvenile advocate services,
1. gyermek- és ifiúságvédelem, gyermek- és 2, promotion of equal opportunity within
society for underprivileged gToups
ifi úsági érdekképviselet,
2. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi 3. social activities, family counseling, care
esélyegyenlőségének elősegítése

for the elderly,
4.
3. szociális tevékenység, családsegítés, school instruction and education, personal
időskoruak gondozása,
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés,

l",

r4ZL
t,
Adá
-oPregye

4

,{
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ismeretterjesztés
5 . a magy ar or szági nemzetiségi csoportokkal,
valamint a határon túli magyarsággal
kapcsolatos tevékenység

Az

Alapítvány nem zárja ki, hogy tagjain
kívül más is részesülhessen a közhasznú
szolgáltatásaiból.

6, Az

Alapítvány vagyona

és annak

felhasználása:

Az Alapifuány induló vagyona

-

5. activities in connection with ethnic
minorities living in Hungary and with
Hungarian nationals living outside of
Hungary.

The Foundation does not exclude anyone
from its public benefit services.

6. Available Assets And The Manner

In

Which They Are To Be Utilises

The initial assets of the Foundation are
million Forints provided by the Founder.

1

1.000.000,- Ft

azaz egymillió Forint, amit az A|apítő az
Alapítvány rendelkezésére bocsát.

The Foundation's assets may be used for
statutory purposes in their entirety.

Az

Alapítvány vagyona teljes egészébenaz
alapítő okiratban meghatározott célokra

The Foundation shall be entitled to award
any of its designated provisions by way of
Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását tender. The Foundation may not extend any
pályázathoz kötheti.
designated provisions to management
Az Alapítvényaz Alapítvrány vezetésében personnel, to volunteers and to sponsors, or
közreműködő személyt, a támogatőt, az to the relatives of such persons, with the
önkéntesét, valamint e személyek exception of services which may be used by
hozzátartozőját - a bárki által megkötés anyone without restriction.
használható fel.

nélkül igénybe vehető szolgáltatások
kivételével - cél szerinti juttatásban nem
részesítheti.
Az Alapítvány jogosult tanulmányi és kutatói
ösztöndíjak nffitástíra, amennyiben az

The Foundation may award scholarships to
enchance the fulfillemnt of its goals. The
Board may put a tender before conlcuding

any agreement on schoolaships. The
ösztöndíjas tevékenységeaz Alapítvany scholarship agreement shall be concluded by
céljainak eléréséhezszükséges, vagy azt the president of the Board after the Board

ösztöndíjszerződés
előmozdítja. Az
approved the agreement.
megkötésére a Kuratórium jóvtíhagyása után
az Alapítrány elnöke jogosult. Az ösztöndíj
folyósítását a Kuratórium pályázathoz
kötheti,

The Foundation is entitled to

Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási
tevékenységet csak közhasznú vagy az
alapcél szerinti tevékenység megvalósítását
nem veszéIyezteíle végez; gazdálkodása
során elért eredményétnem osztja fel, azt
közhasznú tevékenységérefordítj a,

conduct
entrepreneurial activities solely in the interest
of and without jeopardizing it public welfare
objectives and activities. The Foundation will
use any business profits solely for the
purpose of engaging in the public benefit
activities defined in this charter.

The Foundation may not issue bills of

Az

alapítvány váltőt, illetve

más

hitelvis7onyt megtestesítő értékpapírtnem
bocsáthat ki.
Dr. Kegye Adél

exchange or other debt securities.

The following

shall

be

considered
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Foundation revenue:

Az .\Iapífuány bevételei a következők:

.

o

az alapítótól, a központi költségvetéstől
(áIlamháztartás alrendszereitől), más
adományozótól - az Alapítvány
közhasznú céljait támogató, illetve

o

működési költségeit
szandékkal kapott

fedezendő
támogatás, illetve

adomány;

. az
.
.
.
.
.

o

Alapítvány

közhasznű
tevékenységénekfolytatásáb őI származő,
althoz közvetlenül kapcsolódó bevétel ;
az Alapítvany gazdaságrvállalkozási
tevékenységből (szol g áItatás nyuj tásából)
származő bevétel;
az Alapítvány egyéb cél szerinti
tevékenységének folytatásáb őI szánnaző,
abhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel;
a7. Alapítvány eszközeinek befektetéséből
származő, ahhoz közvetlenül kapcsolódó

o
o
o
o

contributions from the Founder, from the
state budget, or from any other sponsor
intended to support the Foundation's
public welfare objectives or cover
operating expenses.
Revenues generated by or associated with
the Foundation's public benefit (nonprofit) activities.
Revenues generated by or associated with
the Foundation's other statutory
activities.

of the
Foundation's assets.
Revenues from entrepreneurial activities.
Revenues from donations of the loÁ of
the personal income tax
other revenues.
Revenues from investment

bevétel;

a személyi jövedelemadó meghatározott

részénekaz adőző rendelkezése szerint az
Alapítvány részétekiutalt ös szeg;
egyéb bevétel,

solicitation of charitable donations in the
name of or on behalf of the Foundation may
not involve harassment, nuisance, or any
violation of human rights. Such solicitation
emberi méltóságuk sérelmével.Az may only be carried out with the written
adománygffités csak az ,\lapitvány írásbeli authorization of the Foundation. Donations
meghatalmazása alapján végezhető. Az to the Foundations shall be registered at book
Alapítvany tészérejuttatott adományokat a value, or in the absence of such, at customary
könyv szerinti értéken,ennek hiányában a market value.
szokásos piaci áron kell nyilvántartásba
venni.

Az

AlapíB,ány nevében vagy javara történő
adomanygyújtés nem jarbat az
adományozók, illetőleg más személyek
zaklatásával, a személyhez fúződő jogaik és

Az AlapíNany kiadásai

o
.
o
.

a

The following shall be deemed Foundation

következők:

expenditures:

a közhasznú tevékenységhez közvetlenül
kapcsolódó költségek;
a cél szerinti más tevékenység érdekében
felmerült közvetlen költségek;
ösztöndíjak
a gazdasági vállalkozási tevékenységhez
(szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül
kapósolódó költségek;

o
o
o
o
o

6

costs related to public benefit
activities,
Direct costs related to other statutory
activities.
scholarships;
Direct costs related to business activities.
operational costst (including costs o

Direct
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. az

Alapítvány működési

költségei
(ideértve az adminisztráciő költségeit és
az egyéb felmerült közvetett költségeket),
valamint a több tevékenysé ghez haszná|t
immateriális javak és tárgyi eszközök
értékcsökkenési leírása;
egyéb költségek.

.

Kezelő szerv - Kuratórium
Az Alapítvány legfobb szerve a Kuratórium.
Az Alapítvány Kuratóriuma öt tagból áIl. Az
Alapító a Kuratórium tagjait a következők
szerint jelöli ki 3 éves határozottídőtartamra:
o Mohácsi Erzsébet (1212 Budapest, Dabas
7

.

o
o
o

utca 11.)

Ujlaky András (1114 Budapest, Bartók
Béla út 49.) - titkár
Darőczi Gábor (1063 Budapest, Bajnok
u. 7. I. /10.)

Dr. Dinók Henriett Eva (1044 Budapest,
Szekfii Gyula u.15la)

o Dr.

Farkas

Lilla (l111

Budafoki úí43.III/1.)

A

Budapest,

kuratórium elnöke 2015. február 23.
napiáie Mohácsi Erzsébet. 2015. február
24-tőlDaróczi Gábor.

.

administration, inderict costs)

Indirect costs related
activities.

to the

above

7. Governing Body - Board of Trustees
The governing body of the Foundation shall
be the Board of Trustees. The Foundation's
Board of Trustees will consist of five people.

The Founder does hereby assign the
members of the Foundation's Board of

Trustees for a definite period of three years:
o Erzsébet Mohácsi (I2l2 Budapest, Dabas
utca 11).o András Ujlaky (III4 Budapest, Bafiók
Béla út 49.) - Secretary of the Board of
Trustees
o Gábor Darőczi (1063 Budapest, Bajnok
u. 7. I. /10.)
o Dr. Henriett ÉvaDinók (1044 Budapest,
Szekflí Gyula u. 15/a)
o Dr. Lilla Farkas(l111 Budapest,
Budafoki ít43.IIVl.)

kuratóriumi tagok- tagságukra tekintettel- The Chairman of the Board until 23
Februarv 2015 is Erzsébet Mohácsi. From
dijazásbannem részesülnek.
24 February 2015 the Chairman of the
A kuratóriumi tagság az alábbi esetek Board is Gábor Daróczi.
bármelyikében megszűnik:
o kuratóriumi tagsági megbízatás Members of the Board shall not receive
időtartamának lejárta - a kuratóriumi remuneration for their membeship,
tagság a megbízatás időtartamának
lejártával megszűnik azzal, hogy a Membership on the Board of Trustees shall
megszűnés a Kuratórium új taga be terminated in the following cases:
kijelölésének bírósági nyilvántartásba o Expiration of the term of board
membership - Membership in the Board
vételével válik hatályossá;
of Trustees shall be terminated with the
o halál;
expiration of the term thereof, such
o lemondás
Az Alapítvany
termination shall be become effective at
Kuratóriumának tagjai ezen tisáségükről
the time of the registration of the
indokolás nélkül bármikor jogosultak
membership of the new member of the
lemondani;
Board of Trustees.
o kijelölés visszavonása - Ha a kuratórium
tevékenységévelaz Alapítvány célját o Death.
veszéIyeztetí, az Alapító a kuratóriumi o Resignation - Any member of the Board
of Trustees may resign herlhis
tag, vagy a Kuratórium kijelölését

A

Dr. Kegye Adél
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visszavonhatja, és kezelőként más
kuratóriumi tagot, illetve Kuratóriumot

jelölhet ki.

A

o

membership without offering a reason.
Dismissal - If the activities of the Board
of Trustees jeopardize the Foundation's
objectives, the Founder shall be entitled
to dismiss any and all members of the
Board of Trustees and appoint
replacements.

közhasznú szervezet megszűnését követő
az Alapítvány
kuratóriumi tagja az a személy, aki korábban
olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését A person who had been in a management
megelőző két évben legalább egy évig -,
position with a subsequently dissolved
jogutód
nélkül szűnt meg úgy, hogy Foundation for a period of at least one year
a) amely
az állami adó- és vámhatóságnál within two years of the dissolution of that
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem Foundation shall not be permitted to join the
egyenlítette ki,
l
Board of Trustees if the the Foundation had
és
állami
adób) amellyel szemben az
been dissolved and
vámhatóság jelentős összegű adőhiánl,t tárt a) has ceased to be without any successor but
public
fel,
with
debts;
c) amellyel szemben az állami adó- és b) the state tax authority established a

három évig nem lehet

vámhatóság iz\etlezárás
alkalmazott, vagy

intézkedést
izletlezárást helyettesítő

bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és
vátlűatőság az adőzás rendjéről szóló
törvény szerint felfiiggesztette vagy törölte.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek
jelölt személy köteles az Alapítvány,t

előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen

tisztséget egyidejűleg
szewezetnél is betölt.

más

közhasznú

significant amount of tax def,rciency
c) against which a fine or measure of

business closure was imposed by the state tax
authority,
d) whose tax number had been suspended or
canceled under the Law on state Taxation
and customs of Taxation by the state tax
authority.

A member of the Board or person nominated
for such position who serves in a similar
capacity at another non-profit organization

A kuratórium döntési jogköre kiterjed:
shall inform
o döntéshozatalra M
Alapítvany

.

the Foundation of this fact.

stratégíájához és irányvonalához The Board of Trustees decision-making
kapcsolódó valamennyi kérdésben, az powers shall include the following:
Alapítvány programjainak és o Making decisions on all issues relating to
proj ektj einek elfogad ásátr a, az Alapífi ány
the strategy and policy of the Foundation,
tevékenységénekfelügyeletére;
approving programs and projects of the
Foundation, supervising the activities of
az Alapítvány éves költségvetésének
the Foundation;
elfogadására; az éves beszámoló és az
éves közhasznúsági melléklet . Approving the Annual Budget of the
Alapítvány
elfogadására,
az
Foundation; Approving the Annual
könywizsgálój ának meghatalm azására és
Report and the Public Benefit (nonprofit) Annex, authorising the auditing of
az éves könywizsgálói beszámoló
elfogadására; a Kuratórium az éves
the Foundation and approving the Annual
közhasznúsági
besztímolót és az éves
Audit of the Foundation; The Annual
mellékletet 2l3-os többséggel fogadja el.
Report and the annual Public Benefit
éves
és
az
Az éves beszámolót
Annex shall be approved by the Board of
közhasznúsági mellékletet a Kuratórium
Trustees's 2l3 vote on the basis of a
proposal prepared and submitted by the
elnöke készítiel és terjeszti a Kuratórium
elé.

Dr. Kegye Adél

Chairman of the Board.
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.
.

valamennyi költségvetésen kívüli fobb
kiadás elfogadására;

valamennyi költségvetésben szereplő
olyan kiadás elfogadására, amely az

. Approving all
.

Alapítvány adott évre vonatkozó teljes

.

költségvetésének l%o-át meghaladj a;
az alapítő okirat keretei között az alapítői
vagyon felhasználására é s gy ar apítására;
az Alapítvány számára érkező
adományok elfogadásara;
ígazgatőjának
az
Alapítvány
felmentésére;
kinevezésére és
az Alapítvány igazgatőja díjazásának

A

kuratórium határozathozatalában nem

o
.
o

elfogadására.

'

non-budgeted capital

expenditures;

Approving all budgeted expenditures in
the situation where the Foundation runs
over budget by more than IoÁ of the total

.

budget in any given year;

using and replenishing the Foundation's
assets within the framework of the
charter;

o Accepting
o
.

donations made

Foundation.

to

the

Appointment or removal of the chief
Executive officer of the Foundation
Approving the remuneration of the chief
Executive officer of the Foundation.

vehet részt az a személy, aki vagy akinek
közeli hozzátartozőja a hatéttozat alapján A person may not take part in a resolution of
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, the Board of Trustees, if, by virtue of such
vagy bármilyen más előnyben részesül, resolution, he or a close relative or spouse
illetve a megkötendő jogügyletben egyébként (hereinafter jointly referred to as "relative")
érdekelt. Nem minősül előnynek az of his is released from obligations or
Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a liabilities, or receives any other benefit, or is
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető otherwise interested in the legal transaction.
A non-pecuniary service provided by the
nem pénzbeli szolgáltatás.
Foundation as a designated provision which
A Kuratórium jogosult tisztségviselők may be used by anyone without restriction
shall not be construed as a benefit.
kinevezésére (úgyis mint elnökhelyettes,
pénztáros), akik tevékenységiköre The Board will appoint Offrcers (Deputy
egyértelműen meghatározott. A Kuratórium Chair, Treasurer), each with clearly and

munkája támogatásara

létrehozhat

formally defined roles-

Supporting

bizottságokat egyértelműen meghatározotl committees may also be created by the Board
tevékenységi könel. Az igazgatő és más from time to time; each will have clearly and
munkatarsak megbizása esetén a Kuratórium formally defined roles. When the CEO and
a mindennapos ügyintézés feladatait rájuk other staff are recruited, the Board will
rvházhatja, beleértve a foglalko ztatoítakért delegate authority for day-to-day operational
matters to them; the CEO will have a clear
való munkáItatőí felelősséget is.

A

and formally defined role, including
kétszer
operational managerial responsibility for all
évente
legalább
Kuratórium

ülésezik.

kuratórium üléseit az elnök
(akadályoztatása esetén a titkar) hívja össze.
Bármely Kuratóriumi tag javaslatára össze
kell hívni a kuratóriumot.

A

staff.
The Board should therefore meet no less than
twice in every year.

The Chairman of the Board may convene a
meeting at any time; the Secretary may also
convene a meeting at the request of any
Az üléseket a kuratórium elnöke írásban Members.
hívja össze (ajánlott levél, e-mail vagy The meetings shall be convened in writing
visszaigazolt telefax útján) legalább egy (by means of registered mail, e-mail or
héttel az ülést megelőzően, és ily módon confirmed fax) at least one week prior to the
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a

tagokat

az ülés helyét,

időpontj át és napirendj ét illetően.

A

Kuratórium legalább három tag jelenléte

(fizikai vagy elektronikus eszköz

útján)

esetén határozatképes.

A kuratórium üléseit az elnök távollétében a
titkár vezeti.
Kuratórium- a tagok akadályoztatása
esetén- akként is megtartható, hogy a tagok

A

elektronikus és

meeting, informing the members
location, date, time, and agenda
meeting.

of
of

the
the

At least 3 Board Members (phisically present
or vie electronic devices) will be considered
a quorum.

Board meetings are presided over by the
chair of the Board of Trustees, in his
absence the Secretary.

internet

alapú In case a member of the Board is unable to
attend personally a Borad Meeting, such
kommunikációs eszközök
igérrrybevételével member may use electronic or Internet-based
videokonferencia)
határozatot,
feltéve, communication tools (eg Skype, MSN, video
hoznak
és
csatlakoznak
hogy az internetes ülésen résztvevő tagok conferencing) to join the meeting and to take
szemé|yazonossága megállapítható és az a decision, provided that members who
ülésen résztrevő valamennyi tag egyidejű participate electronically shall identit§l
themselves and all member shall be able to
kommunik áciőja megvalósítható.
simoltanously.
Ez esetben a kuratóriumi tagok ftzikai communicate
The members of the Board shall decide upon
részvételehelyettesíthető technikai eszközök
igénybevételével.A Kuratórium tagai a the adoption of the agenda on the means of
napirend elfogadásakor hataroznak arrőI, participation of the members. The chairman
hogy melyik kurátor milyen módon vesz and the person autenticating the minutes of
részt a napirend megtárgyalásában és a the meeting can only be a person who
határozat meghozatalában. Az ülést levezető physically attends the meeting.
elnök és a jegyzőkönyv hitelesítője csak
olyan személy lehet, aki fizikailag is részt
yesz az ülésen.

(pl. Skype, MSN,

A kuratórium a döntéshozatal során The Board will strive for decision making
törekszik a konszenzusra, de a döntés through consensus, but when necessary the
meghozataléúlozsziikség esetén egyszeni Board will resort to majority vote decisions.
többség is elegendő.

A Kuratórium ülései nyilvánosak,

a

Kuratórium hatétrozatait nyílt szavazás iltján
hozza.

A

Kuratórium jogosult zárt ülést tartani és
határozatait titkos szavazás útján hozni. Záí1
ülés, titkos szavazás tartástíról a kuratórium
szótöbbséggel határoz. Zárt ülés, titkos
szavazás íartása rendelhető el azokban az
esetekben, amelyekben ez adatvédelem,
személyzeti kérdések, személyiségi jogok,
üzleti - illetve más jogszabáIy által elismert
titokvédelem körébe eső kérdéseket, vagy
bármilyen más bizalmas kérdéseketérint.

A

The meetings of the Board of Trustees shall
be public and the Board generally passes its
resolutions in open votes but the Board will
reserve the right to holding closed votes and
ordering a closed discussion. A closed vote
or a closed discussion may be ordered where
the agenda item in question pertains to issues
of data protection, personnel, personality
rights, business and other legally protected
secrets, and any other issue the Board deems
sensitive enough to merit confidentiality.

I(uratórium valamennyi

jegyzőkönlw készül az

ot1

ülésén Minutes
hozott határozatok meeting

10

shall be taken at every Board
order to record the Board's
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rögzítése céljából. A

tartalmazza az iJlés i dőp ontj át,

jegyzőkönyv
he ly s z

resolutions. The minutes shall indicate the
time, place, and participants of the meeting,
and will be signed by the minutes-taker and
the Chair, A copy of the signed and certified
minutes will be sent to each Board member
either by post or electronically (e-mail).
After each Board meeting resolutions shall
be entered into the resolution register in
numerical order, from which it will be
possible to determine the contents of the
Board's resolutions, their date and scope, and
the number (and, if possible - as in case of
open votes - the person) of Board members
in support of or against the resolutions.

ínété s a

résztvevők személyét.A jegyzőkönyvet a
jegyzőkönywezető és az elnök irja alá. Az
aláírt és hitelesített jegyzőkönyvnek egy
példányát postai vagy elektronikus úton
minden kuratóriumí tag részéremeg kell
küldeni.
A kuratóriumi üléseken hozott határozatokat
minden kuratóriumi ülést követően be kell
vezetni ahatározatok könyvébe, oly módon,
hogy abból megállapítható legyen a döntések
tartalma, dátuma / kelte és hatálya valamint a
döntést támogatő és ellenző tagok száma (ha

lehetséges nyílt szavazás esetén a Newly passed resolutions will
személye is.) A Kuratórium döntéseit 30
napon belül írásban közli az érintettekkel, az
Alapítvany székhelyén hozzáférhetőv é teszi.

communicated in

all

concerned

be
writing within 30 days to

with the

Foundation's
activities. They shall also be available at the
offices of the Foundation.
Az AlapíNany működésével kapcsolatosan The documents created in the course of the
keletkezett iratokba az Alapítvany operations of the Foundation shall be made
székhelyénbárki betekinthet, arról saját available to anyone for introspection based
költségére másolatot készíthet.Az erre upon prior agreement with the Board of
vonatkozó írásos kérelemre az kuratőrium a Trustees on the date and place provided that
kérelem kézhezvételétkövető 5 munkanapon such a request for introspection is
belül köteles a kérelmezőt az iratbetekintés communicated at least 5 business days in

időpontjáról értesíteni.Az Alapítvány advance to the the Board of Trustees in
legfontosabb adatait, köztük az éves writing.

beszámolót és közhasznúsági mellékletet az
Alapítvany www.clbí.hu internetes honlapj an
közzéteszi. A honlapon tájékoztatást nyújt
tevékenységéről,az áItala nyújtott
szolgáltatásokról és azok igénybevételének
módj áró1, feltételeiről.

A kuratórium elnöke az alapífuány
munkavállalói felett a munkáltató jogkör

the

Foundation and the public Benefit Annex

shall be published through the Internet site
(www.cfcf.hu) of the Foundation. The
Foundation provides information on its
website about its activities, services and the
conditions of the provision of its services

The president of the Board shall excercise
the employer's rights over the employees of
the Foundation.

gyakorlója.

8.

The reports about the activities of

Az Alapífrany képviselete

Az Alapítvány képviseletére az alábbi
kuratóriumi tagok jogosultak:
Ujlaky András (1114 Budapest,
Béla út 49.)

8. The Representatives of the Foundation

Bartók The Foundation shall be

Mohácsi Erzsébet (1212 Budapest.
Dabas utca 11.) 2015. február 23.

napiáie.

represented by the
Board of Trustees
members
of
the
following
(hereinafter referred to as "Representatives"):
o András Ujlaky (1114 Budapest, Bartók
Béla út 49.)

Budapest. .
11
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Bainok u. 7. I. /10.) 2015. február 24-

Dabas utca 11.) until 23 Februarv

től.

2015.

Alapítvány o Gábor Daróczi (1063 Budapest.
Kuratórium az
alkalmazottainak képviseleti jogot
Bainok u. 7. I. /10.) from 24 Februarv
biztosíthat, megjelölve a képviseleti jog
2015.
gyakorlásának módj át illetőleg terj edelmét.
The Board of Trustees may designate
A képviselők az Alapimányt önállóan employees the right to represent the

A

képviselik.

Foundation and shall prescribe the manner

and extent to which the right of
bankszámla felett való rendelkezési representation can be exercised.
ioggal az Alapítvánv kuratóriumának The Representatives shall be entitled to act
elnöke és pacziga Mónika. az alapítvánv on behalf of the Foundation independently
munkavállalóia ewüttesen rendelkezik.
and individually.
l
The president of the Board of Trustees
and Mónika paczig are ioint signatories on
9 . Az Alapítványh oz v alő csatlakozás
the bank account of the Foundation.
vagy
Bármely
magyaí
Az A|apitvany nyílt.
9. Joining the Foundation
külfrldi illetőségű természetes - vagy jogi
személy csatlakozhat hozzá, amennyiben a The Foundation is open. Any Hungarian or
csatlakozást az Alapítvány Kuratóriuma foreign private individual or legal entity who
jóváhagyja. Az Alapítvány Kuratóriuma is accepted by the Board of Trustees may
fenntartja az Alapítványhoz való csatlakozás join. The Board of Trustees will at all times
reserve the exclusive right to determine
j óváhagyás ának kizér őlago s j o gát.
whether and on what grounds a private
individual or legal entity should join.
l0. Gazdsági és vállalkozási tevékenység

A

Az

Alapítvány gazdasági-vállalkozási

tevékenységet csak az aIapítő okiratban
meghatározott (közhasznú) tevékenységei
megvalósítását nem veszélyeztetre végez. Az
Alapítvany a gazdálkodása során elért
eredményétnem osztjaíel, azt a jelen alapító
okiratban meghatározott közhasznú
tevékenységérefordítj a.

Az

1

0. Business and Entrepreneurial

Activities

The Foundation is entitled to

conduct
entrepreneurial activities solely in the interest
of and without jeopardizing it public welfare
objectives and activities. The Foundation will
use any business profits solely for the
purpose of engaging in the public benefit
activities defined in this Charter, Statutory
non-profit and business revenues and costs
shall be separately recorded.

Alapítvány gazdasági-vállalkozási
tevékenységet alapvető céljainak The

Foundation may not issue

bills of

exchange or other debt securities.
megvalósítását nem v eszéIy eztetve vé gezhet.
The Foundation may not take out business
Az Alapítvany a cél szerinti loans for improvement purposes to the extent
tevékenységéből,illetve vállalkozási that assuming such debt jeopardizes its
tevékenységébőlszármaző bevételeit és public benefit activities, nor may it pledge
any subsidy received from the state budget as
ráfordításait elkülönítetten tartj a nyilván.
collateral for a loan, nor use such subsidy for
Az Alapítvany váltót, illetve más a loan payment.
hitelviszonyt megtestesítő értékpapírtnem The Board must prepare and approve Rules
of Investment before any investment activity
bocsáthat ki.
by the Foundation takes place. The
Az Alapítvany a gazdasági-vállalkozási Superisory Board of the Foundation shall
tevékenységénekfejlesztéséhez közhasznú approve the Rules of Investment.
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tevékenységétveszélyeztető mértékűhitelt
nem vehet fel és az államháztartás
alrendszereitől kapott támogatást hitel
fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem
használhatja fel.

Amennyiben a Kuratórium befektetési
tevékenységmegkezdését hatétrozza el,
elkészítiés jőváhagyja a Befektetési
szabáIyzatot a felügyelő szerv jóváhagyása
mellett.

Politikai tevékenység
Az Alapítvány nem folytathat közvetlen
politikai tevékenységet (Civil tv. 2. § 22.
pont), szewezete pártoktól fiiggetlen és
azoktől anyagi támogatást nem fogad el,
továbbá azoknak anyagi támogatást sem
nyújt. A Kuratórium tagja és az Alapítvány
1

1.

alkalmazásában áIIő személyek nem lehetnek
magyar politikai pártnak atagai.
12. Felügyelő szerv

Az Alapítvány kezelő

szervezetének
ellenőrzésére az Alapító Felügyelő Szervet
hoz létre,

Political Activities
The Foundation will not participate in direct
political activities (as defined by Art. 2. para
22 of the Act on NGOs) and will be fully
independent of and receive no financial
1

1.

support from any political party, The
Foundation shall not support poltical parties
financially. No individual will be allowed to
serve on the Board or be employed by the
Foundation whilst being a member of an
Hungarian political party,
12. The Supervisory Board

The Founder appoints a
Board to operate

in

Supervisory
conjrrnction with the

managing body.

Nem lehet a Felügyelő Szerv elnöke vagy
taga, illetve könywizsgálőja az a személy, A person who is the president or member of
aki a Kuratórium elnöke vagy tagtra, az the Board of Trustees, or who is in the
Alapítvannyal a megbízatásán kívül más employment of the Foundation to perform

irányuló
kifejtésére
munkaviszonyban vagy munkavégzésre
irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másként nem rcndelkezik, az
Alapítvany cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
tevékenység

fent

nevezett személyek közeli

hozzátartozőja.

A Felügyelő szerv három tagból áll.
A Felügyelő szerv tagai

a

következő

személyek:

1.

Somogyi Eszter (lakcím: 1077 Budapest;
Dohriny u. 48. III|I2.

2.

Hegedűs József (lakcím: 1025 Budapest,
Sarolta u. 5.)

work other than his official duties or is in any
other work-related legal relationship - unless
otherwise provided for by law -, or who
benefits from a designated provision of the
Foundation (not including a non-pecuniary
service provided to and used by anyone
without restriction) or furthermore who is a
relative of any of the persons described
above may not be the chairperson or
member, or auditor of the Supervisory Board.

The Supervisory Board consists of

three

members. The Supervisory Board's members
are the following:

o
o
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Eszter Somogyi (address: 1077 Budapest;
Dohány u. 48. III/12.)
JózsefHegedűs (address: 1025 Budapest,
Sarolta u. 5.)
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3.

Dr. Hegyesiné Orsós Éva Qakcím: 1075
Budapest, Karoly kít. 13-15. B épület IV.
em.26,)

o

Eva Orsós Hegyesi (address: 1075
Budapest, Károly kít. 13-15. B épület IV.
em.26.)

A

Kuratórium múködésére, ülésezésére,a The operational and conflict of interest rules
of the Board of Trustees shall be applied for
határozatoknyilvántarlására,nyilvánosságára
és közlésére valamint a tagok the firnctioning of the supervisory body
összeférhetetlenségére és kizárására accordingly. The members of the
vonatkozó szabályok a Felügyelő Szervre ill. Supervisory Board will perform the
Chairman's duties of this Board by annual
tag air a me gfe l e 1ő e n alka|mazandók.
to
A Felügyelő Szerv tagjai a Felügyelő Szerv rotation in alphabetical order according
the
of
names.
The
chairman
their
elnökének teendőit éves rotációban, nevük
responsible for the
ABC sorrendjének megfelelően látják el. A Supervisory Board iscalling
its meetings,
Board's
operation,
Felügyelő Szerv elnöke felelps a szerv
preparing its reports and making all the
tevékenységéért,az ülések összehívásáért, a
jelentések elkészítésért
és minden olyan necessary steps required by the laws in case
of infringement of the law. The Chairman is
szükséges intézkedésmegtételéért,amit a
jogszabály jogellenesség esetére előír. A responsible for the annual work of the
Board until the complete
Felügyelő Szerv az itt lefektetett keretek Supervisory
financial and accounting closing of the year.
között maga határozza meg ügyrendj ét.
Within these boundaries the Supervisory
A Felügyelő Szerv ellenőrzi az Alapíúány Board determines its own order of business.
működését és gazdálkodását. Ennek során a
vezető tisztségviselőktől jelentést, az The Supervisory Board inspects the

Foundation's operation and management. In
the course of doing so, the Supervisory
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet,
Board is entitled to request reports from the
továbbá könyveibe és valamennyi íratába
trustees and information from the
betekinthet, azokaí me gviz s gálhatj a.

Alapítvany munkavállalóitól

pedig

organization's employees, Moreover, the
Alapítvány Supervisory Board is entitled to gain access
kurtatóriumi üléséntanácskozási j oggal részt to the Foundation's books and documents
vehet, illetve részt vesz, ha jogszabáIy így and inspect them. Members of the
rendelkezik
Supervisory Board may participate in an
advisory
capacity on the Board meeting or
A Felügyelő Szerv köteles a Kuratóriumot
tájékoztatni és annak összehívását shall participate if it is provided by the law.

A

Felügyelő szerv taga

az

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást,
hogy

The Supervisory Board is obliged to noti§
the Board of Trustees and request that a
a) az Alapítrány működése során olyan meeting of the Board of Trustees be
jogszabálysértés yagy az Alapítvány érdekeit convened if it acquires knowledge of the

egyébkéntsúlyosan sértő

esemény
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhadtása, illetve
enyhítéseaz intézkedésrejogosult
Kuratórium döntését teszi sziikségessé.

following.

a)

A

violation of the law that has
occurred in the course of the Foundation's
operation or an event that affects the

Foundation's interests (negligence) and the
of the situation or the elimination
termination
b) a vezető tisztségviselők felelősségét
or alleviation of its consequences requires the
megalapozó tény merült fel.
resolution of the Board of Trustees
A Kuratóriumot a Felügyelő Szerv
A.reason establishing the liabilitY of
indítványára - annak meglételetől számított b)
officer
30 napon belül - össze keit hivni. E határidő an executive
I4
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eredménltelen eltelte esetén a Kuratórium
összehívására a Felügyelő Szerv is jogosult.

If the Supervisory Board so requests, a Board

of Trustees' meeting must be convened
within thirty days of the day on which the
Supervisory Board made the request. If this

Ha a Kuratórium a törvényes működés
helyreállítása érdekébenszükséges deadline passes unsuccessfully,
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő

the

Supervisory Board is entitled to convene the
szerv köteles haladéktalanul értesítenia Board
of Trustees.
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.
If the Board of Trustees fails to take the
necessary measures in order to restore lawful
13. Az Alapítvány megszűnése
operatioq the Supervisory Board is obliged
Az Alapítő az Alapítvarry jogutód nélküli to notify the agency exercising legal
megszíínéseesetére az Alapítvány supervision immediately.
13. Termination of the Foundation
fennmaradó vagyonának felhasználásáról
azt
Éözhasznű,
a
In
case the Foundation is terminated without
hogy
akként rendelkezik,
gyermekek legal successor, all of its assets shall be
helyzetű
hátrányos
non-governmental
esélyegyenlőségét vagy oktatási vagy transferred to a
szociális helyzetét elősegítő civil szervezet organisation or a church which conducts
vagy egyház részérekell átadni. A fenti public benefit activities and whose aim is to
feltételeknek megfelelő, kedvezményezett promote the equal opportrrnity, education or
civil szervezet meghatátrozásáról a social development of socially disadvantaged
children. The Board shall adopt a unanimous
Kuratórium e gyhan gú határ o zatíal dönt.
decision on apiinting th NGO or church as
the
beneficiary of the Foundation' assets.
14, Zárő rendelkezések

Az

Alapífuányhatétrozatlan időre jött létre.

14. Closing provisions

Az Alapító tudomásul veszi, hogy

The Fundation was funded for an undefintie
periode.
The Founder acknowledges that final court
registration of the Foundation is required for
the Foundation's activities to begin.
Az Alapítő j elen alapító okirat elkészítésével, The Founder entrusts and authorizes Dr.
ellenjegyzésévelés a módosításoknak a Adel Kegye Attomey-at-law (1093 Budapest,
Főváro si Törvényszék nyilvrántartásában való Lőnyay u. 34. III|2I.) to prepare, and
bejegyzésévelkapcsolatos feladatok countersign the present Charter and submit
ellátásával megbizza és erre meghatalmazza the amendement to the Metropolitan Court
Dr. Kegye Adél üglvédet (1093 Budapest, for registration.
In matters not regulated by the the present
Lónyay u.34.IIIl2l.)
Az Alapí*ányra minden egyéb kérdésbenaz Charter the provisions of the Act CLXXV.
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, of 2011 On Public Benefit Qrlon-Profit)
valamint a civil szervezetek működéséről és Organizations and the provisions of the Civil
támogatásáról szóló 20II. évi CLXXV. Code and any other regulations goveming
törvény, a mindenkor hatályos Polgári Foundations shall apply. The Founder
törvénykönyv és az Alapítvanyokra understands, accepts, and endorses the
provisions of the present Charter and
vonatkozó egyéb j o gszabály ok az irányadók.
declares such with executing the present
jelen
okirat
document below.
Alapító
Az Alapító a
rendelkezéseit me gért ette, azokat elfo gadj a, The Founder by signin the Charter, and Dr.
és akaratával megegyezőnek nyilvánítja, Adel Kegye by countersigning the Charter
az
Alapítvany tevékenysége megkezdéséhezaz
Alapítvány jogerős bírósági nyilvántartásba
vétele szükséges.
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valamint mindezekről a jelen

okirat justifies that the consolidated text of the
charter is in line with the the content of the
aláírás áv a| nyil atko zik.
Az Alapítő jelen Alapító okirat aláírásával, charter based on the current statutorv
Dr. Kegye Adél pedig az Alapító Okirat changes.
ellenjegyzésével igazolja, hogy az egységes
szerkezetbe foglalt, módosított alapítő okirat
szövege megfelel a létesítő okirat
módosítások alapján hatályos tartalmának.

Budapest, 2015.januar

1

Budapest, 16th January 2015

6.

Eleőd Áaam
Alapító / Founder

Az Esélyt aHátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvány Alapító Okiratát módosításokkal
egysé ge s szerkezetbe fo gl alta és ellenj

e

gyezte

:

Budapest, 2015.január

Dr. Kegye
1

Dr. Kegye Adél

093 Budapest, Lónyay u. 34.

IIIl2l.

