
Á MÁGosFÁ KÖRNYEZETI NEVELÉsI
És ÖKoTURIszTIKÁI ÁLÁPITVÁNY

ÁLAPÍTT oKIRATA
Áz Álaliíánl 2003, |.bruár 25'!n iöt líÚc, í}]]ránhfrÁsbi útclc lNÍ 232] so6'íhon a leÍ NIcgY€i
Bíóságü negtóÍélt (12'?k'ó0'524/2002/4)' ^z eltelt é!.k soón belróÍe&ezett jogszxb'\i víio2's.L 4í a
2011' éÍi cI-]..!.' róFú' és a lo]8'ri l.ófé']'kóf,)T (továb]'.kba.: Ptk,) ie.delkezései' tÓrábbá l !'rsdalmi
kómyezetbeÍ' 2z Á]aPininy tí'éLenvsé#ben lemilot fovmÍTk szülségesé reszü 2 Álapió ok]rar
nódosirás'| ' iüpjNáry n.vén.k' mdcd cól]'nrk ús r' 3l.Píó s,.h!|Íín!k h.gvíko7búsr nélkül - Ús a
nódosiásokl.l egyséacs szelkezetbm róÍénó neafog:lm2ás'r lz.]ábbi* s2eiint:

3' A' Á]a!íbány 8zéltn.lye|

Mxgoslr Kömret] Nev.lési és ökofuiszti*ai ihP]h'áí)

2ó00, vác' Hoflúih }Lbálr Utm 7 /b, ísz 4'

2' Áz Ájá!iIó: NlÍtos Cyór$ (2610, Nódncs' szTo4 út '1,)
^z -^}Pító rcndelkcá} án6], hoB} h'lá]r esetm Kmcz MáJb rés2ét (2600' vác' Báüory u, 15) jl ít 2

4' Áz Alalibány ehó vezető tiszbésvisdőj€ és képvi9etóie .]r' Nellflyei É!x (2óoo' víc, Hoí'íth NÍihíly

5' Á' Alapit!.áíy jogán&a
Á2 ÁlrPírínr l lt}' v2].minl a' cg'csiilési jTgróL i Lözha9nú jTgá!]iÍó! 'ilabint a ciÍ]l s'ú'ezetet
núködéséól és tánoBrtísáIól 3zó1ó 201]. éri cl'Yiv' tóíé.I rode!{ezései szdjnt léEeiót és Dűtódó' jo€1
szehé\1sésg.| rc.dcll.,ó !ö'hasríú szen'ezet' imeb kóz.elidablloz }.Pcsolódó' a úffidalom és .z egÉf,
(ö2ós szükségletginck kdúBjtését €lóseEitó tvékeíyséEet fo\tt' Áz ÁlxPiNán' szo]Bilútisii a szenrczet
dfutéshozliÍ' restineti txgajn' nunl.rísain és ó.kénlcscií kivűl nís \2oél)'.k szábjá is hoz2áférhctóct,
Áz Á]'píb'ánv Índcl]<czilr hcgÍclcló c!ófoÍísokki é5 hesleleló úr,drlni táhogatTtsígi lihutitlrtró'
Kö7EII6 Prliti}d tÚélr.nységtr tn .olyb! PinTkól Áig8cd.n. 'oki'k inyag' dmogntás nd nú!
EuróP Padamcnti' oszíg$űlési ne$ei., .óváiosi önkorbáí}2at] képÍ]sló jelóltd n9h áüt és neh úhogiL
Az ÁI.piftán! ráIalkozáí ts'ékmysóEet cak lrózLxsznú céljdr n.!1?Iósitás! órd.kéh..' ]2Tk.i n.h
veszalÚt€be r.éE€z. Á gazdálkodása. úu'lkozásx során eléÍ ftdméqét nen osztjr fe], zr l je]m i].Píó
oLirrlib.í Íeghat,iozot cól s7c'nd és ló'b2sznú terekeí'ségene foldiij!'
szcí'czce. múkódés. és tevókc.rség.i .gYobckbcn is neg.eleinek r 201 1' óú ciJi\\l, töÁ'óíY clóíi*inal.
'{z ÁbPisánl D ^lxPíó ok]'at s'clinti te!ékeí)sésének és sazdállodásínak leg.ont.sabb idlhn

ó. A' Alapííány célia ég dékeí$ég€i
Á' ,{la!iFí.r célja' hT81 .lsósTrban a BórzsónI és r Duírlanyai téségóbcn ' ?rk.fu'nus fc'lcszéséí
lEsztijl lozíiífulion 1 hc]].i éíúke[ Íédelnréhez, a telePiirése! és a !e!.i táEad2lob bcg'iiulásÁboz, *hhnrt r
kóhyczcd n.ü.|és cs7kö2civcl bch!b$2 cs} .eúbrüátóbb élcfuód lclrctóség.it ? bcl' lalosotnik, l
énégben hnuló dúlokn'l és a' id€ látogrtókn*'
Á',Ala!iN''y 'ósóg' o$zíErs ós..n2cl]rözi s7iítú tcvéknlsóBckci n fo|r.ot'
Á2 ju2PiNánI céljai elérése érdekében 1 kó!.']<ezó Lö7lrrsz!ú t.vóLeÍ'ségel.d Íégzi \Dáójelbel 9dePel hog]'
a kózhasz'ú teÍékeíIsfueLet nelÍ kózfelada(ok)hoz lrp.sTlódóm baitjx róEre, toYábbí !og1 e lóz|el.dxtok
E]jesitését me\ jqsabá1']rel'eL íják eo:

remészcsédcl.b' *öúvczehódelen' áu.Fédelem
G teftíszcíédeln] ]ru]hjix fcjl.9ii*, r tfuésret Edelnr{el kpcsoLtos isnc(tcl okodsa - ]99ó' éd L]II'
N' x tcmószct védel!éiól ó4' s /1/ ós h.Iyi |ömy.?(' és rcfrószcN.d.lcm' 1i,!.rzdálkodás' vizk'.lháiús.
iÍórúeuárás' szcní]ai7claa7úós, ke7€lés és írala, ünitás / cstomxszo]B:ilúii s /; hu adúkE2zdál]rodás 20]1'
éÍi cl'co.L\' t, I\jag] fo$zíg hei].i öilománÍzxfuól ] 3' s / 1/ ] 1' 1'')]



- nédés és ol.bús' kélsségfeilesztés, isúetettelesztés
(áltilínos ikolú gimíziuhi' *ik]ózépiskolai, 'ak]skolii' nefuctiségl ícÍcl.yokr.ús' kollégibi €uáris,
]<ózdg'elé! HidPjoBlrmot leEtébe! io\ó íB'elés o!ütís. t€bóto}bús, iploliu hű!észerolbús, l+sztó
f,selós, feileszt6 ncvc]és okhús' Ped'Bociii szikszolBí]iri leladat' . tóbbi g'crmck}cl. Mnulórjl ca.iit
ne'e]h€tó' okü&gtó sa'átos ne\€Iési ]Bén}.d g'gmekel! hnulók ó.od.i n4€lése és is|rTbi nev.lése'okúás''
a,olrek 1 s4á.os 'crclósi tón'ú scmckcknck' bUlóklxk '7 ólodxi nkobi kouégjuli e[i!isa, iLj} 2 ióbbi
glem.r{kel' o.rnóÍd !m |ogld}o2arb.tóL egiit! l $'mel.$ó$idii]ókben' €E€szsógű$i intézhénvckb.n
Ícbabüúciós i'tézménycLbcn tstós $óg'lr.?.lós aü áL|ó scffi.kck h.Ioklerftsé8éf,elt tljesnésélu
3'ük5+es Tl$tás, pcd.RjB'j.yalÓai s'olgí]oús - 20r r, óli crc, ón'ént 1 nffi€ti Ló2ÍtreléÍól 2' s /3/);

kóTemrjl.ódés 2 á]lm és z ö.lonáÍlatok tcrnrószet és kóm].ez.ftódc]emrcl kiPcsolitos f€ladahinrk

(meg'l.Pozó naósck régzése' bnu]'íínyok' szxkdésck kószitése' iÚszvét€l i tmészeÚódclíj tctii]ctk
íc]tírísít, bcmubúsít' f.nf,fuúsít se8itó nÚliíkbm ]995'éÍi LI]]'N'1'S /2/ be!'. Pontja és 2011é\i
cLx-il]!'í, 13'\ /l/ bek' 11, Pont,x);

Y&ózóségÍ kU]fuáris h:gYonáryo\ éÍétek áPoús'n.l.. hűÍelódésre szü'ezódó Lózösségct tcÍékcíységén.k, 1
Llosíg élehód]l i'\'iásÁt szo]gaó kUlfuá]is célok negÍdósiús]'n'l r'nográsx] nűvészetj inézhén'ek,
lakossÁB hú"észctj kezdchénr.zósck, ónszcn'.?ódésck $nog!úsa' 1 núkvi d}oró mu.}a íelÉteleinel

'aiúsr' 2 hűvészcti éÍélck IóE.hozísánil' nccóÍ,és.ncl s.gités. - 199l ' &i ti]i, N' l he\.i ó.komín]'2tok
és gcieik' a kózií$síB ncgbi7otll! vrlhint.gy.s .cnEíÜs xlít.dd$cgú v.í'ek fehdlt és lrrtístöreiról
121. S ̂ /'b/)1

ldbfíis óóLsé8 negNása és híeD]éLa éddú
(x knfuális óiökség Íedelnre 2001 é\'i L\nJ' b'' 2 kulfuális &ó}ség Íédelnráól 5 $ /1/ és rz e?ítgfr
I{óm'ezct dakjíás' és "édelí. 

- 1997' évi L].\\'T]I' r' a, .?írd! kömyc7c! ahlriúsásl és Íédelrréró] 57lÁ s

cg€ységn€s6zós, befsségmege]ózós' $óE] itó és egeszségüg].i Elr.biltációs t$ék€n'ség
(a lako$íg egé9ségl álhPoán'l iaÍitisx, l iobb éleMiíóséE elósegitése, 2 egéyséELáITsító [őmyc'cti,
.áisaddni és ea}'éb b.úsok eüen felópés 1997' éÍ cl]v n'' az.gószsóEüslól ]1-.1' ! /1/ /2/];

(2 fosr2szót éldekeiíek' jogiinát énénycsités.' fog).s:iói PiTblémáI f.lrárísx' foglsztól jogok
óflón]'csij]ósónck óÍél.clósq fo8ls,ól l.éPÍiselere! eri&ás, \üsgÁ]f,t' iltézLedés Lezdméí]€zése R fogrrvtól

iÓgok' érdck.k \id.h.éb.n] újókozbtás' dácsadó nÓdák' iÍ.omiciós ft.dsze! a fudabs fogrsztól
n'gaeús dó*gités€, á fo81sÍóL áiéLozottság..in'l j.Íításr, kó5élenén' újéLoztitísr 1 '97, éii c]-v. Í, a
fog]'rsztóvédclffiól 45' s /1/ l) k/)!

- bdohínlos t*éterység' kublis
(c$úthóködós 2 kózéPúví fudomáry, tec\nológi. és imoÍáció poli.Iri stltégia tialckitisábrn - 2004 évi
c}L\,vv' í. ! kuhú$fcilcsztévól és l techno]ógfu imorációról 5' s /]/)!
- kö2lras'nú s2cnT,.tck s7ámíÍ2 L'tTsilott cs'k kózhrsz.ú s7.í'.zcrck ]']Ú] icm|bc \rcbetó szolgíLhúsot
(únogrtj1 ' l.Lo$ág öns7cÍezódó kö2óségei! Üősiti ! telePinés ón|emfutó kéPesóact 20]]' évi
cl']oc.Ix' N' \í1$ÍoszíE hc\'i ó.Ionáf,Plúnól6' s r/ b/)i

szoci]ilis teÍékenFég, calídsegités, idóskTnjak gondozís
Gzocjális, ElemeLjóléti és gefuckvédelhj szolBílhniso\ elátísok 2011' óú cl-\]cilx' n' Nl$]mszág
heli ő.}ománrzitRiÍóL 13' ! /1/ 3.)!

l kö2|o!g Tn gímáix negnÉoft út, hid' x].gut íejlesztéséhe' femfurísíhoz és iizeneltctésóhc' l{,cs.|ódó

(tc|!Piilésü'.h.lttés' hcl}i kó7"tr]. ós eT7ókainxk l.jal iú\1' f.nnladí\a 20]1' éu cl\]oiDi s'
NÍiB}dTszág hel)i önkomán].zxujníl 13, s /1/ 2),



Á2 Ál]Pifi'áÍI x knt ts'€}erységek€t a rendelke2ésér€ áuó u8rofl és s7.né\i feltételeüe]. ne8felelóeq d]ho2
igazodórn' {okou 2i.sm v.rósit,x neg

Á' Á]rPiNáq'nynTt! ho7 nx$Í ós kül|ölÚ fufués'(6 !s ioB s'cn!\clr carránL cs'ükd-lxbx}' b1 r ó'

Fontblr neg|o8']mzoft alo! elóréséhez vg/ffiendelésel hozzá jánn*, és l jelen ÁlrPitó o}jrrt
r.Ídclkc,óseÍ el.o8dják' Á cs&ükozólr a]aPitói iogok]rrl nen ft.delre?nek'
Á c*ti.LTzási szándé(ot 'ásbm (cll bcí.lcntcúi' nelynci! cfogádisiói a ]<untóliuh dóni

3, áz Ál.piÍá.y vagyona
Áz AlxPiNánJ' indU]ó rókéje tó'yl31ÓÍ.) z ^I.PiÚtól l'PTt 130'000, izM vázhminceztr Ft' lz
^l.Pifuán! ' késóbb]ekbcn bclfóldi ós kii]fótd] tcnószetc. Yls jog] szcnól'cktól idoninP*.t fq:d cl'

9. Á2Álapitváíyvagyonának.elhasz&írása
Á riByon az ilRPibin)i célok fi.g]alósítísr édckébgn te|cs héItélben ..lhdznánató' ncm $.szó|Ic'tcNe az

Áz ^liPibinY .'ts} o.á.* LonLJói .clhás?niíusáról l Kut.tór'Ú dőnt ' ió ga'da E.ndo$ágálxl' tórckcdvc x,
Álalieínr céljá' ie.delt l'g]'on EymPílis]ir\ megórzéséie és 2 észení gxzdál]{odjisff ]\z ^bPjNá.y c€tlán
lendelt IrE}on a jclc! o]rnúbm mcgíog ntTt .óltól eltéó, 1 céüo7 ncm ilcs7kcdó fcld.óko ncn

Áz r\LlpjNán]' i pén'i$onít lülón e céLa f,ütoft száDJá. kc,ü és r Pénzüs]j, száhaitc! szibálvok
nestdásiÍal lóí]acL, b!9. n]ili.ín,
^z ll.pit'án| gazdílI{odÁsát a 2ol]' éú cl-\]il ó^énY v' és \'1. .eje zetébcn logbhrk'a350/201]' cill,3o)
Kofuií)tndclct s2 ál1!' .z Ál.Píró olrnÍb és a s7c$9.t] és [lúködéü szóá\,xibxn fTg]dol szerint
!égzi, vlgJonár..l óná]lóáí gazdáuodr\ hitlt csak cás'€inti és közbAzíú trékenységénel Iszélydttése

Áz AliPisínv kcitó\ kón}n'irelt reze! .tii]óÍjN. a céL\2Úinti és kózb$7nú, más|elól gxz.l'l]{odás'Íáll2l].oz'si
t$ ékcnvsígct' K.n]1at2.tése és beszámo]ói ' s7áNneli tón'ó.I s7.r]nl kóvinnek'
Á2 Ál2Pi6'ány l Íez€tó úzbégviseló! x iimogxtó! 2 ónkmrest' Í]Lnint e szcnólyek kózcli hozzáfuozóját
l bfuLi at'r negtötés íétiil igú'be thetó szolsi]húsoL LrÍételé\'el ca szdjnd jutaúsbáí ncm !és'csitbct]

10' Áz Ala!íbány képviseleic
Áz ÁhPi6.'n]' jogi szcnó\' ^z Ál.pit'ány kópvscl.Erc l KüÍónm e]nöke, mf, .l.dálYozhúsa esetón xz
ehóLlet]€ftese öíállórn ,oEosJL A k.PÍiseló a Po]E:in ios rilti]ánc *abíl}ai szcint }é!]']scl.tj jTgBrl

Az AI"!ií'ín' j.g/2óse áI}ó.t róÍó'ü' ho$ 2 ÁLPiNán! clóí! cló.yonoft r?3] f,yontitott el'eÍezése alá a
Kú1órilm cLoóke, Imk ak á\o2úú9 esetén !2 eln.k}el'ctese ó.áuóxn írjx l ÍeÍét

11 ]' Á Knntónm rz Á]aFitáíI úBa**ó '€Fe' Áz ^liP]ftánl .r$'o!á.'| i KÚltórim t.d.It'ik' ^
KuEóiuh ugjd 2 'A]+iNj'v vczctó tis26ég1'isclói,
A Pt]{' 3]22' s :üPián ].Mtónüni tlg 2 l mg]'l.oni személ' leheq ,}i!el cseletr'óLépsségót a 6€}eíYséEe
.llátásához szűksógcs lórbm f,cm lorlátozúk'
'{ k@tónÚni tsg Ltxtórimi t4ságg3l ]ás fe]adxúit szen.\.se. kóte]es ellibi
Nch lcb.t küxtórimi eg xz, akir bűncsclcbnón| c]kóvc.ésc nl iTEtóÍn szábadságÍesztés bűltetéÍe
iúlt.|! xnjg ' binteteft e]óéledrez Éizódó hátánvos kólei}ezmén]€L .lól nfr nedtcsült'
Ncm l.hct llutóíumi bg iz' rl.jt e foglilLozástól jogelóseí eltiltot*' ^tjt lalmely fogl.l]{o'í*ól joceiós
6íói íéleftcl 3ltilbth\' r' cllltás lrxúlF d:n a' ítéj.tlJ.n ncg'clóh tcv.]r!]tsóg.t fÓ\litó joE1 szcnólt v.zctó
n9sés\nelóje íefu leher Á2 dti]úÍ lihoídó lrúrczatban hésszsbTt idóbibnig nen lehet rezetó
nsz$ésúseló 3z, 2kn c]tiltTtik i v9ctó bgGóg\i&lói t6i[cq'sóstól
Áz -Á]ipieán' ked"c'hó.yc'.tje és 1m2L Lö2cLi ho7,íbíozói. nch lcLci 1 Küórih ág]x'
Á7 AlTíró ós lózcli bozzáúitozói len lelrcbck tóbbsógbc! x Kültóriunbm'



A 201], &i cLsI, tóí'én]. 39' $ ]rxPiá! lró2h$z!ú szÚEzet neEszú.$ét kör.etó üÁron ónig nch lch.t nás
közhrsz!ú szcí'c,cr vczctó ds26óg\ ndóic' í$ iz r\lxPin'ánl lfultóriLm] trsj' M a vmél', ati to']ibbrn olYú
].őz!rszíúszmezety€zetótiszbégyjselóÉfult.^makícg9úiésétnegelózókétélb€nle8']ábbe8'érig,
' tbd' iocnród né]kijl s2únt seg úgy' hog z abfu ó és YáhhatósÁsníl n)ilví'Míoí adó. és
únáíTzását íem egle.ritette l.i,
b).se\e] szenbcn az áuifu rdó ós vánürtósia,cl.ítós öss'cgí ófriá.) t táÍ |ct,
c) rBelYel 9.íb.n ' ÁI.mi adó- ós r'blxióság üzled-áiás intézkedóÍ alkilnrazot, vrar üzledczárás
bc\etcsitó bGígot v ot ki,
d) de!úeL adó9írát ü Áuan] adó és yánhatós]ig a, ldó2ís reÍdjad szóló tón'éry szeiit íelfusesztetc

Á "czctó usr$ógviscló' ilcÍc 2 emclr ielót szemay Lótele Yil.není}] érinteft kö7n'vnú szcn'c'.út
eló2etesm tíjéLozbúi Úól, hog] ilyeí tisztégct e$idejűleg bís kózbzs'íú sz.í'cu cból is bcúlL

Á Kúitódur dó.t a, Áj.liííny progmjjJól és .ró! ho8] ]z ^].Pjháry 2 i]rP]Náíy celjiinik éidckében
nüd, ni]yeí tsékcryséEd.oIÍat' illcNc hÁor, hillcn ts'ókcn].sóg.t limoFt' Á Kutónún ftle]ós rz
Ál.pító feié u ÁhPíN'ny nlnkíjíéd, Á Kü1tóám &.nie bes2ámolót készit rz r\IQító szánÁm.
'{ Kúatódlh .cl'd!b' hogy ' '{LPíNí.y }ozhxsznú niíósitésének feltételeit. Dnkódókepe$éset'
62úó|éPsségét |ol9.mbgn úg?l.nnel kGé']e' és mindezek mcgórzése érdekébcn iülség.s lntézkcdés.k.t
a 201 l ' éri cDo(V tóF'énI 32, $.áb1n foghlbkÉ lckint.(cl negbgl€'

11'2' ̂  Kutónú bEjiit rz llapíó jclőLi ki niúrczrtlan idóre' Áz ÁIaPíNán] kuórima 5 fóból a]' Áz
,rliPitó l Ku'ltóliu sgiM az 2líbbj szohólr]rct ké; f.l|

Kelmeí zolún (2ó00' ví., J-cn9 u, 3/.)
Klnc2II]irú (2600, vác,Bádrory u ]5J
Nlaíos Gvú$ (2ú10' Nófu6' szond]'út'1)
dr |.fubrycr 'vl - ehök (2ó00' vác' Hoí'árh \íihj]y DrO 7/b fsz' 4')
sólYoh Baibaú - .lnökhclycts (2ó27' Z.b.génl, Kosuth L' út 34')

1 1']' ,{ kmtóiimi baság megszinü l tü.tóriun] bg

Gelek.ókéPsséEtneL 3 ts.éLe''séae eüitásÁboz szütséges kó.bcn töíé.ó korlálr2ísár'l;
szmé\'érrclszenbeni |'á!ó'Ía$ ó$ze.éúetedenségiokbckö!.rk.2tével'

Á' ÁLPító bímc\ kutóduni tlgot b'ne\ idópontbm indoLláí !ótelczcftég nóurü rnsz^hjvhat' ha a
LüítTr trékenységé\'cl' ug\'mUüs2tás&'.l 2 Ál.pi&if,y núkódését resza}€zteti
Á lrmióiimi eg lemondísít íásbx! kóte]es g ákorolÍi iz Ál.pító l.]ó tct nyüLtT2xful'
^ Kü'tónun elaökét és eInőklehftesét rz Áhpitó jeló]i b

1]'4 A KExtórim é\Ente szii]<ség szeiilt, de le!'líbb éÍente kébzcl bn ülésL A lü óiimi l2gÓk !
(lstónun ü]ésé. sz'!2ís.l üTzzák ncg hx'ímzxhil.L Á kLüfunúi ii]ése[en iegrzókónFct vczcbc*'
iheb hfu|ria'ra l lozofr dfutós.k.t'
Á KÚrtfuD ijlósón l szxbályszcrúcn lÓ2ólt n2pncf,dcn szerepló Lédésbeí nozható hrúroz.t' ki"6c, h!
'alooDa kuatólrDi tlB ic]s Mn ós r aiPúcndcn ncm s'clLtló tírdís ícgúr9á\ísíio? c$'BNgú.hg

]Vindc. ]rualóriWi bg.E) s'arizRful rcndc[cziI(
Á Kutónm hlúrozxbit 2 h2tíozltI{éPsség negá!4ítisá'ál 6g,'tlúbe let sznazitok tóbbség6€l hozza
meg' KiÍételt ez ilól azok az eserek képezleL melreknél jogsh!í|I. k) ' )rtl clóíúsai cPls2crú szótöbbsógct
megh.ladó h.tárczathozrb! [Án't í eló.
Á KuEóriÚ aurTi hxtár.,]tkópcs, h. 'o. a |.a.lható szxvxzltok tóbb nint felét képdseló szFazáír ioaosr't
rószt yesz' ^ biűszxttépsséget miÍden n'táto2xL\ozihlaáI Úsaál k.



11 5. Á ]<uEtóriuú üléscit r KuBóriuh elnőkc':kidÁ]Yozt.Ésa .5.téí crdökncl'ct€sc bjrjr öszc íísbaí' Á
beg!íót' ahe\ btdídh t A]'P]báíy nevét' gétlelyéq d ii]és !el'ét és ]dóPontjít Yíünint 3 fuPiEídd'
áz iiléí DegelózóÚ 15 mPPlkel leÍaben' vagJ e mdbeo megLüden; j Íalnmdei l neghí'óbx' o\X
Íész]otc$égc.] }cI i.ltiintcbi' hog) 1 9a1Úású jogTsulbk a úJgralni kjYánt téhakórókbcn áuísPontjukrt

^ Kültóiim úlései n]üánosdr' mcly Íyi]Y'!cs'g jogsabálybxÍ m.8h'úrozott cs.t€kbcn korLáto2h ó'
Bárbely kuritóliuni eg *ólhcti Lastónunj úlés ószehirisát a el és iz ok meBjclólósó.L ll'en keelo esctén
a (útóriú clnöLc kötdos a L&eleb beéúezésétól szÁnibt í'olc fupoí belií iltéztedni a2 üés

tlr a Kürtónm iíését nen szóá\szÍűm hí'ták ósze, 2 üéÍ *}or ]ebet neElM'j, hl xz iiléel
'rrmdíyi lúrtóduhi es 'clei v4 é cgYhmsilig bozájánl ü ülés bcgbíásáboz.

11'6, A KMófim inós.in hozot döntósclÍól kós'iilr jcgPókólrc| á K@tórjun ' H2úro7'tok Kón}TóLm
nyilvándtjlÁ Hxtíroztok KönFében 1 döÍtéset szö\c#n kjÍiir szeEPelabi keu a dóntésüoabl idóloniát
és natÁl-Yít' a dóntéú tíhosatók és cue..zók szÁfuínyít, toyíbbí a 'Á}asllt h€let és elcnc szrvazók valRhint a
szaÍrzáÍól fuózLodó tEtónmi bgok íevét
Á HRliroztrok Kón]Te xz e]nók]cl, i]ledt innrk akadályoztiúsa setón elnókne\cftesel tőtot elózetes
es,€ztáés !táí bíki dde*]ódó száháB bestelnthetó az A]xP]diíy irí;!íbaí'
Á Kú'tóliun ha!írcz'tát az ehök' ugy h.sb'ása alrPján '' e]nók}eI}cnes írisban (e.hri]ben, rá$'
ha$'obáíYTs posbi útTí)' tó5'ed€nii] Ló'i ühl aLjneL 'TBíh' köeldetséséE' e$éb gdelére a dóntés

^z ÁhPitó |elhfuloazzl á Kutóijmo! log} kés'6e el az iüPibány sz.ítz€ti és lvÍúkódési sz1bályz'úq és
f'dszeescí akfualjzÁlia et á táxádd'ai Bmyc}:kel' ' szeí'Üetbeli ráltozások'] és iosszóá\i nodosíúsok}'l

11'7' ^2 Ál.piBín' R nnködésíól (beleéfu'e i szakhii Í€lidrtok végÍelrljtását 1s)' vagyoú Pénzii$i és
jóÍedehri Lel'zetÜól z ü]€E éY kóf,Feif,elr lezfuisát ].övetóen 2 ü]eb éÍ utolsó .xPjá!.L incnrc 1 megszinés
u!i'r'd ni.t bédeg'fold ó.xlP.r, a iog9.b'r'bd n+lúrozTtbk szerint löt.lcs éves b.számolót tés?íteni

A, óvc\ b.számoló tdln.''r:
a) a n&lcgct Gg]'sz.ísít4t hédegá),
h) 2 trcdméf,yhmDútisr Grtdmmy'seetés''
c) l.ttós k.ry\TiEl léÍ's ! kicgószitó mgüók]ct.t'
Á Li€8.szíró neué}:letéb.n be keI nubdi a úbÓg2úsi lmgnnok lreretében régl.g.s jeueggcl felh2sznat
ó$z.gck.t úmTg'úsonkón! a 201] ' é"i ci-xxv, tö4'ónr 29' ! (4) bcn foBhlbktal ö$zh!ngb.n,

i2 ÁlaPibáíy köeles 1 beszánolójáml egidejúleg LőzLsznúsági meléLletet is Lés'ftni Á Lózbszdsási
melékrerL.l LÉ l..I nubhi ' 5z6'e'et ílbl *czet kö'b$'nú kÍékúÍséseld' *en t€véken'ségeI! ló
célcsTPoitjait és et.]hé.ycit, f .h]nt ' ló'bs,nú ioBáuís n€ál|aliúsáhTz sziilcég4 2011' óri cÁxv'
tóÍéry 32 s szelinti ld]tok.r nú.tók'i Á ltö7h$znljsági r.llélrlcr bfu|nrazz. ] xslon .elh.sználásíla]
l.Pcsohtos kimubúÍ' r kózhNznú cól szeiinti jufuúsTk kimuáúsá! 2 vczcrő dszEóg!'sclóinck Í]ójtott
,uftnisTl ösrcsét és R juftLisbm részesii]ó Íezetó fuzséael felsomlását'

Á2 Ál.PjF'nv órts b.s2;molóiá! és kó'has'núsá81 ncuóld.tét l KMlórib ]résziti c]' hiid bag'a ió!á .gygcó
s'ótóbbsécgcl. Á jóvílra&'á* Lövetóeí hegkijld] izt ' Ál+ító |.lé. Ábem,jbÚ u Á].!íó i dotÚeífuok
íaét.|ét lólató ]5 nalon Lelií íísbin neh tcs' észttétdl' ú$ d 'ó:íni$ofuak hinósül Íószéról'
Aficnnyibcn ós'6'éehkd esz, azi r íenti lrtáddón beliil gÉkoÍolbatj!, és ez esetben a Kürtóriub btc!.s a'
ószr.vótelcket mcgli7sgíhi és döntcni úól' hog] nódosítjr. ' &.s bcs2ámolóját és 1 közh'sznúság'
m€Iédereq v2g] se' B]imclyit dönrdsc cs.tén 'rötles ! donrnml]noklt úila hegküÍdeni az észrséElekkel

Áz r\llpid'áf,r Lótcl.s l Kmtórim 'lt'l e]|ogrdot évcs beszámolót. Íallnint kózhsznúsági meuét]ebt
Lötelezó kónlw'sE:il.t eseté! x Lóry\Tizsg:ilói zásdekot m$ i zá!.dék neEadásánák eluhsiúsát is fulma'ó
njsgeden !ónr-Ti2sgí]ói ÉGdtéssel eg'ütt' a2 ot üzleti 6 íérIcg.fodulónrPiát (ó\ató ótódil nófu! Dtolsó
nTjáig lctétbc b€llczni ós kö27étníi' kőicl9ó I{óÍ]aai7s!.í].r csctón uaymoly2n fTmílrm ós brálo']m'l' müt
ane]'f,€k al.Pián l köqÚizsg'nó l beszánolót lelühüsg.ilM.



A7 ÁlrPiíín' kót.le'cfróaén.k a cid szÜ.üetek bnósási í!'ilfínfuísáJól és 2.zz.l ósz.ÁjgEó.ljárísi
g'bÁ]yTkól 9óló tón'éqYbeí meshrírozot nódof, ts? clcg.l,
]\ letótbe he\ezeft beszjim.lót Y.l.mint l kózb!s,!ús1gi b.uéL]étet a ci{]] szerezeÉk birósígi ryilránmís'ól
ós az c22cr ósv.6i!gó cljáia\i sab{\.kói góló iósés-óe! meg\{rílozos m(doa ke\ Lózz.rNi' Ír]xsi(
adarainak Lekérdezését l citillntoftá.iós !,.(áL Sz{bír^ le\eró\é kcll (cnsi
^z -{lrPiBínI kózzéiételi kótlezcttsóg. ]ritci'cd a bes7imo]ó Íxbmini x kó2h^'íísági neléLlet saját ho.].po.
róÍénó ethclyczóséfu is' Á' ÁliPiaÁn' l kózzérett ]dxtÓL folrhitos neEtekinüctósógd lcg.]ább r tózzététert
kó]dó másodi]. úzleti &Í. fuírtkozó ad.to} kó,záótc]óig bi2toí!l'

]u n]aPís1n' híkódési re'djére ron'tko7ó iútok' 2 kuntónm iiléseinek j.$'ókön}ryci kiÍéve a záJr ii]ésm
késziilt jcs.2óLón)ai íszlct.kct x Hll'ozxtol. KónIc' az l}pitán' nu ÍcíT! ó|.s bcs'áholói' rnnak
hcIéHeEi Í.üminr kó2h.s2núsisi nelléL]etei áz ebóL]{c|. ]l|cr.lnnak akidál'oztxrísi esetén .Lrólrh.]r.fusscl
.őíónt eIózetes egYeztetós uún b'rki érdck]ódó szihárr melteli!.helő| ., ÁlrPibáíÍ ilittáÍáb.Í' Á n]'ilvílos
iditokJól s2jái töltsézére bárki nísobtTt Lészitethei
Áz ÁI.PiNí.r múLödésc, *oIg.ilfutászi igq'bevétdónek hódF. beszánolóiÍxk lózlésc n)'lvános. Á
s2obárúúsol{ igéíyb$étlmek módját lxhnint f!|Étclát a Kutónü szxlrí\oz7i, és azt az '\].pjdi.l
e |e . Ú Ó  ' ' ' . '  o !  L i ' d '  " aan ' ' g r  I  oLp ' !  (m '7  . .  . 9n '  ag f l  oo77J '

11,3' Á 2011. éri cI-É.v' tóí'ény 33, ! (]) és (2) betÜdése xlxPjín a Kuetónú hrúrozthozabliblr lem
vcbet részt xz l szemól', aki vlgr akin.k közcl] bozzíbÍozóix a hatlrozit aliPjin Lótelezettség v!c] í.lclósség
rló1 nentesij], ms. bífinlcn hás elón'beÍ lészesül, il].Nc r hegkötendó joslig]']elbÉn egéblént éÍlckglt
Nm mjnósül clónYncl a Lözhisznú sz6'ezet él szcrinii ,uftiúsd kÜetében 1 bírki álbl hcgkótés né]Iül
]EtflIbe rthetó .en Pénzb.li s,T]tsálbús, ]IeFe r tárMd ni szcí'ezet álbl tiEjif,ák' x bgs'gi jÓgviszony 'a!iáí
n}íitotti létesitó okinba\ h€gfelcló ca szeilti jumtás'

Á ?tk, ]:] 9. s (2) bekddése úPjá. l KüÍóiium Latíozitáfuk me8hou glíbln ncn rthd 1é3* z r venélv,
x) xkit a haiírozit lóte1-efuég Íxgy fel.ló$ég alól hútcsit vag' ' jogi gcmélv blhét hásíljb €lóíÉm

b) x}jlcl a htrárczat szeiinr sze!2ódést I{cu ködi:
c) 2ki cuen a hiúrczai ábPján pet keu indibn|
d) xkinel. Tlym ho7'ÁhÍozóia érdekelt x dóntósb.í, ak] a jogi *úóIyn.k .cn úcjl qs' d.Píróia]
e) {i ' dóntésben édekclt oás su ít2ítl többsógi be.o!ú$Í 'l.Pdó kry.sTlitbín áui Ms]'
! aki esébké.t szmé!'esen éldekelt l dfutósl,cn

Ha cgl kmtóriuhi hg mldle\ ü$bar ncn sz.\azlrtj ót rz xdott hxtárÓzxt b.ghÓraúiánÁl
niúrcz'tléPeség n.gi|Llnisr solin 6g] elnrcn ki\ii] keu hxAvű,

12, Á lelögyc|ó Büotság
^z AbÉtiíI |elüBi€ló B'ofuág' ] főból jI' AhP\ctó |eladxb, hog ]7 üs]'czeté* a Kuntór]ú érdekeilck
nc8óÍísx cóDából cl]Úór'4 Á le]iEleló B'otbás hsifu és Dű}ódósir. ' }Á- ls J 20]l, ó; .J'!-v
tön'énYlreÍfogliIúklilós,h'.Ebxn xz:]íbLiszaLíyTIlonitko'n2k'

12'1' ̂  Fclüg'Ycló B'otsig hBj. iz a na$koni szenró\'lchct' xlrin.k csclckvőképc$égót l t.!ékny\égc
c!íúsáhTz szül.úges !órbeÍ Ím Lodátozák' Nen lehet l Fcliig}cló lizofrság tigji iz' ikvel szebben i
v c7c l ó t s zbégr i se l ó }E ro fud{T2ó l i ' l t óo ! i ! . eúcL\ ' 3 :22 ' s ó s .20 ] ] , ó i c L \ ' s l t ón 'énT3339 ' sÁbx '
fTsLlt tnde&-és.k szcÁa\ asd az N^Pitó o]rifu ]1.1 ós 11'3' Ponljá', bír!L; .!', 'ágY 'tincl{ a
bo?,áhíozój8 a Knsrólm rezdó n9ts8nse]óje'

Á 2011' di clxx\l. tönúI 33' \ (3) bllrYdée .l.pján nen leher l Fellg1'cló lj'ofuág elaöke, v!$ b8jl
il.ec kón}rrjzssálóF z a 9ené1r' aki
a) x, ÁbPín'Ánr döntéshT'ó szc.a, ill.Nc az úgFtzeó szffie ehóLe vlB1 úgi1j
b) xz ]!.pjFámy:l . hcgb'1tásán Liliü nás 6éke!$éE LifeitósóE náÍydó nÚkNnzonybxn vlEv
núkí'éEzésr Ei$anó e$éb io3\'iszoflr'hm áu' l? iÓrszxLá\' dillélP ncm rcndclkezi*j
c) xz AliPi6ín' cél szcinti iuftitásából Észesü] kjÍéÍe l Ml}j ílál heg$tés né[in lgénybe 

"eI.etó 
neh

PÚzbeli szokíltstások1t -' ilch'c
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A? ehó F.lug]eló B'ot6ág Eg'ait r létesiió okinthán kel] kijelö]ni' ezt köretóen xz Á]lPibáry döítéshozó
gcftc úh9tj1 a fclügeló bi'ots]'gj úgok2t' Á felügieló bizofuígl ügsíB ]ogÍnzÓnl u erÓ8ádÁs'r jön léee
^ lelüEFló b'oftáei bgság h.gszűíésór. a vddó tivBégr.iselói hcgbizatís bcgs,únéséÍc vonatkTzó
sz.bálrok.t ke]l rlI.1lfuznl rzzrl, no$ a lgl*Ieló b'Ttsígi úg Ienondó ílilatI.o'lúi 1 Kú!órih Í.z.tó

^ Felügeló B'otcág bg'd x Felűgyeü a'ofuág nunkíjábm személÍeseí !öte]esel részt *mi '{ .elLi$e]ó
B'otsíg úcj! ' -{hPiFánI ng]Tezetésétól Ái*edeflel! teÍékenFégiü soráÍ nm uhsithltó ' Á Feliigveló
Bizohság kó'".dcnij] x2 ÁlxPitón dtozik bcszínTli'

12'2'ÁF€lli$elóBiofuígúg'lendjét,ltkésa2011'éÍicl-liv'(ön.éí}ben.oghlú|l6g chbcÍaebd

12'] ^ le]üs€ló Bizofuág kótelcs i Kurrtónm, vxgv áz ^]iP]tó elé lrÜii]ó dótdjsÍésekd he$'sBí.lni és
c7ckk.l kaP.so].tÓs j'üsPTntját x dónÉsbozó s2€r désén isncrhmi ^ Felüg,veb aizotbág elen&zi 2
Áüpieí.y mrjkódését és gxzdilkodásái Enlek so.if, l re,etó dszséBÍiselóktól jelefltós' i szÚ'ezet
mu.I.Íáüdónól pedig tájéLoztxúÍ YagY felriligositást ktrlret' to\ibbá 2 ÁliPjbáry kóry9dbe és ]ntiibi
b.te*bthct, xzo*.t ne$úsgálnlljl

Felús.ló Büoft *iE f€l.drú
EBcIcIÚ.l Lisómi a' ^lxPifi'í.v jTgs,.rú lalxnint az AbPnó olirxú.xk' szen'e,eti és Mlikodósi
szhál]2Íánxk neg|e]eló núl.ódését!

12'5' A, 'ntézkcdéÍ. j.gosdt Íezető szeíet l Felüg.ló Bizofrsíg i'dib''.yáfr 2...lr negtételétó] számitot
hffminc nlpon beliil óssze *eu hivíi E h'úndó eEinné'ytclcf, clt.lrc eÍté' ' KumtóIiú ó$zehhlsál a
FelügFIó Bj2onsáE ]s joE.$Lt'

1 2 '6' Ha 2 itr jososult s 7s a tön .nlcs nűkódós n drríüití $ gdelébe n s'ükség.s in tézk.dósckct nm t.szi
hlg, a Felú&cló Bizotlság kótel.s h:l1déLt]l!r!] órúsí..i l tón'é.I6ségi |.]úgle]dd e]l]itó ymd'

]2]. '\hení}jb.. a Felügeló Búottsáa u i].PiFily il.Pitó oknlii!{ illcsc a s'c^'c2cti és NlúIródósi
szábályzrtí\'al cuc.télcs bű}Tdós ál]aPit ncg, joEa Íxf, l Kültólmot öszehíini' lagr fc$.Lí] cl'áríÍ
ind]hánPzni a Kúrtórim üg'i' ilen'e az ]\liPjNánI :l].dm2othi el]en'

b) .ücnór'ni 2 ^l.!iNáÍy grzdá]Lodásáq kii]ónósm x tínogaúsok iendelreré$zerí és x minde.kon
elóiiásolo,]( negíeleló f.Iraszná]ását;

c) ncg''ssá]n] t ÁhPisánv nódcgcq val.mi't
d) újékozbdi üssáhbi aedfién|é!ó| 2 Áhpíót és i Kunó!úot'

]2:4. Á leliialeló ]]i'ofrsíR lóteles 3z intézlc.léye jogosult vezetó szen'et újékoztih] és aíná|. ó$zcbivásít
kezdené.yezd, hr aüó]szÜez fudoná*, hog]
a) a s'c.'c7ct Íúkódés. soi'r Tly2n jogs21bíbsérús ragy a2 ,4lrPíNánr érdÉk.it e$ébkmt s,jlyoslÍ sdó

seDéíy (nulmzú' töÍént, ahelúek begsántetése rás} Lö'etlezménleinek ehínúsa' ilcíc cn}ütése

" ' Ú v " e d ! ' ' ! ' d J J | ' . ! ^ l d  a n d o n k a  . v ' . ' J | . g ! ' L '

b) a lczctó tiszhésiselók feleló$ég€t hesilapozó tfu) hÜüt Gl'

12,3, A !.l*leló Bizotbág bg'Í

12'9' ̂  Fcliig.ló Bizoftsig )a'mlaú
eumóizése' tmábbá a résleniiúsól

J  K J n | o n J  L . . Ú .  m . s . \ + '  l Á P n , [  9 ' T .  l  ' ' ' \ o 7 j  o P J ' '  . l

aliPjín a ]<útódu leladlti i megf.lcló i.té2tedésel |og.mltosjtisl, zok
a |rclüg].|ó Ri'Ttsíg Úélo'htív'

13 ,{7 ÁlaPiNjnl htiro7'drf, idóre ion létc' NÍ'jkódósót llág"-xloszáB egész teincén vég2i toúbbá
egnifuűkódiL bjrfó]dr' elsósolbRn cuóPii os7ÁBok lr2soíló bók!í'\ig.t vóg7ó szeítzelcn'd ós



1'1' Áz ,\l.Pitán' gxzdisági váudtÓ7ási rc*k.nt{3.t cs* Li!'|a'nú, n$ cél,ainak létcsitó ohrtrbxn
n€Ehlrirczot .rrPcél szetinti teYékenYség reEÍilósitlisi érdckébcn' üTk-,t íeb Íszé!ÉzÉbe Yé8ez iz
'{lTií'á.v b$'étclóból sm a2 Álapíóíak' Íh i Kutónm úEjinllr ]r2snl Ím szármzLÍ' ^ KutóijÚ
bsjRi üonban r klékeí'stutlel kTcsol'tbxn dii''sbaf, rós?csiilh.b.l' Á dí2ís néÍékót r Kueónuh
elnók hrtárczza hcg, éÍes szinft''

]5' ^2 'Allpifi'ánr l g:z.tílkodásx sÓii. .|it ttdhórytt.fi os'tjr l.i, .'t r' Ál,Pító okjEt 6' poít'ába.
negbaáozoft ts'€LeÍYsé8eLre fordiqa,

1ó, Á2 -{lxPiN'í]y]l2nlsráhláji íeGfr 9 tépÍiseleti iorgal íetuházot szma'eL Kelenen Zo]tín, Kmcz
Mán4 .lr' Nemr]'Ü Evl és só\om !áLlari' A bankzán]r fclct viló r.ndc!'.zé5hcz hinden ectba a nós|
áL ;n j l J |oE . '  ' l | . 7n ; \  \o / Jk . ' ó ' . gW ' ' . '  J i n /  ' ' l L ] '  . g

]7' Áz Álapií'íny 'oBbaúyosm ak}or jöf, lée€, mi].or 2 j\l.Pitó okintrt l peÍ Megvd Biróság

]8' ^z ll.Pjdrány ne8szűnih' ha llkalírditrá nÁül .él'a heglTlósitísáh' ví& r KútóiÚ felhivás
eleoét ü -{llpin'án' cai't Yeszélyezt.tó etékcry.óge mirt a }íósás tór! a ry'ilvÁntúásból' ms] az
Üg*s^ée ndiMáqiás ne8szünteti ké.vs2ei vó8tlszímolís't' v!9 |clszámolás't r.ndcü cl' to'íbbá r Ptk'
]:,Ú]], s IÁz :l'!in']'n] neggúné*] (1) bek9désébcn |Tglálbk sctébú. Á' '{lip]Náry negs'ínése esetd r
!ógclsz]inol.ü1 a kó.lT,ü légclsziholásh' vagll a .elszáholísm 'onxtkozó szsbál-vo|at kel 'l]{'rmzni (201 1'
ó]i clx\.v. tóNéí' II, fcic'ctébeí foahltat ygjn! ' céFynűnoságró], l bíósfuj cfutljárásól szóló tódónr,
yalamilt a csódcljárísn' szóló tó.'ény, továbbí a ?tl' alilJjin)' \Iea.lszánolóként a Kültólm €hóke' v'g!

l9, Áz -A!P]b;ny megsáíése eseté! rryionát x hitclczók kielégitését lóÍ€tóm 2 j!.PitÍáf,I célj'boz
h6oÍ ó tá'ékm'ség€t Lifeitó szeí'ezeleknek' Í]gT szeÁ'.z.cknek keu áúdn! hÓgi' xzol 2 ÁlaPinány ei.d.ti
céll]rúzós.inck hcg|cl.ló.n haszníljÁk fgl' Ednek i&zlcfiió] az AliPibány Kútór'uhi Endelkez]k' lyú
dö.tós hijnyábm, !'!3 lé.'szerÍégchzjmoüs, ilcsc ícls'íÍo]:ás .\cún au Á]xPieínr frPxon. r N.h2ct]
Esnfu l5}rdési r\].pn száll

20' Áz -A].piÍin' leleti xdócldó'és a *éklrelYe 9elint i]letékcs xdóbxósá& xz á|.Jrl'zuíásból
számmzó tánoB:tás .e]]rászfui]ásínxk eumór'ésót töréíY cltéIó rcndetezése biáÍYábm rz ]tllni
szi[Ysószél, az áIlmi rr81 ónlofiíqPai] kóltséBletésból' ]l€hc á ncnzcrkózl foÍásokból iutbtot
úDoggúsok fel\gsznÁlásának eumóuósét ' kii]ö' jogsz'bÁ|]' v.riot] cll!íóüós' sz$eze! x tóím)€séé
cu.nó'éí P.dig 1tí ninyidó sz2bályok szelht xz U&jés,ség líqr .l' Á tön'énl.$óg clenó'és nen teded ki
u ol'?l üg'elre, ffilrelbar .g'!bként bitósági vag] kó'szsxtjsi \ÍósáE eliáiis',t vln hel.E'

l2 ift 'em sabí\oioft }éidésekr. a P!L, ldrhint az eg]€siiréí jogól. r Lózlrsznil ioEínáyól' v:ümin! 1 c il
szen'ezetek núkódésdól és únosatjs'ról szóló 20] 1, .li c]-}]i1' tón'éry rndeIlezései az náÍ'ldóá}'
Ig1zTlTn, hogy i, :]xPitó okiftt egFéaes szeite2erbe loglilt s2óv.gc n.gfcl.l a l&esitó otirlt bódoítások
'l+iá' b.tí]yos fu blmám].
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