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2327 sotszámon a pest
Megyei Bíróságon megtöttént (12.Pk 60.524 /2002 /4). Az eltelt évek sotán bekövetkezett
1ogszabályi váItozások, igy a2071. évi CL)C(V. törény és a Po§ári Törvénykönyw (továbbiakban:
Ptk.) tendelkezései, továbbá a tárcadalmi kötnyezetben, az ÁIapiwány tevekenységében lezajlott
folyamatok szükségessé teszlk az Alapító Okirat módosítását - az Alapitvány nJvének, etedeti
céliának és az aJapitó személyének megváltoztaász nélkiiLl - és a Áódositásokkal egységes
szetkezetben történó niegfogalmazását az alábbiak szerint:

7. A2 Atapít\,ány neve: Magosfl l{ötnyezeti Nevelési és Ökorurisztikai Álapitvány
Rövid neve: Magosfa Alapítvány

2. Az Napítő: l,{atos Gyötgy (2610, Nőtincs, Szondy út 4,)
Az Alapitő tendelliezik artó1, hogy haláa esetén l{rrrucz Mátta úszéte (2600,Vác, Báthory u. 15.)
adja át az al,pítói jogok gyakotlását.

3. A,z Alapíwány székhelye: 2ó2 [ Kismaros, Láng u, 4,
Levelezési címe: 2607,Yác,Pf. 130.

4. Az Alapíwi.ny első vezető tisztségviselőie és képviselője: I(elemen Zoltán Q6O0, Yác,
Lemez u. 3 

"a.)

5, Az Alapít ány iogállása
Az A|aPiwán' a Ptl<. valamint az egyesülési jogról, a kőzhasznú jogállástó1, valamint a civi1
szervezetek n' ÚkÖdésétől és támogatásától szőlő 2011. évi CL)O(V. töwény tendelkezései szerint
léfteiÖtt é§ rí iködŐ, iogr személyiséggel tendelkezó közhasznú szeívezeí, amely közfeladatokhoz
kaPcsolódÓ, . társadalom és az egyél kózös sziikségleteinek kielégítésér elősegítő tevékenységet
ÍolYtat. Az t laPiwány szolgáItaásai a szeryezet dóntéshozóin, testtileti tagiain] munkatátsain és
önkéntesein jwül más személyek számáta is hozzáféthetőek.
Az AlaPÍ*ány tendelkezik megfelelő etőfotásokkal és megfeleló társadalmi támogatottsága
kimutatható.
I{cDvetlen Politikai tevékenységet nem foiytat, pártoktól fiiggetlen, azoknakanyagi támogatást nem
nyijt, Európa parlamenti, otszággyilési, megyei-, fóvátosi önkotmányzati képviselő ;ólt.t .r"-
áüt és nem támogat.
Az AlaPitránY vál]akozási tevékenységet csak közhasznú céljanak megvalósítása étdekében,
a_z2kat neY veszélyeztetve végez. Á gazdákodása, vállalkozása sotán elétt áedményét nem osztja
fel, azt a ielen Álapító Okitatában m eghatztozott cél szerinti és kózhasznú tevékenységeire fotdítja.
Szetvezete, működése és tevékenységei egyebekberr is megfelelnek a 2011, évi órixv. tórvény
elófuásainak.
Az AlaPitvány az A|apitó Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait
nlnlválosságta hozza,

.;d



6. Az Alapi*ány célia és tevékenységei
Az Alapítvány célia, hogy elsósotban a Bötzsöny és a Dunakanyar térségében az ökotudzmus
fejlesztésén keresztiiÍ hozzájáru|,1on a helyi étékek védelméhez, a telepii,léset és a helyi társadalom
megrijulásához, valamint a kömyezeti nevelés eszközeivel bemutassa egy fenntarthaióbb életmód
lehetóségeit a helyi lakosoknak, a tétségben tanuló diíkoknak és az ide láiogatóknak.
Áz Alapítvány tétségi, otszágos és nemzetközi szintű tevékenységeket is foiytat.
Az AlaPÍtvány céljai elérése érdekében a követ-kezó közhasznú tevékenységeket végzi Q,átője|ben
szerepel, hogy a közhasznú tevékenységeket mely közíeladat(ok)hoz kapcsolód őan hal9a végte,
továbbá hogy e közfeladatok teljesítését mely jogszabályhelyek írják e16):

- természetvédelem, kömyezetvédelem, állatvédelem
(a természetvédelrni kultuta fejlesztése, a természet védelmével kapcsolatos ismeretek oktatása _
1996. évi LIII. tv. a telínészet védelmétól 64, S /1/ és helyi kömyezet, és természetvédelem,
v'tzgazÜlkodá:, vízkátelhárttÁs, ivóvizellátás, szennyvizelvezetés, -kezelés és -áttalmat]aűtás
fcsatotnaszolgáltatás/; ht ll,dékgazdálkodás _ 2011. évi CL)L\oilX. tv. Magyarotszág he\i
őnkotnányzatnssőI 13. § / 1 / "t1. 19.);

- nevelés és oktatás, képességfeilesztés, ismeíetterjesztés
(általános iskolai, gimnáziumi, szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi nevelés-oktatás,
kollégiumi ellátás, Köznevelési Hídprogtamok keretében folyó nevelés-oktátás, felnőttoktatás,
alaPfokú művészetoktatás, íeJlesztő nevelés, fejlesztő nevelés-oktalás, pedagógiai szakszolgálai
feladat, a többi gyetmekke1, tanulóval együtt nevelhet6, oktatható saiátos nevelési igénlú
gyertneke\ tanulók Óvodai nevelése és iskolai nevelése,oktatása, azoknak a saiátos nevelési rgenyú
gyetmekeknek, tanulóknak az ővodai, iskolai, kollégiumi ellátása, akrk a tőbbi gyermekkel,
tanulÓval nem foglalkoztathatók együtt, a gyermekgyógyüdiiLlŐkben, egeszségügyi intézményekben
tehabiÜtációs intézménvekben taítós gyógykezelés alatt álló gyermekek tankőtelezettségének
teliesítéséhez szükséges oktatás, pedagógiai-szakmai szolgáltatás - 2011. évi CXC. torvény a
nemzeti kózneve\éstől2. § /3 /);

._ közteműködés az ál]am és az önkonnányzatok tetmészet- és kötnyezetvédelemmel kapcsolatos
f eladataita,kelÁtasíban
(megalapoző mérések végzése, tanulmányok, szakéttések készítése, tészvétel a természetvédelmi
tetüetek fe\tátását, bemutatását, fenntartását segít6 munkákban - 1995.évi Llu.tv.l.§ /2/ bek. f.
pontia és 2011.évi CL)L\C(IX.Iv. 13.§ /7/ l:ek.11. pontja);

- kulturáIis tevékenység

ftözösségi kulturális hagyományok, éttékek ápolásának, művelődéste szeweződő közösségek
tevékenységének, a lakosság életmódja javitását szolgáló kulnrráüs célok megvalósításának
árl;'ogatasa| művészeti intézménye\ lakossági művészeti kezdeményezések, önszewezódések
támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javitása, a múvészeti éttékek létehozásának,
megótzésének segítése - 1991, é\i XX. tv. a he\i önkonnányzatok és szerveik, a kőztátsaság|
megbízottak, valamint egyes centáüs alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről 'l21. 

§ a/ -b /);

- kulturáüs órökség megóvása és műemlékvéde]em
(a kulrurális ötökség véde]rne - 200l. évi LxrV. rv. a küruráIis örökség véde'lrneről 5 § /l/ és az
épített kömyezet alakitása és védeime , 1997 . éi L)O§/III. *. az épített kömyezet alal<ttásáóI és
védelrnéről 57 / 

^ 
§ / 2/):

- egeszségeregőtzés, betegségmegelőzés, gyogyitő és egészségűgyi rehabilitációs tevékenység
(a lakosság egészségi íllapotának jaátása, a jobb életminóség elósegítése, az egészségkatositő
kömyezeti, tátsadalmi és egyéb hatások elleni fellépés - 1997. évi CLIV. ti,. az egészség§gytől 744,
§ /t/-/z/):



- fog}asztóvédelem
(a fogyasztók érdekeinek. iogainak érvényesítése, fogyasztói problémák feltárása. fogyasztói jogokérvénYesiilésének éttékelése; iogyasztók Éépviselete: iÍ;,írn., ,.lr.gaut, rntézkedés p.ríi-áy.rer. 

"fogYasztői iogok, érdekek véde'lmében; táiékoztatás,' tzjcsadó itoük, információs rendszet, atudatos fogyasztói magatarrás elósegítése,'a íogyzsitők áiékozottságánlk;""ria*, i.;r"eu"a"ytÁiékoztaása - 1991. éi CLV. tv. a fágyasztóvédllemról 45. § / t / a7-F,/1:

- tudományos tevékenység, kutatás
(egyrittrnűkÖdés 1 t<azép!1!_-trrdomán)z-, te9hnológia 

_. _és innováció_politikai stratégiakiql,akltásában - 2004. évi C)OO(IV. w. a kutatás-fejlesztjstől és a techrrológiai innovációtól 5. §/3/);

* kÖzhasznú szerezetek szárnáta bbtosított - csak közhasznú szervezetek áJtal igénybe vehetőszolgáltatás ok

9::p!:-l!k"sság önszet,eződő,közösségeit, etósíti a telepüés önfenntattó képességét - 201 1.évi CL)O(XIX, w. Magyatoyszághelyi önkoáány zatzltől 6. § 
^/ 

-b/);

- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása
(szociális, 

ryer:n:kjólétj és gyermekvédelmi szoi}ltatások, eliátr{sok - 2071. évl Cl)o(xIX. tv.Magy atotszág helyt őnkotmány zatAtíől 1 3. § / r / S]);

- a közfotgalom számál l megllyttott út, híd, alagut fejlesztéséhez, fenntarásához ésüzemeltetéséhez kapcsolódó tevékenység

f:1-"tlí::-*''':i':tés, helyi közutak Zs tattozékajnak klatakttása, fenntatása - 201,'. éÁCDOO(IX. w. Magyarotszág helyi önkormányz aaltől 13. § /1/ 2,).

Az Alapítvány a leírt tevékenységeker a rendelkezésére álló vagyoru és személyi feltételeinekmegfelelően, abhoz lgazodőan, fokozatosan valósítia meg.

7. Csatlakozás
Az Alapítvány nyitotq ahhoz magyat és kiiLlfóldi tetmészetes és jogi személyek egyatántcsatlakozhatnak, ha a 6. ponóan Áegfogalmazott célok elétéséhez ;gy"";;;JáÉ.. J' hoirá
iárulnak, és a ielen Alapító okirat tende-]keiéseit elfogadják. A .rutlrko"ók"d"p].i-;";üil 

".-tendelkeznek.
Á csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásától a kuratótium dönt.

8. Az Alapitvány vagyona
Az AJaPÍwánY rnduló tőkéie (kirzsvagyona) az Alapítótől kapott 130.000, azaz százharmincezet Ft.Áz Alapírvány a későbbiekben tJr"tai e. É,iirotai Lr-e.retes, vagy jogi személyekt.ladományokat fogad el.

9. Az Napiwány vagyonának felhasználása
A va{Ion az atapíwátlyi célok megvalósítása étdekében teljes méttékben feüasználható, nemveszélyeztetve az. Ahpíwány műkadéiét.
Az Alapíwány vagyonának konkrét felhaszn álásfuíl a kutatódum dönr a jó gazda gondosságával,
'ö,"5.:9":. 

az Alapíwány céljfua rendelt vagyon gyarapitasara, megórzésére és az ésszerű
c^zfflkoűsn..lz llAíyáíly céljára rendelt va§oo u iél"r, ot i"utl; -;f";L";"; .Zirai.r,era,
a célhoz nem illeszkedő feladatokg nem hasznáató lel.
Az,lJapl*ánv l yélzvagyonát,.kiilön e célra nyitott számlán keze\ és a pénzig',,, számviteü .
szabalyok meglaxásával könJweü, tatgz ny.üvin.
ly^ |tyi*lnv *zdálkodását a zo,ti. á.crxxv.- törvény V. és VI. fejezetében foglaltak, a350/2011,.CXII.3O,) Kormányrendeletszabalyai,az Alapítő Ór.;rr,Ú e" 

" 
§l.^,'."J'er",ÍÍr.oou.,

SzabáIyzatban foglaltak szeiat végzi. Yagyánávat anáaan gazdálkodik, hitelt csak célszerinti ésközhasznú tevékenységének veszél}eztetéó nélkiil vehet fel. '



Áz Álapítvány kettós kön},wite lí vezet, elküönítve a célszerinti é, kö"hr.r.rú, misfelól
gazdálkodási-vállalkozási tevékenységet. Könywezetése és beszámolói a számviteü törvén} szennt
készünek.
Az Alapít: ány a s,ezető tisztségviselót, a tamogatőt, az önkéntest, valamint e személyek kőzeli
hozzátattozőját - a bátkt által megkótés nélkiiLl igenybe vehető szolgáltatások kivételével _ cé}

szerintr iuttatásban nem íészesÍtheti.

10. Az ÁJapiti ány képviselete
Az Álapítviny jogi személy. Az Álapíwány képviseletéte a Kutatórium elnöke önállóan jogosult. A
képviselő a polgári iog általános szabáIyas szerint képviseleti joggal tendelkezik. Az AJapítvány

iegyzése akként töfténik, bogy az Alapir;árry előítt, elónyomott vagy nyomtatott elnevezése a]á a

I(utatódum elnöke önállóan íria a nevét.

1l. A Kutatódum

11.1. A l(utatódum 
^z ^l^biíránry 

ügyvezető szets,e. Az Alapítvány vagyonával a l(uratótium
tendelkezik. A I(uratórium tagl al az ,Llapíwály vezetó tisztségviselői.
A Ptk, 3:22. § alapján kwatódumi tzg az a nagykorű személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége el]atásához szükséges körben nem korlátozták.
A kutatódumi tag kuratóriumi tagsá ggal játó feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet kuratótiumi tAg az, 

^kjt 
bűncselekmény elkövetése miatt iogerósen szabadságvesztés

büntetéste ítéltek, amíg a biintetett előéIethez íűződő hátányos következmények aló1 nem
mentesiilt.
Nem lehe t kutatódumi tag az, akit e foglalkozástól iogetősen eltiltottak. Ákit valamely
fogialkozástó1 )ogerős bírói ítélettel elt tottak, az elti}tás hatáIya, alan lz ítéIetben megielölt
tevékenységet folytató jogr személy vezető tisztségviselőie nem lehet. Az elti]tást kimondó
hatátozltban hegszabott idótattamig nem lehet vezetó tisztségriselő az, ak|tt eltiltottak a vezető
tisztségvisel6i tevékenységtól.
Áz Álapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátaxtozőja nern lehet a Kwatórium tagla.
Az Alapitő és kőze|thozzátartozói nem 1ehetnek többségben a Kutatódumban.

A 2011. évi CL)OaV. törvény 39. § alapián kózhasznú szefyezet megszűnését követó hátom,éwig
nem lehet más közhasznú szervezet vezétő tisztségviselője, így az Álapítvány kuatőtiurrn taga az a
személy, aki korábban olyan kózhasznú szelvezet yezető tisztségriselóie volt - annak megszúnését
megelőzó két évben legalább .cy ér.b -,
a) amely jogutód nélkiil szűnt meg úgy, hogy az ál]ami adő- és vámhatóságná1 nyilvántaított adó- és

v ámtattozását r'em egyenlítette ki,
b) amellyel szemb en az állami adő- és vámhatóság jelentós összegű adóhiányt tán fel,
c) amellyel szemben az ál]arrri adó- és vámhatőság izle+Jezáús intézkedést a|kalmazott, vagy
üzledezfuást helyettesítő bítságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az ál]ami adó, és vámhatóság az adőzás rendjétól szóIó tötvény szerint
felfuggesztetle vagy rörölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi &intett közhasznú
sze,§ezeteí elózetesen tálékoztaui arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szefvezetnéj is betölt.

Á Kutatórium dönt az Alapítvány ptogamjáxól és artól, hogy az Alapítvány az A)api*ály
céljainak étdekében mikot, milyen tevékenységet folytat, illewe mikot, milyen tevékenységet
táraoógat. Á Kuatórium íelel'ős az Álapító felé az Alapín ány rlalnkájáét Á Kuratótium évente
beszámolót készit az Alapitő szán:'ára.
A Kutatórium' feladata, hogy ^z Alapítvány közhasznú minósítésének feltételeit,
múködóképességét, fuetóképességét folyamatosan figyelemmel kísé{e, és mindezek megótzése
érdekében sziikséges intézkedéseket a 2017. éi CIXXV tőxvény 32. §-ában foglaltakra tekintettel
megtegye.



]].2, ,_! Kutatórium tagtrait n Alapító ietöü |<s hatátozalan időte. Az Alapíwány kuratóriuma 5
főből ál1. Áz Alapító a I{utatórium tagi atvá az alábbi személyeket kéri fel:
l(elemen Zolrán - elnök (2600. Y ác,Lemez u, 3f a.)
Kurucz Márta (2600. Vác, Báthory u. 1 5.)
dt. Neumayet Eva _ elnökhelyette§ Q600,Yác, Horváth Mihály u tca 7 /b. Fsz. 4.)
Sebestyén Esztet,2440 Százh ombatta Blíthy Ottó ntn. +/tl
Sólyom Batbara (2627 , Zebegény, I(ossuth L. út 34.)

11.3. A kutatódumi tagság megszűnik a kuratóriumi tag

- haálával.

- lemondásával;

- vissza}uvásával;

- cselekvőkéPességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben tötténő korátozásával;
- személyével szembeni kizáró, vagy összeíérhetetlenségi o=k bekövetkeztével.

Az AlaPitó bármely kuratóriumi tagot 
_bátmely időpontban .indok!ási kötelezettség nélkül

visszahívhat, ha a k.rrátor tevékenységével, vagy mu|asztásával az Alapíwány -3uae.a,veszélyeztett.
Á kuratóriumi taglernonüsát kásban köteles gyakotoLri az Álapító felé tett nyilatkozattal.
A Kuatórium elnökét és elnökhelyettesét az Alapító jelöli ki.

11.4. Á l(uatórium évente szükség szednq de legalább évente kétszet t1ltülést. Á kwatódumi
tagok a I(uratórium iiLlésén szavazással hozzák meg határozatalkat. Á kuatóriumi iiléseken
iegyzókönlwet vezetrrek, amely tartalmazza a hozott döntéseket.
Á I(utatótium iiLlésén a szabályszerűen kózólt napirenden szeteplő kérdésben hozhatő hatátozat,
kivéve, ha valamennyi kutatóriumi tag ielen van és a nápirenden nem szeteplő k&dés
ftlegtáígyaasához egyhangílag hozzálán:I.
Minden kuratódurri tag egy szavazattal rendelkezik.
A l{utatórium haátozatait a hztátozztképesség megállapítísáná figyelembe yeít szay^zatok
óbbségével hozza meg. I{ivételt ez 

_al21 179k 
az eietek Lépeznek, amely"eknél 1ogrz abály, így a Ptk.

előfuásu egyszeű szótöbbséget megh alad,ó határozathoza[ah aráqt t eíő.
Á Kuratótium al&ot hatarczatképes, ha azorl a leadhatő 

"z^ráz^tok 
több mint felét képr.iselő

szavazásta 1ogo§;,it fészt vesz. A határoza&épességet tninden ha tátozathozatalnálvizsgálni kell,

l 1.5. A l(uratórium ii{éseir a Kuratórium e]nóke, akadályoztatásaeserén elnöklrelyettese hivja össze
fuásban. Á meghívót, arnely tatta|mazza u Álapíwány nevét, székhelyét, az lllés há\ét és idápontiát
valatnint a napirende! az iilést megelőzóen 15 nappal kell levélben, vagy e-mailben megküldeni. Á
1"Pn.:9:'. 1 meghívóban o\an 

.részletességgel kell feltüntemi, ho$;'" szavazásta jjgosultak a
tátgyalni kivánt témakörókben álláspontiukat kialakíthassák,
Á I{uratórium ülései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatátozott esetekben
kotÁtozhatő.

Plryay kutatótiumi tag kétheti kuatódumi ülés összehívását a cé| és az ok megjelóléséve1. Ityet
kételem esetén a I{uratórium elnöke köteles a kételem beérkezésétől számított rr:}olc napon beliiljntézkedti az iilés összehívásától.
Ha a l(utatórium iiÍését nem szabályszerien hívták óssze, az iilést akkor lehet megtaítafli, ha az
iilésen valamennyi kuatódumi tag jelen van, és egyhangűag h ozzájáni az iilés megtaitásához.

11.Ó. Á Kuatórium ülésein hozott döntésekról készűlt jegyzőkön;,wet a l{uatótium a Hatátozatok
KŐn).vében nylJvántatga. A Határczatok Könl,wében a döntések szövegén kíviil szerepeltetni kell a
dÖntéshozatol időpontiát és hatályát, a döntést támogatók és ellenzók szárnatányit, továbbá a
javaslat mellett és ellene szavazók valamint a szavazástől tartőzkodó kutatódumi tugák n..,ét.
A Hatátozatok l{őtryve az etnO$1], iJletve arrnak akadáIyoztatása esetén elnökheíyettesse] töfiént
elózetes egyeztetés után bátki étdeklődó számára megtekin útető az Alapitvány lrattiúban,



A Kuratódum haátozaát az elnök, vzgy megbízása alapjál az elnökhelyettes írásban (e-mailben,
vag} hagyományos postai úton), közvetlenil köz]l uzal, akinek iogíta, kötelezettségéte, egyéb
étdekére a döntés kihaással van.
Áz Alapító felhatabnazzz a Kuratótiumot, hogy készítse e| az A|apiwály Szetvezeti és Működési
SzabáIyzltát, és tendszetesen akalahzálla 

^zt ^ 
táís^ükri igényekke1, a szefyezetbeli változásokkal

és iogszabáiyi módosításokkal összhangban.
1,1.7. Az Álapítvány a műkődés&ól (beleétwe a szakmat feladatok végtehajtását is), vagyoni,
pénzügyi és jövedelmi he\yzetéól az iizled év könyveinek |ezárását követően az izleú év utolsó
napjával, iüetve a megszúnés napiával mint métleg-fotdulónapp al, a jogszabályban megha!átozottak
szerint köteles éves beszámolót készíteni.

Az éves beszámo Ió tatLaknazza:
a) a métleget (egyszeósített métleget),
b) az etedménykimutatást (eredménylevezetést),
c) kett6s kön}r,vitel 1évén a kiegeszítő mellékletet.
A kiegészítő mel]ék]etében be kell mutatni a ámogatási ptogamok keretében végleges jelleggel
felhasznált összegeket támogatásonként, a 2077. évi CL)O(V. törcény 29. § (4)-ben foglaltakkal
összhangban.

Az Álapítvány köteles á beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. A
kőzhaszlíságs mel]ékletben be kell mutami 

^ 
szeívezeí álta| végzett közhaszlil tevékenységeket,

ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhaszni jogállás
megállapításához szükséges 2071. évi CL)O§/. tőnény 32. § szerinti adatokat, mutatókat. Á
kőzhaszntlság1 melLéHet tartÁmazz^ a ygyor^ felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a kőzhasznw
cél szerinti juttarások kimutatását, a vezető tisztségviselőinek n1'lijtott iuttatások összegét és a
iuttatásban íészesiilő vezetó tisztségek felsotolását.

Az Alapi*árry éves beszámolóiát és közhasznúsági mellékletét a I{utatódum készíti e1, majd hagyja
jővá egyszerí szótöbbségge1. Á jóváhagyást követóen megkiiLldi azt az A}apit6 felé. Ámennyiben az
Alapitó a dokumentumok áwételét követó 15 napon belűl írásban nem tesz észrevételt, űgy az
jóváhagyotmak minősül részétól. Ámennyiben észrevételeket tesz, Lzt a fenti határidón beliiLl
gyakorolhatia, és ez esetben a I{uatódum köteles az észtevételeket megvizsgálni és dönteni aról,
hogy módosítja-e az éyes beszámolőját és a kőzhasznílsági mellékletet, vagy sem. Bárme\ik
dóntése esetén köteles a dokumentumokat újta megkii{deni az észrevételekkel egyútt az Álapítónak.

Az Alapitvány köteles a l{utatórium által elfogadott éves beszámolót, valamint közhasznúsági
mel]ék]etet - köte]ezó könlrwizsgálat esetén a könywizsgílói zándékot yagy a záíadék
megadásának elutasítását is tattalmaző fúggetlen könlmizsgálói jelentéssel egritt - az adott iieleti
év métleg-fordulónapját követó ötódik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenru,
kötelezó kónlrvizsgálat esetén ugyanolyan fotmában és tartalommal, mint amelynek alaplán a

könyr,,wizsgáló a beszámolót feliiLlvizsgálta.
Áz Álapítvány kötelezettségének a civil szervezetek bítósági nytlvántattásáról és az ezzel
összefiiggó eljárási szabályokról szóló töfvényben meghatározott módon tesz eleget.
A 1etétbe helyezett beszámolót valamint a közhasznílságs mellékletet a civi1 szervezetek bíósági
nyl7vántattásátőI és az ezzel összefüggő ellátási szabáIyokról szóló törvényben meghatározott
módon kell kőzzétenii, valamint adatainak lekétdezését a civil Infotmáciős pottáI számfua
lehetóvé ke]I tenni.
Az Alapíwány közzététeh köte]ezettsege kiteged a beszámoló valamint a közhasznwság1 melléklet
saját honlapon töttén6 elhelyezéséte is. Az Alapitvány a közzétett adatok folyamatos
megtekinthetóségét legalább z közzétételt követó második üzleti évte vonatkozó adatok
kőz z étetelétg biztosítja.

Az Alapitvány működési tendjéte vonatkozó itatok, a krrtatórium iiléseinek jegyzőkönyvei - kivéve
a zárt iilésen késziilt jegyzőkönlwi részleteket - a HatározatokKőnyve, az Alapítvány munkatervei,
éves beszámolói, annak mellékletei valamint közhasznúsági mellékletei az elnökke| illetve annak

,



akadalyoztatása esetén elnökhe\ettessel tóítént előzetes egyeztetés után bfuki érde&ődő számáta
megtekinthetők az AlAPitvány tattátában. Á nyilvános adatokról saját költségéte bátki másolatot
készíttethet.
Az Alapitvány műkÖdése, szol+áltatásu i}énybevételének módja, beszámolóinak közlése nyilvános.
Á_ szolgÍltatások igénybevételének módiát valamint feltételeit a I(watótium szabályozza, L, 

^r, ^,Alapítvány eiekttonikus és ított ki adványún, így hontapján keresztiil nyilvánoss ágra"hozzá.

17.8. A 2017. évi CDoö/. törvény 38. § (t) é. (2) bekezdése alapján a I{uratódum
hatátoza+hozataÁban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek kőzeii hozzátattozója a
hatátozat alapján kötelezettség ,agy felelósség alói mentesü| vagy bármilyen más elón|ben
tészesiil, illetve a megkötendó iogügyletben egyébként étdekelt. Nem minósii,l .lőoyn"k u
kőzhasznű szeívezet cél szerinti juttatásai keretében a bárkj áItal megkötés nélkül igénybe vehető
nem Pénzbeli siolgáltatás, illewe a társadalmi szelJIezet áItal tqg,ának|, a tagsági jogviszány alapján
nyúitott, létesítő oküatnak megfeleló cél szednti iuttatás.

Á Ptk. 3;19. § (2) bekezdése alzpján a Kutatódum határozaáttak meghozatalában nem vehet tészt
az a szerr'ély,
a) aklt a hatatozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jog; személy terhéte másízlta
előnyben tészesít;
b) akivel a hatáto zat szeint szeuődést kell kötrri;
c) aki ellen a batátozzt alaplán peít kell inűtani;
d) akinek olyat hozzátattozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagia vagy
alapítőja:
e) aki a döntésben étdekelt más szervezettel óbbségi befolyáson alapuló kapcsoiatban áll; vagy
! aki egyébként személyesen étdekelt a döntésben.

Ha egY kutatódumi tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott hatatozat meghozatalánáI a
határozatképesség megállapitása sotán írgyelmen kíviil kelt hagyni.

12. Á Felügyelő Bizottság
Áz ÁJaPÍtvány Feliigyelő Bizottsága 3 íőből ill, Alapvető feladata, hogy az űgwezeést 

^ 
I(utatórium

érdekeinek megóvása céliábó1 ellenőÁzze. Á Felúgyelő Bizottság t"á;ira és-;űkódéséte - a P&. és
a 2011. évi CI)O(V. törvényben foglaltakkal ósszh urrgbun - uzáláibr szabályok vona tkoznak.

12.1- A Feliigyelő Bizottság t:áa,^z a nagykotú személy iehet, akinek cselekv6képességét a
tevékenysége el7atásához szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a Feliigyelő Bizáttság taga
az, aklvel szemben 

^ 
yezető tisztségviselókre vonatkozó klzátő ok ál1 fenn @Ű. 3:22. § és a2011.

&i CL\XV. törvény 38-39. § ában foglalt rendelkezések szetint, lásd az Álapítő okitat 11.1. és
11.8. pontját), továbbá aki, vagy akitek ahozzátattozőj^ a Kuratótium vezetó tisztségviselóje.

Á 2011. évi CL)O(V. töwény 3s. § (3) bekezdé se alapján nem 1ehet a Felügyelő Bizottság elnöke,
y^gy taá^, l]]etye kön1,"r,wizsgáló ja az a szernéIy, ak|
a) az Alapí*ány dőntéshozó szerve, illetve az űgyvezető szere elnöke vagy tagja;
b) az ,LlaPiwánnyal e megbízatáslán kíl,ű más tevékenység kifejtéséte ir7npTó m*ku,riszonyban
vagy munkavégzéste fuányrrló egyéb jogviszonyb an á)J,, ha 1ogszabály másképp nem rendelkezik;
c) .az Alapi.|vány cél szednti jlttatásáből tészesül - kivéve a bárki által ÁÉgkötés nélkiil igenybe
vehető nem pénzbeü szolgáltatásokat -, illetve
d) az a) - c) pontban meghat ározott személy ek közeh hozzátattozőja.

Áz e]só FelÚgyeló Bizottság taá^lt a létesitő okiratban kell kiielölrri, ezt követóen az Alapiwány
dÖntéshozó szetve valaszga a feliigyelő bizottsági tagokat. Á felügyeló bizottsági tagsági iogr.i.rorryaz elfogadással jön léte. Á felügyelő btzottság1 tagság megszűnérér. 

" ..i".tá ti"sztsZgvis"lői
megbizlás megszűnésére vonatl<ozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felűgyeló bizottsági
tag lemondó nyilztkozatát a l{utatódum vezető tisztségviselőjéhe z ntézi.

"ó,



Á Felügyeló Bizottság tagjai a Feiúgyelő Bizottság munkíiában személyesen kötelesek részt venni.
A Felügyeló Bizottság tagat az Álapíwány ügywezetését6l fiiggetlenek, tevékenységük soíán nem
utasíthatóak. Á Felügyeló Bizottság közvedeniiLl az Alapítőnak tattozik beszámolni.

12.2. A Felügyeló Bizottság ügyrendjét - a Ptk. és a 2077- évi CI)O(V. töfvényben foglaltak
figyelembe vételével - maga állapítja meg.

12.3. A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratódum, vagy az Alapitő elé kerülő el6te{esztéseket
megvizsgálru, és ezekkel kapcsolatos álláspontiát a döntéshozó szery iilésén ismertetni. Á Felűgyelő
Bizottság ellenőtzi az ,Llapitváry műkődését és gazdálkodását. Ennek sotán a vezető
tisztségvisel6któl jelentést, a szetyezet munkavlállalóitól peüg tí4ékoztatÁst vagy felvügosíást
kéthet, továbbá az ,Llapír.ány köry,veibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsg batla.

A Felúgyelő Bzottság feladata
a) figyelemmel kisémj az Alapi*ány jogszeó valamint az A|apítő Okiratának, Szervezeti és

Múködési Szabáiyzatának megfele16 működését;
b) ellenődzni az Allpiwány gazdálkodását, kijlönösen a támogatások tendeltetésszerú és a

mindenl<ori előíásoknak megfelel ő fe]haszlálását;
c) megvizsgálni zz Alapí*átly mérlegét, valamint
d) tálékoztati v'asgá|atai eredmélyétő1, az Alapítőt és a Kutatóriumot.

12.4. A Felúgyelő Blzottság köteles az intézkedéste jogosult vezetó szet\ret tá|ékozi^tnj és annak
összehívását kezd eményezni, ha atőI szetez tudomást, hogy
a) a szervezet működése sotán olyan iogszabályséttés vagy az Alapiwány érdekeit egyébként

sűyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek hegszüntetése vagy köve&ezményeinek
elhátítása, illetve enyhítése az'tntezkedéste jogosult vezető szer döntését teszi szii&ségessé;

b) a vezető tisztségviselók felelősségét megalapozó tény meriilt fel.

12.5. Az intézkedésre jogosult vezet6 szeívet a Felügyelő Bizottság nűtványára - annak
megtételétól számitott harminc napon belü - össze kel1 hír,ni. E határidó eredménytelen eltelte
esetén a I(uratórium összehívására a Felügyeló Bizottság is iogosult.

12.6. Ha az atra jogosult szeív a törvéflyes működés helyreállrrása étdekében sziikséges
rntézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köte]es haladéktalanul éttesíteni a
törvényességi felúgyeletet ellátó szervet.

12.7. Amennyiben a Feliigyelő Bizottság az Alapitrány Alapító Okiratáva1, illetve a Szervezeti és

Működési Szabályzatával el]entétes múködést állapít meg, ioga van a Kutatóriumot összehívni, vagy
fegyelmi eljátást inűtványozni a l(utatódum tagjai, iüetve az Alapítvány alkalmazottai ellen.

12.8. A Felúgyelő Bizottság tagiai a Kuratórium üléseire meghívást kapnak, azon tanácskozásí
ioggal tészt vehemek.

l2.9. Á Feliigyeló Bizortság javaslata alapján a Kuralórium feladata a megfelelő rntézkedések
foganatosítása, azok ellenórzése, továbbá a végtehajtástíl a Felügyeló Bizotts ág tájékoztzása.

73. Az ,\Iapinlály hltátozatJan időte iön 1étte. Működésé t Magyatotszág egész területén végzi,
továbbá együttműködik külföldi, elsősotban euópai országok hasonló tevékenységet végzó
szervezeteivel és intézményeivel.

14, Az ,Llapiwátty gazdaság-vá|alkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy céijainak létesítő
okitatban meghaátozott alapcél szetinti tevékenység megvalósítása étdekében, azokzt lem
veszélyeztetve végez, Az ÁIapítvány bevételéból sem az Alapítónak, sem a Kuratódum tagiainak

,
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haszna nem szátmazhat. Á I(utatódum tagat azonban a tevékenységükkel kapcsolatban űlazásban
tészesii]hemek. A ű,lazás méttékét a kutatódum elnöke haátozza meg, éves szinten.

15. Áz ÁlaPÍWány a gazdálkodása során elért etedményét nem osztia fel, azt az Álapító okirat 6.
pontj ában meghatÁtozott tev ékenységekre fotűtja.

16. Az Alapiwáty balkszámlá íelett az Allpi*árry elaöke rendelkezik.

17. Az Napítvárry joghatályosan akkor jón létte, arnikot az Alapító Okiratot a Pest N{egyei Bíróság
nyilvántatásba veszi.

18. Az AIaPÍWány megszúnik, ha alkalmat]anná válik célja megvalísitzsáta, vagy a I{utatórium
felhívás ellenéte az Alapí*ány céllát veszélyeztető tevékenysége ííiaft ̂

 
bkóság tőrh, a

nyilvántatásból, vagy az Űgyés_zség inűtványáta megszünteti, kényszer,végelsz 
^rnoáát, ,^gy

felszámolását tendel-i el, továbbá a Ptk. 3:403. § [Az alapítvány megszűnése] (1) bekezdésében
foglaltak esetében. Az Álapítvány megszűnése esetén á végelszámolásra, a kényszer
végelszámoJásta, vagy a felszámolásn vonatkozó szabályokat kel1 alkalrnazni (2011. éá CL\L1V.
törvény IL fejezetében foglaltak szerjat, a cégnyilvánosságót, a bírósági cégeljátásóI szőló
törvény, valamint a csődellárásről szóló törvény, továbbá a Ptk. alapián). Véglkzámolóként a
I(utatórium elnőke, vagy tagja is ktendelhetó.

19. Az A|apíWány megszűnése esetén vagyonát - a hitelezók kielégítését követóen _ az Álapítvány
célja:boz hasonló tevékenységet kifeitó szervezeteknek, vagy szervezeteknek kell átadni, hogy azok
az AIaPi*ány etedeti célkitűzéseinek megfelelóen használják .fel. Ennek tészleteir ő1 az ,ila|pítvány
I(uratóriuma rendelkezik. Ilyen döntés hiányában, vagy kényszet-végelszámolás, illetve felszámolás
esetén az Álapítvány vagyona a Nemzeti Együttműködési Álapra szál1.

20. Az Alapí*ány feletti adóellenőrzést a székhelye szednt illetékes adőhatőság, zz
ál]amháztaxtásból szárnaző tárnogatás íelhasználásánzk ellenőtzését töfvény eltéíő rendeÜzése
lltátlyában 

^z 
ÁI^^' Számvevósiék, az államj vagy önkotmányzati költségvetésből, illetve a

nemzetkÖzi forrásokból iuttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a kiilön jogszabály
szerinti ellenőrzé si szewezet, a törírényességi e]lenórzést pedtg a rcá bártyadő szabáIyok szeúnt az
ÜgÍ_lzfg láqa el. A törényességi ellenótzés nem tetiei ki uz olyun ügyekre, amelyekben
egyébként bírósági vagy kőzigazgatásthltőság1 eljfuásnak van helye.

Áz itt nem szabá|yozolt kétdéseke a Ptk. valamint az egyesiiíési jogról, a közhasznú jogállásóI,
valamint a civl7 szetvezetek működéséról és támogatásáról sz6ló 2077, évi CI)o§,z. törvény
tendelkezései az il.ány adóak.
Igazolom, hogy az apitő okfuat egységes szetkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okitat
módosítások alap,lán hltíiy o s tttalmának.

Yác, 2022, febtuár 1.
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