
 

 
Az ABBÁZIA Közhasznú Alapítvány 

működési terve a 2021-as évre 
 

A 8360 Keszthely, Erzsébet királyné útja 21. szám alatti ABBÁZIA Közhasznú Alapítvány (nyilvántartó hatóság: 
Zalaegerszegi Törvényszék) alapító okiratában megfogalmazott céljainak megfelelően a 2021-es évben is 
támogatni kívánja az egészségmegőrzéssel, a lovassport elterjedésével kapcsolatos megkereséseket, illetve a 
jövőben is gondoskodik a gazdátlan állatokról – elsősorban kutyákról és macskákról, valamint továbbra is 
segítséget kíván nyújtani a határainkon túl élő, 22 évesnél nem idősebb, rászoruló tanulóknak tanulmányi 
eredményeik javítása érdekében. 
 
Az Alapítvány Kuratóriuma úgy döntött, hogy 2021. évben - tekintettel a 2020. évben kialakult koronavírus 
járványra -, az előre benyújtott pályázatok  alapján, azonnali anyagi segítséget nyújt a PCR és antitest teszt 
elvégeztetéséhez.  
Az Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány alapító okiratában megfogalmazott célokkal összhangban külön is 
nevesítetten azért döntött ezen pályázat kiírása mellett, hogy a megbetegedések mielőbbi feltárásával hozzájáruljon 
a járvány további terjedésének megakadályozásához.  
Külön felhívásra, az Alapítványhoz benyújtott pályázat alapján, a szervezet továbbra is támogatni kívánja a hozzá 
fordulók fogászati kezeléseit, valamint az egészség megőrzést szolgáló egészségügyi ellátás, szolgáltatás 
igénybevételét, eszközök vásárlását. 
 Ezt a támogatást – kedvező elbírálás esetén – a pályázók saját igényeik és egészségügyi problémájuk kezelésére 
célzottan, egyénre szabottan használhatják fel, a pályázati kérelemnek megfelelően.  
 
 
A Kuratórium 2021. április 15. napjától kezdődően valamennyi pályázat benyújtásának feltételéül szabja, hogy a 
pályázó vállalja a COVID19 világjárvány elleni védőoltás felvételét és ezt a vonatkozó regisztrálás megtörténtének 
tényével igazolja, amennyiben pedig az oltakozás a részéről már megvalósult, legalább az első oltás beadását az 
oltáskor kapott igazolás másolati példányával bizonyítsa. A pályázati támogatás kifizetésére kizárólag csak a 
legalább az első oltás beadását tartalmazó igazolás másolati példányban történő átadása esetén kerülhet sor.  
 
  
Ezen kívül az a döntés született, hogy egyes olyan kivételes esetekben, melyek hosszantartó kezelést, műtétet, 
(fog)orvosi ellátást vagy költséges vizsgálatot igényelnek, egyéni elbírálás alapján támogatást nyújt azon pályázók 
javára, akik igényüket előzetesen benyújtották az Alapítvány felé, és azokat az Alapítvány támogatásra alkalmasnak 
ítélte. 
 
 
A fenti cél megvalósítása érdekében az alapítvány Kuratóriuma felhívást tesz közzé az ún. „ABBÁZIA 
Cégcsoport” honlapján a www.abbaziagroup.com cím alatt. A honlapról letölthető az a pályázati igénylő lap, 
amelynek a pályázó részéről történő kitöltése után a kuratórium elbírálja, hogy az adott pályázó jogosult-e az 
alapítványi támogatást igénybe venni. Az igénylő lapot zárt borítékban, legkésőbb 2021. május 31. napjáig kell az 
alapítvány székhelyére elküldeni, az „ABBÁZIA Alapítvány” nevének a borítékon történő feltüntetésével. A 
pályázat benyújtását követően a Kuratórium 30 napon belül írásban értesíti a pályázót pályázatának elbírálásáról.  
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