Az Anesztézia Biztonságáért Alapítvány
Működésének főbb jellemzői az alapszabály szerint

Az alapítvány célja: A tudományos és gyakorlati foglalkozás, valamint információ csere
külföldi társszervezetekkel és szakmai fórumokkal.

Az Alapítvány kiemelt tevékenysége: az alapítás céljával összhangban:
a) fiatal kutatók támogatása, ösztöndíjak kiírása
b) külföldi szakirodalom beszerzése és kölcsönzése
c) oktatási programok támogatása hazai és külföldi előadók részvételével
d) külföldi tanulmányutak támogatása
e) nemzetközi konferenciák részvételi támogatása
f) szakfolyóirat kiadásának támogatása

Az alapítványt képviselő szerv és ennek működése:
A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az alapítvány, vezető
tisztségviselői. Az alapítvány határozatlan időre jön létre.
Vagyonának kezelésére és a vagyon alapítvány céljaival összhangban álló felhasználásának
biztosítására az alapító 6 tagú kuratóriumot hoz létre, mely az alapítvány céljának
megfelelően dönt az alapítvány vagyonának felhasználásáról. A kuratórium biztosítja, hogy az
alapítvány munkájáról, illetve eredményéről a nyilvánosság, illetve az alapítvány
tevékenységét bármilyen módon támogató szervek és személyek tájékoztatást kapjanak. A
kuratórium és tagjainak megbízatása 5 évre szól.
A kuratóriumi elnök és a kuratóriumi tagok, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik
munkájukat.[új Ptk.3:391.§(l)/d] Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

A kuratórium dönt:
- Az alapítvány vagyonának felhasználásában.
- Az éves munkaprogram, valamint az éves beszámoló elfogadásában, az Ectv. 29-30.§
rendelkezéseinek megfelelően letétbe helyezéséről – minden év május 31-ig - a bíróságnál
valamint nyilvánosságra hozatalában az alapító honlapján (www.maitt.hu).
- Az éves gazdálkodás eredményének elfogadásában.
- Az ülések időpontjában és napirendjében.

- Az alapítványhoz való csatlakozás formájáról.
- Az alapítvány nevével, emblémájával végezhető tevékenységekről.
- Dönt a pályázatokról és ösztöndíjakról.

Az Alapítvány adatai:
Az Anesztézia Biztonságáért Alapítvány
1126 Budapest, Királyhágó tér 8-9
Adószám: 19622732-1-43 Bírósági nyilvántartási szám: 01-02-0000789
Statisztikai számjel: 19622732-9499-569-01
Számlaszám:
10200830-32310638-00000000, IBAN: HU47 1020 0830 3231 0638 0000 0000
A Kuratórium elnöke:
Dr. Nagy Géza E-mail: ngezza@hotmail.hu
A Kuratórium tagjai: dr. Bede Antal titkár, dr. Babik Barna, dr. Bogár Lajos, dr. Darvas
Katalin, dr. Molnár Csilla

Az Alapítvány köszönettel fogadja a támogatásokat.

