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I. Az Alapítl:án"v ne!,e: "A IL{K ELI EN. AZ EN{BERÉRT, d
HOLNA PÉRT: " Társaelalrrli Alapítvány

121,1 Budapest, Kossuth Laios utca 152.II. Az Alapítvánv széklrelye:

lII, +z arffpítyány t

t\4 lII. Az alapitvárr,v hatóköre: országos

+ IV. Az Alapítvány szellemisége, alapcéljai, kőzhasznű tevékenysége:

I.1 Az embert - holisztikusan - testi, szellemi, lelki egységében tekinteni, és az egészségének
megőrzését, helyreállítását ebben a szellemb en szolgálni.

2.1 A lakosság részére végzett önálló, konkrét egószségmegőtző, betegség-megelőző,
onkológiai rehabilitációs programok megvalósítása az egészségugyről szőlő 1997. évi CLIV.
tv.3'7. §-a, továbbá a 33 § (1 bekezdés a)-g)_pontj a és az 50.§ (2-3) bekezdés alapján.
Más egészségvédő szervezetek betegség-megelőző, onkológiai rehabtíitációs programjainak
támogatása

3./ Önkormányzattal, egészséglsgyi intézményekkel egyúttműködve a lakosság számára
végzett egészségmegőrző, onkológiai rehabi|ltációs tevékenységben, krilonboző ráksárések
szew ezés ében é s 1 eb o n y olit ás áb an v alő r é szv étel.

4.1 A bazai egészségtudatasság fejlesztése érdekében korszerú oktató és feivilágosító
tájékoztatő anyagok, könlvek, informatikai kiadványok és publikációk megjelentetése, az
egészségúgyi dolgozók és a betegek, illetve a hazzátartozők kőzti kommunikáció
hatékony sá gának és mi nő ség ének jav itása.

5./ Rákmegelőző, a gyóglulást elősegitő, rehabllitációs célú és környezet-egészségügyi
előadások, konferenciák, képzések, készségfejlesztő tréningek és kütönböző rendezvények
szervezése lebonyolítása.



6./ Betegek, gyógyulók számáracéltámogata, roguaaru és továbbítása.

7.1 Pá|yíaat alapján alapitványi támogatással minden olyan tevékenység ftnatszirazhatő,
amely az alapítvány céljai eléréséhez jelentős eredményt ígér (pl. egészségügyi szakemberek
r észér e külfr ldi szakmai űt támogatása.

8.1 Alapitványi Dij odaítélésével azon tudományos munkák, tatulmányok támogatása,
amelyek a hazai rákmegelőzés terén haztak jelentős gyakorlati eredményt, másrészt
Alapítváttyi Díj ítélhető oda azon személyeknek, akik a hazai ráke|lenes társadalmi mazgalom
c,élkitűzé sein ek m e g fel elő j el entő s t evékeny s é get fej tett ek ki.

9.1 Daganatos betegségből gyógyultak és családtagjaik segítése a munkaerőpiaci íe-
integrációban, a munka vllágának szereplői (munkaadók és munkavállalók) képzése,
lelvilágosítása abeteg és gyógyult munkavállalók és családtagjaik foglalkartatásában.

I0.1 Az Alapítvány kőzhasznű tevékenységei:

Közhasznú tevékenység Közfeladat Jogszabály megielölése
Az egészség megőrzésével A lakosság egészségi Magyarországhelyi
és a betegségek állapatának javitása, a jobb önkormányzatairől szőlő
megelőzésével életminőség elősegítése, az 20lI. évi CL)OOilX.
kapcsolatos programok egészségkárosító tőrlény 13. § (1) bekezdés
szetvezése, tilmogatása. környezetihatásak 4. pont
a daganatos beteg csökkentése,
gyerekek és családjatk az egészséges éietmód
nyaraltatása segitését célző

szolgákatások

együttműködés a Az állam együttműködése 1997. évi CLIV. tv. az
környezetés abbőlacélból, hogya egészségúgyről144. § (1)-

egészségvédelem 1akosság egészségi (2) bekezdés
résztvevőivelállami, állapotánakjavitása,
önkormányzati, szakmai illetőleg a jobb
éscivil szervezetebkel, életminőségérdekében
egészség§gyi
intézmónyekkel,
organikusan termelő
gazdálkadőkkal és
hatóságokkal a lakosság
egészségvédelmének
yavitása érdekében
könyvek, filmek, kazetták, akörnyezetvédelem 1995. évi LIII. tarvény - a
adaihordazők, játékok és kutatási, mőszaki- környezet védelmének
eszközök l<ladása, fejlesztési, nevelési- általános szabályairől38, §
készítése, vásárlása, képzési és művelődési, h) pontja
adománytzása tájékoztatási, valamint a

kórny ezetvédel mi termék-
és technológia-minősítési
fel adatok meghatár o zása,
és ellátásuk biztositása

családsegítés részeként a a közösségfejlesztő 1993 évl III. törvény a

közösség folyamatos programok szetvezése, szociális igazgatásről és



fejlesáése valamint egyéni és szociális ellátásokról 64. §
csoportos (4) d) pontja
készségfej l esztés

Y+ V. Az Álapítvány vagyona, bevételei, kiadásai

1.1 Az Alapitvány vagyoníú" induló vagyona (ami az alapitásku 24.037.161,- Ft készpénz és

az alsóörsi 2Ia4 sz. tulaidoni lapon 2324 hrsz. cca. I.500.000,- Ft éííékű alatti ingatlan), és az
azőtabt*akába jutott krilonbozó ingatlanak és'oevételei képezik. Az Alapítvány által nyújtott
sz*lgáltatás o k ell e nért éke ?,tzár őlag az alap itv ány cél1 atr a for óithat ő .

2.1 Az Napitvány vagyona csak az alapitványi cél elérését szolgálő eszközök és kiadások
ftnanszirozására használhatő. Az indulő vagyon, valamennyt támogatás és saját bevétel az
a|apitváttyi cél elérésére használhatő .

3.1 Az Napítvány bevételei:
a) az alapitványi célú tevékenység bevételei, iey a csatlakozők pénzbeni befizetései
(továbbiakbart. befizetések), illetőleg dologi hozzájáru|ásai (továbbiakban,, hozzítlíln:Jások),
b) az Alapitványt támogatók befizetései, hazzájárulásai;
c) a p ály ázat űtján elny ert támo gatások;
d) az PJapitvány által nyújtott szalgáltatások eilenértéke;
e) az lJapitvány tészére rendelkezők személyi jövedelemadőjának lYg-os felajánlása.
í) gazdasági - vállalkozási tevékenységbő1 színmaző bevétel

4.1 Az Alapitvány kiadásai,,
a) az a|apitványt célok megvalósítása során felmerült kózvetlen kiadások és költségek;
b) akezelő szerv indokolt működési költségei és a működés során felmenilt egyéb szükséges
és előzetesen megszavaza§ - költségek.

++ Y[ Az Alapítványi vagyon felhasználása

I.1 Az Alapitvány műkcdése során önállőan gazdá|kodlk, gazdaságt-vállalkozási
tevékenységet csak a közhasznú vagy az alapitő akiratban meghatározott alapcél szerinti
tevókenység megvalósitását nem veszély ertetve végez.

2.1 Az alapitvány be|ektetési tevékenységet nem végez. Az Alapitvány az irányadő
jogszabáIyoknak megfelelően kettős kon}T,rritelt vez*t. Az Napitvány a cé7 szerinti (ezen
belül közhasznú) tevékenységéből, illetve gazdaságt - vállalkozási tevékenységéből származő
b evót e 1 e it és r áfor őitásait e lkü l o nít etten taft1 a nyllv án.

3.1 Az Al,apitvány vagyona az Alapitvány céIla által meghatározott körben és módon
használhatő fel. A támogatások odaítélésétől a Kuratórium dönt.

4.1 Az egyes feladatok végrehajtásának sorrendjét, koltségvetési tételek keretösszegét - az
Alapítvány vagyoni helyzetétől is figgóen - aKuratőrium határozzatneg.

YIIL VII. Az Alapítvány jellege

Ll Az alapitvány nyilt, valamennyi magyar és külfoldi állampalgár, valamtrÍ- hazai és
külöldi jagi személy és jogi személyiségge1 nem rendelkező szewezet számíra akik a jelen



alapitr,ányrendeiés céljaival egyetértenek. azí anvagi eszkózeikkel támogatni ohajtják, vagy
önkéntes rrrunkájuliat ajanlják fel.

2.1 Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az itt
me gbatár a zott közhasznú t evéke ny s ég ekre for ditj a.

3.1 Az /Japitvány közvetlen politikai tevékenységet nem fol1tat, szewezete pártoktó1
fuggetlen és azaknak anyagl támogatást nem nyújt. Képviselő jelöltet egyetlen válaszláson *

így különö sen az arszággyőlési, megyei, fovárosi önkormányzaíi, eurőpai parlamenti, megyei
jogú város képviselő-testületébe képviselőjelöltet, {fő)poígármester jelöltet - nem állított és
nem támogatott és ezt jelen Alapító Okiratában a jOvőre nézve ts kizárja Nem szolgálhat
semmilyen politikai vagy gazdasági érdeket, illetőleg nem törekedhet a jogalkotás
beíolyásolására semmilyen politikai és gazdaságt éróek képviseletében, sem prapaganda
űtján, sem egyéb módon.

4.1 Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést a
hon|apj án (www. rakell e n. hu) é s a székh e Iy én bizto sitj a.

§L VIIII" Az Alapítvány felügyelete

Az Alapitvány, mínt kőzhasznű szervezet feletti adóellenőrzést a székJtelye szennti illetékes
adóhatóság, a koltségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Álami
Számvevőszék, a törvényességi felügyeletet pedig az tlletékes bíróság látja e1.

)t IX. Az Alapítvány keze|ő ós képviselő szerve

T.l Az Alapitvány legíbbb döntéshozó és képviseleti szerve a kuratórium, vagyonakezelője,
hatékony működtetője, gyarapitőja. A kuratórtum sqí*" ügyrendjét maga állapítja meg,
valamint az alapitvány működése érdekében szabályzatokat alkot.

2.1 
^ 

kuratórium 3 tagból áli, akiket az Alapítók kérnek fel határozott időtafiamra, 2020,
decernber 3}-eig Tagjai isrnerik az alapitvány szellemiségét és azonostilnak a céljaival, azok
elérését segítik

3.1 H Kuratórium felaóata az Napitvány céTlainak megvalősitása ?z eríe rendelt yagyon
kezelésév el, értékének megőrzésével és gy ar ap itás áv al.

4.1 A kuratórium szakterületenként bizottságot hozhat létre, szakmaí tanácsadó testületet
kérhet fel a szakmai működésének támogatására, meghatározott időre, de legfeljebb a
kuratóriumi ciklus idejére. A szakmai tanácsadó testüiet dijazásáről a kuratórium dönt
egyhangu döntéssel.

5.1 A Kuratórium tagjai közül az Alapitők elnökót választanak Alapító elnökké nem
válasrthaó.

6.1 Az hlapitvány hatóságo( bíróság előtt, valamint
Kuratórium elnöke önállóan, bármely kuratóriumi tag
együttesenj ogo sultak képviselni.

Képvi s el eti j o ggal r endelkező kuratóriumi tagok :

harmadik személyekkel szemben a
és az igazgatő kőzíJl bármely kettő



t. Dr. Kiss lstván (elnök)
2, Dr. Hegyi Gabriella
3. Németh §,Iárta

7694Hosszúlretény, Kossuth Lajos u. 26
1196 Budapest, Petőfi u.79.
I I7 2 Budapest, III. u. 50.

].l Az alapítók a kuratőrium mandátumának \ejfutát legalább egy hónappal megelőzően
felkérik a következő időszak kurátorait.

8.1 Az Alapitvány bankszámlájafelett a kuratóriumitagakés azigazgatőkőzűl bármely kettő
tag együtíasen j ogosult rendelkezni.

Dr, Kiss István kuratóriumi elnök
Dr. Hegyi Gabriella kuratóriumi tag
Németh Márta kur atőriumi tag
Yajda Mártaigazgatő

9.1 Akuratórium az Alapitvány alkalmazatljának képviseleti jogot biztasitbat, megjelölve a
képvi s el eti j o g gyakorl ásának mő d3 át, ilietőleg terj edelmét,

Ia.l A kuratóriumi tagság megszűnik:
a) a megbizatás időtartamának lej ártáv al,
b) visszahívással;
c) lemondással;
d) elbalálazással.

11.1 A Kuratórium tagja az Alapítókhoz tntézett írásbeli nyllatkaza§al indoklás nélkUil
megbizatásáről bármtkor lemondhat. A lemondás elfogadásáva| egy időben az Alapítők űj
kuratóriumi tagot kérnek fel.

I2.1 Ha a kuratóriumi tagok bármelyike tattősan akad,ályoztatva van, a Kuratórium elnöke
erről az Alapítókat értesíteni köteles,

13.1 

^ 
Kuratórium - az általajóváhagyott költségvetés alapján és ezen Alapító Okirat szerirrt, -

dönt az a|apitványi vagyon, illetve bazadéka felhasználásáról. A Kuratórium felelőssége az
alap itv ány i vagyo n iegc é1 szerűbb műkö dt et é se é s ie7basznál ása.

14./ L Kuratórium üléseit - - minden félévben legalább 1 alkalommal - az elnök hívja össze,
és az elnök vezeti le. Akadályoztatása esetén az üIést levezető elnök személyét az elnők
javas7ata alapján keli kijelölni. Az ülés összehívásátbárme|y tag az ck és cé1 megjelölésével
bármikor kezdemény ezhett, ebben az esetben az űlést haladéktalanul össze kell hívni, de ba az
elnök 8 napon belűl az ülést nem bivja őssze, az ősszehivásra az összehivást kérők bármelyike
jogosult.

I5.1 A Kuratóriumi ulésre meghívót irásban, (ajánlott level, visszaigazolt email vagy
visszaigazolt fax űtjáí:) legalább a kitűzóa időpont előtt B nappal kell a kuratóriumi tagok
tészére megküldeni. A meghívónak azülés helyét, ideftt és napirendjét is tartalmaznikell. Az
igazgatő koteles gondoskodru arcől, hogy a tagok a napirendi pontokkal kapcsolatosan minden
szüksóges felvi 1ágo sítást és aóatot megkapj anak.

16.1 hKuratórium ülése akkor határazatképes, ha azot a tagck több mint fele jelen van. Ha az
ülés nem határozatképes, a kóvetkező hét eredeti meghívóban jelzett időpontjára kell
elhalasztani, és ez az ülés a megjelent tagok szírrlára tekintet nélkül lesz határozatképes az
elnapolt ülés napirendi pontjait illetően. A kuratóriumi tilésen való megjelenéssel

5



egyenértékű, ha a jelen lenni nem tudó kurátor konferenciabeszélgetés által, vagy videő
ko nferenci a far míi1 áb an v esz r észt.

A Kuratórium döntéseit egyszeru szótobbséggel hozza. Minden kuratóriumi tagnak egy
szav azata v an. S zav azategy enlős ég e s et én a hat ár *zatot elvet ettnek ke 1 1 t ekint eni.

Az lJap itvány éve s b e számolőj a j őv áhagy ás áha z kétbar madas szótobb s é gí 3 v an szüks ó g.

hhatárazathozatalban nem vehet részt az a szemé|y, aki vagy akinek hazzátartazőja, közeli
hozzátatlozój a (Ptk. 8 : 1 . §. (I) b ekezdes 1 -2. pont), a határ ozat alap1 án
- kötelezettség alapján mentesül, vagy - bármtlyen más előnyben részesü1, illetve a
megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősü1 előnynek az Alapítvány
célszerinti juttüásai keretében a bárki által megkötés nélktil igénybe vebető nem pénzbeli
szo|gáltatás, il 1 etve az Alapitv ány c élj ai szerinti j uttatás.

I7.1 Az Ectv. 37.§ (1) bekezdése szerint a döntéshozó szetv, valamint az űgyvezető szerv
ülései nyilvánosak, amely nyiivánosság jogszabályban meghatátozott esetekbenkorlíú.ozhatő.

1S./ A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kel1 felvenni. Ebben rögzíteni kell
- azúlés idejét és helyét;
- a jelenlevók nevét;
- a napirendet;
- a határ ozaíi j avaslatokat;
- a szavazati arányt;
- a szavazás eredményét {határozatokat};
- a határ o zatb an fo gl alt ak v é gr ehaltás áért fel el ő s s z e mé l yt é s hat ár tdőt.

A 1egyzőkónyvet az úlést levezető elnök, az által'a felkért két hitelesítő és a
j egy zőkönyvv ezető irja aLá.

A jegyzőkönyvet eggyel tőbb példánybankell elkészíteni, mint ahány kuratóriumi tag van. A
j egyzőkönyv egy p éldány ár ir atgyűjtőben kell elhelyezni és őrizni.
L jegyzőkönyv alapján a kuratórium köteles gondoskodni olyan nytlvántartás vezetéséről -
Hatátazatak könyve -, amelyből a kuratórium dontésének tartalma, időpontja, hatálya,
végrehajtási felelőse és a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye)
is megállapithatő. A kuratórium döntéseit az érdekeltekkel írásban - ajánlott, tértivevényes
levélben, vagy faxon, e-mailben - az tgazgató közli. A döntéseket,1lletve abeszámolókat - ide
értve az éves beszámolót - továbbá a kőzhasznű szervezet működésének, szalgáltatásai
igénybevételének mődját, beszámolói kózlését a székhelyen tőrténő kifluggesztéssel, és a
honlapon www. rakellen, hu való megj eleníté sse1 kell nyilváno ss ágr a hoznt.

I9.1 Az Alapitvány működése, szolgáltatásai igénybevételének mó$a nyilvános, a
nyilvánosság kiadványok megjelentetésével, honlapon www.rakellen.hu valő kőzzététell§l,
tájékoztatő előadások és műsorok szeru ezéséve1 érvénye sú1

Ezen tűlmenően az ügyintéző szervnek időszakonként, - legalább évenként egy esetben -

tájékoztatnia kell az alapítókat és az alapítvány adományozőit az alapítványi vagyon
gyarapadásáről, felhasználásáról, kezelésérő|, az Alapitvány által támogatott vagy
{tnanszir o zott p ály ázato h akci ó k stb. al akul á s ár ól, er e dmény eir ől.
A tájékaaatás lehet á|talános, a tőmegtájékoztatásí eszközökkel történő, egyéni
kérdésfeltevésre pedig egyedi, névre szőlőtájékaztatást kel1 adni.

2a . l Akuratóriumi tagok tevékenységüket d1azás néltrnll látlák el.



21.1 A kuratórium ülés megtartása nélkül, elektronikus úton is hozhat hatfuozatot. Az
eleklronikus úton meghozott batározat egyenértékű az ülésen meghozott határazatíal. A
kuratórium a következőképpen hozhat elektronikus úton hatátozatot.
akuratőrium elnöke ahatárazati javaslatot határidő tűzésével, elektronikus levélben meglaildi
a kuratórium tagjattak, aklk minden tag áItal !átbatőat {válasz mindenkinek funkció
alkalmazásával) válaszolnak egyértelműen igennel vagy fiemmel abatározatt javaslatra
amennyiben a kwatőrium tagja módosító javaslatot kíván tenni a batározati javaslathoz, a
htatározati javaslatot tartalmaző elektronikus levélre minden tag álta1 lílt|ntóan (válasz
mindenkinek funkció alkalmazásával) válaszol, melyben elkúldi a módosító javaslatát
a határozati javaslat (módosító javasiat) akkor tekinthető elfogaciottnak, ha a kuratórium
tagsainak többsége l1atáridőben ugyanúgy szavaz arről.

X+ X. Az Alapítvány ügyintéző szerve

I.1 Az Alapitvány kuratóriuma az opetatív-adminisztrativ és gazdasági feladatok ellátására
úgyintéző szervezetet hozhat létre, amelynek vezetője és a munkáltatói jogok gyakorlőja az
igazgatő.

2.1 A kuratórium az igazgatőnak - amennyiben a törvényben rőgzitett feltételek erre nézve
fennáIlnak - képviseleti jogot biztasithat, megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának mődját,
i l letőleg terjedel mét.

3.1 Azigazgatő felett a munkáltaÉői jogokat a kuratórium elnöke gyakoralja.
Igazgatő,.YajdaMárta (1163 Budapest, Kicsi u. 8.)

Megbizatás a kuratóriummal azaflas,határozott ideig szó1. 2a20. december 31.

4.1 Azigazgatő felelős a kuratóriumi ulések szakmai előkészítésééri, azülések összehívásáért,
azaz a kuratóriumi tagok értesítéséért, az űiés anyagattak kiküldéséért, az aperativ szeryezet
működésének hatékonyságáért és a kuratórium számára srúkséges szakmai és technikai
információk beszerzéséért.

5.1 Az Alapítvány ngyirr.éző szervezete minden tárgyévet követó évben januát 3l-éig
beszámolót ír a kuratórium részére.

6.1A2 Napitvány köteles az éves beszámolő jővábagyásával egyidejűleg kőzhasznűsági
mellékletet készíteni, amelynek 1őváhagyása, elfagadása a kuratőrium kizárőlagas
hatáskörébe tartozik.

6.1. A közbasznűsági mellékletnek tartalmaznia kei1:

a) az Alapitvány által végzett közhasznú tevékenységeket) ezen tevékenységek fo
célcsoportj ait és eredményeit,
b) a kózbasznű jogállás megállapításához szúkséges megfelelő erőforrások, megfelelő
társadalmitámagatattságmegállapitásáhozszükségesadatokat,
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d) akőzhasznú cél szerinti juttatások kimlstaiását,
e) a vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő
v ezető tisztségek fel sorolá sát.

6.2. Az Alapitvány éves beszámolóját és a közhasznúsági mellékletet a kuratórium elnöke
készitt elő és aá a kuratórium egyhangú szavazással logadhatj a el. Az Alapítvány az
elfogadott beszámolőját és a közhasznúsági mellékletét a tárgyévet követő évben legkésőbb



május 31. napiáig a hatályos jogszabálili rendelkezeseknek
k ö zzétesz| tovább á r,vwu, rakel 1 en hu hon1 apj á n k özzéteszl,

: megfelelően letétbe helyezi és

a gazdálkodásnak legfontosabb
152. valő kifúggesztéssel és a

7.1 Az Alapitvány jelen okirat szerinti tevékenységének és
aőatait székhelyén I2I4 Budapest, Kossuth Lajos utca
honlapján is nyilvánosságra hozza.

XIL XI. Az Alapítvány felügyelő szerye

I.1 Az Alapitvány felügyelő sz?tve a Felügyelő Bizottság, amely három tagből á11, aklket az
Napitók kérnek fel határ ozott ióőtartamr a.

A Felúgyelő Bizottság tagsai 2a2ű. december 3 1 -ig

1. Nagyné LászlőErzsébet {elnök) 5300 Karcag, Széchenyi István sugárut 19.

2.Fekete Mária ll44Budapest, Szentmihályi u.25.
3. Dr. FazakasZoltánlőzsef l}Z4Budapest, Fényes Elek utca 3. 3. emelet 1,

2./ Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könylwizsgáIőja az a személy, aki
a) a dóntéshozó szetv, illetve az űgyvezető szeru elnöke vagy tagja (ide nem értve az
egyesület dontéshozó szervének azontagsait, akik tisztséget nem töltenek be),
bi a közhasznű szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jagvtszanyban áI1, ha jogszabály
másképp nem rendelkezlk,
c) a kozhasznű szewezet cél szerirfri jufiatásáből részesül - kivéve a bárki által megkötés
néll<til igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesi}let által tagjának a tagsági
jogviszcny alapján a létesitő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti j*atást
-,177etve
ó) az a)-c) pontban megltatárazott személyek kozeli hozzátartozőja.

3,/ A Felügyelő Bizottság ellenórzt az A7apitvány műkOdését és gazdálkadását. Ennek során a
kuratórium elnökótől, az igazgatőtól jelentést, a munkavállalókól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, betekinthet a könyvekbe és az iratokba, azokat megvizsgálha\a. Ehhez
titcktartásra kötelezett szakember1 is igénybe vehet, ennek koltségeit azcnban az Alapitványra
csak akkar hárithatja át, ha a bevanásről a kuratórium elnökét megelőzően tájékoztalla és
annak i n d ok o lt s ág át hitelt érdeml ő en igazalta.

4./ A Felügyelő Bizottság
- ügyrendjét maga állapitja meg,
- a kuratórium ülésein tanácskozási joggai
- az éves beszámolóra, és akőzhasznűsági

vehet részt,
mellékletre észrevételeket tehet.

5./ A Felügyelő Bizottság koteles az intézkedésre jogosult k-uratóriumot tájékoztatti, és annak
ósszehívását kezdeményezti, ha arről szetez tudomást, bogy az Alapitvány működése során
olyan jogszabálysértés vagy az Al,apitvány érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy kóvetkezményeinek elbáritása, illetve
enyhítése akuratőúum döntését teszi szükségessé, yagy avezeJő tisztségviselők felelősségét
megalapoző tény menilt fel.

6.1 h Felügyelő Bizottság úléseit - minden évben legalább 1 alkalommal - az elnök hívja
össze, és az elnök vezetile.



A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozaíképes, ha azon mindhárom tag jelen van. A
Felügyelő Btzottság dontéseit egyszeű szótöbbséggel hazza. Minden Felügyelő Bizottsági
tagnak e1y szavazatavan. Szavazategyenlőség esetén ahatározaíot elvetettnek kell tekinteni.
A Felügyelő Bizottsági tagok tevékenységúket díjazás nélkril látják el.

7.1 Az intézkedésre jogosult kuratóriurnot a Felügyelő Bizattság inditványára - annak
megtételétőI számitott harminc napon belúl - össze kell hívni. E hatáíidő eredménltelen
eltelte esetén a kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

8./ Ha az affa jogosult szerv a törvényes működés helyreállitása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizattság koteles ha|adéktalanul értesíteni a
törvényess égi felűgy eletet ellátó szeryet.

XUL XII. Összeférhetetlenség

L.l A jelen fejezetben vezető tisáségviselőnek minősü1 a Kuratórium tzgja, elnöke, a
Felügyelő szerv tagsa" elnöke, vaiamint az igazgatő.

2.1 Akőzhasznú szervezet megszűntét kóvető három évig nem lehet más közhasznű szewezet
vezető tisztségviselője [Ectv. 2.§ 29. pont) az a személy, aki olyan közhasznú szeruezetnél
töltött be - annak megszű*el megelőző két évben legalihb egy évig - vezető tisáséget,
a) amely jogutód nélkü1 szűnt meg űgy, hogy az állami adő- és vámhatőságnál
ny tlv íntartott adó - é s vámtarto zásíú" nem egy enl ítette ki,
b) amellyel szemben az adő- és vámhatóság jelentős összegű adőhiáry{ tárt fel,
c} amellyel szemben az adő- ésvámbatőságüzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy az
űzlretlezár ást helyett e sít ő b írs ágot szab ott ki,
d) amelynek adőszámát az állami adó- és vámhatőság az adőzás rendjéről szőlő tawény
szerint felfuggeszt etí.e v agy törölte.

3.1 A vezető tisztségviselő [Ectv. 2.§ 29. pont], illetve az ennek jelölt személy köteles
valamennyi érintett kőzhasznű szervezetet előzetesen tíilékoztatni arről, hogy ilyen tisztséget
e gyi d ej ű 1 eg más kő zbasznú szer v ezetnél i s b et ö 1t.

4.lhközhasznú szervezet megszűntét kovető három évlg nem lehet az Alapítvány vezető
tisáségviselője (kuratóúum tagja, elnöke, felugyelő bizottság tagsa, elnöke ) az a személy, aki
olyan kőzhasznú szewezetnél toltott be - annak megsántét mege|őző két évben legalább egy
évtg - vezető tisztséget,
a} amely közhasznú szerveze} jogutód nélku1 szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és
vámhatőságnálnyllvántartattadó-ésvámtartozásátnemegyenlitetteki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámb,atóságjelentős összegű adóhiányt títrt fel,
c) amellyel szemben az államl adó- és vámhatőság üz|et|ezárás intézkedést alkalmazaff, vagy
űzletLezár ást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adőszámát az állami adó- és vámhatóság az aóőzás rendjéről szóló törvény
szerint felfirggesztette vagy törölte.

X§4 XIII. Zárő rendelkezések

Ll hKuratórium működésének első évében kialakitla Szervezeti- és Működési Szabályzatát.

2.1 Az Alapkvány batározatlan időre létesü1 és az alábbi okokból sánhet meg:



- az ú,apitvány a célját megvalósította. és az alapitő űj célr nemhatározotr meg- céljainak
megvalósítása lehetetlenné váIt,, és a cél, módosítására vagy más alapitvántyal való
egyesúlésre nincs mód
- az alapitvány bárom éven át a eélja megvalósítása érdekében ngm fdytat tevékenységet.

Az alapitvány jagutőd nélküli megsánése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradő
vagyanát az alapitványce|laival megegyező tevékenységű civiiszervezetek kozott kell
felosztani.
A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatátozott szewezetnek juríala a vagyont, tta az
a|apitő okirat által megjelöit személy vagy az alapitő áita1 megjeioit aiapítvány, egyesület a

vagyont nem fogadj a el vagy azt nem szerezhetl meg.

4.1 Az alapitők,közü1 Dr. Farkas Ilona, Decker András és Dr. Németh Zoltánné Csépa-
Csavlek Etelka Agnes a Ptk. 3.396. § alapján al,apitői jogalkat és kötelességeiket átruházzák
Németh }dáftára {11,72 Budapest, III. utca 50.), Csavlek András Károly, Fürst József és Dr.
Kovács Zohán a Ptk. 3.396. § alapján alapitői jogaikat és kótelességeiket átruhíLzzákDr.
Jullász Györgyre {1196 Budapest, Petőfi űt 167lb.).

Az alapitő a|<tratban nem szabályozott kérdésekben a Po|gári Torvénykönyvről szőlő 2aI3.
V. törvény alapitványokra vonatkoző része, valamint az egyesülési jogról, a kózltasznű
jogál|ásről. valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáről szőlő 20L|. évi
CLXXV. törvény rendelkezé s ei meglel elő en ir ány adó ak.

Budapest, Wűl9. február 25. fuLfl
Németlr Márta
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Alapítók

Záradék:
Alulírott Németh Márta, Dr. Juhász György, mint az alapitőijogok gyakorlói igazoljuk, hogy
az alapitő okirat egységes szetkezetbe foglalt szövege megfelel az alapitő okirat-módosítások
alapj án hatályc s t artalmának.

Budapest, W20l9. februfu 25.

Alapítók
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