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1II. Az alapítvány hatóköre: országos

TV. Az Alapítvány szellemisége, alapcéIjai, közhasznú tevékenysége:

1.1 Az embert - holisáikusan - testi, szellemi, lelki egységében tekinteni, és az egészsegének
megőtzésé| helyreállítását ebben a szellemben szolgálni.

2.1 A lakosság tészéte végzett önálló, kont<rét egészségmegőtző, betegség-rnegelőző,
onkológiai rehabíliüíciós programok megvalósítasa az egészsegügyről szslő í997. évi CLIV.
ty. 37 . §-a, továbbá a 3 8. § (1 . bekezdés a)-g)_pontj a és az 50. § (2-3) bekezdés alapjan.
Más egészségvédő szervezetek betegség-megelőző, onkológiai rehabiliációs programjainak
tőtmogatasa

3./ Önkorményzatta\ egészségtlgyí ntézményekkel együthűködve a lakosság szátmára
végzett egészségmegőrző, onkológiai rehabiliüíciós tevékenységben, kiitönböző rrákszúrések
szervezésében és lebonyoíítísábanvaló részvétel.

4.1 A hazai egészségfudatosság fejlesztése érdekében korszerű oktató és felvilágosító
tájékoztatő anyagok, könlvek, informatikai kiadvanyok és publikációk megielentetése, az
egészségügyi dolgozók és a betegek, illetve a hozzátn:tozők közti kommunikáció
hatékonyságanak és minőségének javítása.

5./ RIákmegelőző, a gyógyulrást eiősegíó, rehabilitációs celú és környezet-egészségügyi
előadasok, konferenciák, képzések, készségfejlesztő tréningek és kiilönböző retdezvények
szervezése lebonyolíüísa"

6./ Betegek, gyógyulók számára cékítmogatás fogadása és továbbítása.



7.1 Palyénat alapján alapítvrányi trámogatással minden olyan tevékenység finanszírorftatő,
amely az alapí*ány céljai eléréséhez jelentős eredménlt ígér (p1. egészségiigyi szakernberek
részére külöldi szakmai út ámogatrása.

8./ Alapífurányi Díj odaítélésével azon tudományos munkrák, tanulmrányok támogatása,
amelyek a bazai úlanegelőzés terén haztak jelenós gyakorlati eredményt, másrészt
Alapítvanyi Díj ítélhető oda azon személyeknelq akik a bazatékellenes társadalmi mozgalom
célkitűzéseinek megfelelő jelentős tevékenységet fejtettek ki.

9.1 Daganatos betegségből gyógyultak és családtagiaik segítése a munkaeropiaci re-
integrációban, a munka vilrágának szereplői (munkaadók és munkavállalók) képzése,
felvilágosíüása a beteg és gyógyult munkavállalók és csaladtagjaik foglalkoztatasában.

l 0.1 Az Alapítvany köáaszrú tevékenységei :

Közhasznú tevékenység Közfeladat Jogszabály megielölése
Az egészség megőrzésével A lakosság egészségi Magyarországhelyt
és a betegségek állapotrának javítasa a jobb önkormányzatátől szőlő
megelőzésével életminőség elősegítése, az 2al1. évi CL)OO(D(.
kapcsolatos programok egészségkrirosító törvény t3. § (1) bekezdés
szervezése, tárrrogatasa. kömyezeti hatások 4. pont
adaganatosbeteg csökkentése,
gyerekek és családjaik az egészséges életmód
nyarakatása segítését célző

szolgáltaások

együttműködés a Az állarn együttrnűködése 1997. évi CL[V. tv. az
környezetés abbólacélból,hogya egészségügyrőIl44. § (1)-

egészségvedelem lakosság egészségi (2) bekezdés
résztvevőivel állami, rállapotrának jawtasa
önkormárryzati, szakmai illetóleg a jobb
éscivilszervezetekkel, élefurinóségérdekében
egészségügyi
intézményekkel,
organikusan termelő
gazdálkodókkal és
hatóságokkal a lakosság
egészségvédelmének
javítása érdekében
könyvek, filmek, kazetták, akömyezetvédelem 1995. évi Lffi. törvény - a
adathordozók, játékok és kutatási, műszaki- környezet védelrnének
eszközök kiadásq fejlesáési, nevelési- általános szabályairól 38. §
készítése, vésarlasa" képzési és múvelődési, h) pontja
aáomémyozása ájékoztatasi, valamint a

kömyezetvédelmi termék-
és technológia-minősítési
feladatok me ghatÁr ozás4
és ellátásuk biáosítrása

családsegítés részeként a a közösségfejlesáő 1993" évi III. törvény a
közösség folyamatos programok szervezése, szaciálisigazgatásról és
fejlesztése valamint egyéni és szociális ellátisokról 64. §



csoportos
készségfejiesáés

(4) d) pontja

Y. Az Alapítvány vasrona, bevételei, kiadásai

Í"l Az Alapítvrány vagyonát induló vagyona (arri az alapíüískor 24.037.161,- Ft készpéw és
az alsóörsi 2fi4 sz. fulajdoni lapon 2324brsz. cca. 1.500.000,- Ft értéku alatti ingatlan), és az
azotabirtokába jutott ktilönböző ingatlanok és bevételei képezik. Az AlapíNarry attalnyujtott
szolgáItaásoke}lenértékel<tzarőlagazalapitványcéljairafordítható.

2.1 Az Alapítvany vagyona csak az alapíNányi cél elérését szolgáló eszközök és kiadrások
ftnansztrozásfua hasnÉúható. Az induló vagyon, valamennyi üámogatás és saját bevétel az
alapítv anyi cél elérésére hasznalbatő .

3.1 AzAlapítvrány bevételei:
a) az alapitványi célú tevékenység bevételei, iw a csatlakozók pénzbeni befizetései
(továbbiakban:beftzstések), illetőleg dologi hozzajaruLasai (továbbiakban: hozzájáruIasok);
b) az Alapítilrányt támo gatók befi zetései, hozzalarulásu;
c) a pűy ázat útj an elnyert trámogatások;
d) az Alapítvámy által nyújtott szolgáltatísok ellenértéke;
e) uAlapítvrány részére rendelkezők személyi jövodelemadójának loÁ-os felajánlása.

D sazda§ági - válta7kozási tevékenységből szátrmaző bevétel

4.1 AzAlapítvrány kiadásai:
a) ua|apííványi célok megvalósíása során felmertilt közvetlen kiadrások és költsógek;
b) a kezelő szerv indokolt műktidési költségei és a működés sori{n felmerült egyéb szükséges
és előzetesen megszavtvott - költségek.

W. Az Alapítványi varyon felhasználása

I.1 Az Alapítvány múködése son{n önállóan gazdálkodik, gazdaságs-vrá}lalkozási
tevékenységet csak a közhasznú vagy az alapító okiratban meghatiározott alapcél szerinti
tevékenység megvalósítasát nem veszélyeáetve végez.

2.1 Az alapítváty befektetési tevékenységet nem végez. Az AJapítvány az irányadó
jogszabályoknak megfelelően kettős könywitelt vezet. Az Alapitvány a céI szerinti (ezen
belül köáasznú) tevékenységéből, illetve gazőasagi - vállalkozrási tevékenységéből származő
bevételeit és ráfordítasait elkiikinítetten krtja nyilvrán.

3.1 Az Alapítvány vagyona az Alapitvány célja altal meghatfuozott körben és módon
hasmáJfuó fel. A üímogaüások odaítéléseről a Kuratórium dönt.

4./ Az egyes feladatok végrehajüístának sorrendjét, költségvetési tételek keretösszegét - az
Alapítvtíny vagyoni helyzetétől is ftiggően - a Kuratórimhatfuozzameg.

YII. Az Alapítr ány jellege

1.1 Az alapítvámy nyílt, valamennyi magyar és ktilftrldi állampolgár, valamint hazai és
küffildi jogi személy és jogí személyiséggel nem rendelkező szpwezet számára akik a jelen
alapíWrányrendelés cé§aival egyetértenek" azt anyagi eszközeikkel támogatni ólujtjek, vagy
önkéntes munkájukat ajanljzk tel.



2.1 Az Alapítvány gazÁálkadása során elért eredményét nem osája fel, azt az itt
me gJtatárazott közhasmú tevékenységekre fordítj a.

3.1 Az Atapítvany közvetlen politikai tevékenységet nem folyt l szervezete pártoktól
fliggetlen és azoknak anyagi tlámogatrást nem nyújt. Képviselő jelöltet egyetlen válaszüíson -
így kiilönösetazOtszaggyulési, megyei, fővárosi önkormányzati, európai parlamenti, megyei
jogú város képviselő-testiiletébe képviselőjelöltet, (fő)polgánT,}ester jelöltet - nem állított és
nem tárnogatott és ezt jelen Alapító Okiratában a jövőre nézve is kizirja. Nem szolgálhat
semmilyen politikai vagy gazdasági érdeket, illetőleg nem törekedhet a jogalkotrás
befolyásolására semmilyen politikai és gazdasági érdek képviseletébeíL sem propaganda
útján, sem egyéb módon.

4./ Az Alapítvrány működésével kapesolatosan keletkezett iratokba valő betekintést a
honlapjan (www.rakellen.hu) és a székhelyén biztosítja.

VIII. Az Napítvány felüryelete

Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet felettt adőeIIenőrzést a székhelye szerinti illetékes
adóhatóság, a költségvetési támogatás felhasznátrisának ellenőrzését az Átami
Szátmvevőszék, a törvényességi felügyeletet peüg az illetékes bíróság leúja el.

IX. Az Alapítvány kezeló és képviselő szerve

1.1 Az Alapítvány legffbb dönteshozó és képviseleti szerve a kuratóriuq vagyona h,ezelője,
hatékony működtetője, gyarapítója. A kuratórium saját tigyrendjű maga rállapítja meg,
valamint az alapítvány működése érdekében szabályr.atokat alkot.

2.1 A kuratórium 3 tagból ál1, akiket az Alapítők kémek felhatnozott időtartamra, 2025.
december 31-éig. T€jai ismerik az alapítvány szellemiségét és azonosulnak a céljuval, azok
elérését segítik.

3.1 A Kuratórium feladaá az Alapttrány céljainak megvalósítiása az e.ríe rendelt vegyon
kezeléséve}, értékének megőrzésevel és gyarapítas,rával.

4.1 A kuratórium szakteriiletenként bizottsagot bozbat létre, szakmai tanácsadó testiiletet
kérhet fel a szakmai működésének üámogatrásrára" meghatározott időre, de legfeljebb a
kuratóriumi ciklus idejére. A szakmai tanácsadó testtilet díjazásaúí a kuratórium dönt
egyhangu döntéssel.

5./ A Kuratórium tagai közül az éJapiűk elnököt vrálasztanak. Alapító elnökké nem
vá|aszthatő.

6.1 Az Alapítvanyt hatóságok, bíróság előtt, valamint harmadik személyekkel szemben a
Kuratórium elnöke öniállóan, bármely kwatóriumi tag és az igazgatő közül bármely kettő
együttesen jogosultak képviselni.

Képviseleti joggal rendelkező kuratóriumi tagok:



1. Dr. Kiss István (etnök)

2. Dr. Hegyi Gabriella
3. Németh Márta

7694 Hess,zÉ*retény; Kessuth Lqies rr, 26, 7742
Bogád. Petőfi u. 11.

1196 Budapest, Petőfi u.79.
1172 Budapes| Itr" u. 50.

7.1 Az atapítók a kuratórium mandátumanak lejfu:tat legalább egy hónappal megelőzően
felkérik a következő időszak kurátorait.

8.1 AzAlapítvány bankszámlája fetrett a kuratóriumi tagok és azigazgató köztil bármely kettő
tag együttesen jogosult rendelkezni:

Dr. Kiss István kuratóriumi elnök
Dr. Hegyi Gabriella kuratóriumi tag
Németh Máfia kuratóriumi tag
Vajda Mártaigazgatő

9./ A kuratórium az Alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot binosíthat, megjelölve a
képviseleti jog gyakorlásának módját, illetőleg terjedelmét.

A kuratórium képviseleti joeot biáosít az igazgató részére az a]abbiak tekintetében:

Az igazeató képviseleti joga kiterjed az alapítvánv operatív működésevel kapcsolatos
tevékenységekben létrejött szerzödések. okiratok eq.yedtili al{íírasára. (pálvázatok.

tamogatások előkészítése. tamoeatói okiratok. szolgá}taüási szerzödések. megrendelések.
szal<rrrai együttműködésekhez kötött partneíszerződések)

10.1 Akuratóriumi tagság megsánik:
a) a megbízrtás időtartamrának lej ártával;
b) visszahívással;
c) lemondiással;
d) elhalálozással.

ll./ A Kuratórium tagja az Alapítókhoz iftíézef. írásbeli nyilatkozattal indoklás nélkiil
megbízatásáról bármikor lemondhaL A lemondris elfogadásával egy időben az Alapítók új

kuratóriumi tagot kérnek fel.

l2./ Ha a kuratóriumi tagok bármelyike tartósan akaűlyoztatva vaíl, a Krnatórium elnöke
erről az Alapítókat értesíteni köteles.

l3.1 AKtnatórium - azáLtalajóvráhagyott költségvetés alapjrán és ezen Alapító Okirat szerint -

dő* az alapítványi vagyon, illetve hozadéka felhaszmíásáról. A Kuratórium felelőssége az

alapítványi vagyon legcélszeóbb működtetése és felhas zliálősa

t4.1 AKuratórium üléseit - - minden frlévben legalább 1 alkalommal - az elnök hívja össze,

és az elnök vezeti le. AkadrályoztatÁsa esetén az alést levezető elnök személyét az elnök
javaslata alapjankell kijelölíll. Azüés összehívasát brármely tagu ok és cél megielölésével

bármikor kezőeményerhetí, ebben az esetben azníésthaladéktalanul össze kell hívni, dehaaz
elnök 8 napon belül az tilést nem hívja össze, az összehívásra az összehívást kérők brármelyike
jogosult.

t5./ A Kuratóriumi ülésre meghívót írásban, (ajánlott levél, vísszugazolt email vagy
visszaigazolt fax útján) legalább a kitűzött időporrt előtt 8 nappal kell a kuratóriumi tagok



részére megkiildeni. A meghívőmk aziilés helyét, idejét és napirendjét is tartalmazni kell. Az
ígazgatő köteles gondoskodni arról, hogy a tagok a napirendi pontokkal kapcsolatosan minden
szükséges felvilágosítast és adatot megkapjanak.

16.1 AKuratórium ülése akkor hatfuozatképes, ha azonatagoktöbb mint fele jelen van.Haaz
iilés nem batározatképes, a következő hét eredeti meghívóban jelzett időpontjrára kell
elhalasztani, és ez az ülés a megielent tagok számára tekintet nélkíil lesz hatarozatképes az
elnapolt ülés napirendi pontjait illetően. A kuratóriumi iilésen való megielenéssel
egyenértékű,ha ajelen lenni nem tudó kunítor telefonon" e-mailen" konferenciabeszélgetés
által,vagyvideókonferenciaformalábanveszrészt.

A Kuratórium döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden kuratóriumi tagnak egy
szavazata v an. Szav azategyenlő ség esetén a határ ozatot elvetettnek kell tekinteni.

Az Alapítviány óves beszrámolójajőváhagyásáúlozkétharmados szótöbbségre van sziikség.
Ahatánozathozatában nem vehet tészt az a személy, aki vagy akinek hozzáúartozója" közeli
hozzátartozőja (Ptk. 8 : 1 . §. ( 1 ) bekezdés 1 -2.pont), a hatátozat aíapján
_ kötelezettség alapjan mentestil, yagy - bármilyen más előnyben részesül, illetve a
megkötendő jogügyletben egyébként erdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvany
célszerinti juttatásai keretében a brárki által megkötés nélktil igénybe vehetö nem pénzbeli
szolgáltatés, illetve az Alapítvány céljai szerinti juttatás"

l7./ Az Ectv. 37.§ (1) bekezdése szerint a döntéshoző szsw, valamint az úgyvezető szerv
iilései nyilvánosak, amely nyilvánosság jogszabályban meghatiározott esetekben korlátozható.

18./ A Kuratórium tiléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. Ebben rögzíteni kell
- az tilés idejét és helyét;
- ajelenlevők nevét;
- a napirendet;
- a határo zattj avaslatokat;
- aszavazattüfuyt;
- a szavazás eredményeí ftlatarozatokat);
- ahatározatban foglaltak végrehajtásáért felelős személyt és határidőt.

A jegyzőkönyvet az ülést levezető elnök, az altala felkért két hitelesítő és a
j egyzőkönywez ető qa aIá.
A jegyzőkönyvet eggyel több példanyban kell elkészíteni, mint aharry kuratóriumi tag van. A
jegyzőkönyv egy példányát iratgytljtőben kell elhelyeni és őizÁ-
A jegyzőkönyv alapján akwaóium köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről -
Hatfuozatok könyve -, amelyből a kuratórium döntésének tartalma, időpontja, baáIya,
végrehajtrási feletőse és a döntést trámogatók és ellenzők számarénya(ha lehetséges, személye)

is megállapítható. A kuratórium döntéseit az érdekeltekkel írrásban - ajén7otí, tértivevényes

levélben, vagy faxon, e-mailben - azigazgaó közli. A döntéseket, illetve a besziámolókat - ide
érye az éves beszámolót - továbbá a kőzhasntí szervezet működésének, szolgáltaásai
igénybevételének mőőlát, beszámolói közlését a székhelyen történő kiftiggesztéssel, és a
honlapon www.rakellen.hu való megielenítéssel kell nyilvanosságra hozni.

l9.1 Az Alapítvrány működése, szoLgáltatasai igénybevételének módja nyilvános, a
nyilvránosság ktadványok megjelentetésével, honlapon www.rakellen"hu valő közzététellel,
tájékoztáő előadasok és műsorok szewezésével érvényesiil.
Ezen tútrrnenően az ngytntéző szervnek időszakonként, - Iegalább évenként egy esetben -

tájékoztatna kell az alapítőkat és az alaptrvany adományozőií az alapítványi vagyon



gyarapodásaról, felhasználásaról, kezeléséről, az Alapítvány zútal üámogatott vagy
ftnanszkozottpályazatok,akciókstb.alakulásáról,eredményeiről.
A tájékaúaás lehet általános, a tömegtájékoztatási eszközökkel történő, egyéni
kérdésfeltevésre pedig egyedi, néwe szólő ájékoztztastkeIl adni,

20.1 A kuratóriumi tagok tevékenységtiket díjazás nélkül látjakel.

21.1 A kuratórium iilés megtartása nélkül, elektronikus úton is hoáat határozatat. Az
elektronikus úton meghozott haározat egyenértéki az ülésen meghozott hatzrazattal. A
kuratórium a következőképpen hozbat elekronikus úton határozatot:
a kuratórium elnöke ahatározatijavaslatot batándő fl:z:ésével, elektronikus levélben megkiildi
a kuratórium tagiainak, akik rrrinden tag éital lérthatőan (válasz mindenkinek funkció
alkalmazásaval) vrálaszolnak egyértelmúen igennel vagy nemmelahaározati javaslatra
amennyiben a kuratórium tagja módosító javaslatot kívan tenni a határozati javaslathoz, a
hatátozatt javaslatot tartalmaző elektronikus levélre minden tag áttal láthatóan (válasz
mindenkinek funkció akalmazásával) válaszol, melyben elkiildi a módosító javaslaát
a hatírozaíi javaslat (módosító javaslat) akkor tekinthető elfogadot§rak, ha a kuratórium
tagjainak többsége határidőben ugyanúgy szavaz atől.

X. Az Alapítvány tlgtntéző §zerve

I.1 Az Alapítvrány kuratóriuma az opetatív-adminiszfratív és gazdasági feladalok ellátrisára
ngyntéző szewezetethazhat létre, amelynek vezetője és a mrrnkáltatói jogok gyakotlőja az
igazgatő.

2.1 A kuratórium az ígazgatőnak - amennyiben a törvényben rögzített feltételek erce nézve
fennállnak - képviseleti jogot biáosíthat, megielölve a képviseleti jog gyakorlásának módját,
illetőleg terj edelrnét.

3 .l Az igazgatő felett a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja.
Igazgatő: Vajda Márta (1163 Budapest, Kicsi u. 8.)

Megbízatás a kuratóriummal azonos, hatáíozatt ideig szól: M 2025. december 31.

4.1 Azigazgató felelős a kuratóriumi iilések szakmai előkészítéséil az üések összehívásáért,
azÁz a kuratóriumi tagok értesítéséért, az ülés arryagalnak kikiildéséért, az opetativ szervezet
működésenek hatékonyságáért és a kuratórium szélmára sztikséges szakmai és technikai
info rmrációk beszerzé séért.

5.1 Az Alapítvány ügyintéző szervezete minden tárgyévet követő évben janurár 31-éig
beszámolót ír a kuratórium tészéte.

6.1A2 Atapitrány köteles az éves beszámoló jőváhagyásával egyidejűleg köáaszrúsági
mellékletet készíteni, amelynek jóvahagyasa, elfogadása a kuratórium kizarólagos
haüí,skörébe tartozik.

6.1. A közhasznúsági mellékletnek taítalmazrrjla kell:
a) az Alapítvány által végzett közhasnú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő
célcsoportj ait és eredményeit,
b) a kőzhaszltú jogállas megáIlapttásáitaz szíikséges megfelelő erőforrások, megfelelő
társadalmi támogatottság rnegráll apításékoz szíikséges adatokat,
e) a vagyon felhasználrisával kapcsolatos kimutatást,
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d) a közlrasznú cél szerintijrrttatások kirnutatását.
e) a vezető tisztségviselőinek n_viljtott juttatások összegét és a juttatásbarr részestilő
vezető ti sztségek íblsorolását.

6.2. Az Alapítvárri,. ér,es beszámolóját és a közhasznúsági meliékletet a kuratóriurn elnöke
készíti elő és azt a kuratóriurn egyharrgír szavazással íbgadhatja el, Az Alapítr,árry az
eltbgadott beszámolóját és a közhaszrtúsági mellékletét a tárgyér,et kör,ető évben legkésőbb
május 31. napjáig a hatályos jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően letétbe helyezi és

közzéteszi. továbbá q,l,vr,v. rakellen. hu honl apj án közzétes zl .

7.1 Az Alapitvány jelen okirat szerinti tevéken,v,-ségének és a gazdálkodásnak legíbntosabb
adatait székhel1,,én l2l4 Budapest, Kossuth Lajos utca ] 52. vaió kitiiggesztéssel és a
honlapján is nyilr,ánosságra hozza.

XI. Az Alapítvány felügyelő szerve

1.1 Az Alapítván.v í'eliig,velő szerve a Felügyelő Bizottság. anreiy egy tagú" akit az Alapítók
kérnek lbl lratározcltt időtarlarrrra.
A Felügyelő Bizottság tagjai40?0-. P!! december 31-ig

1, ]t{agyné tászló Erzsébet (elnék) 5300 Kareag; Széeherryi istván stitárirt 19,

*

1212 Budapest" Szebeni utca 105.
8074 Csókakő. Gábor Andor rrtca 12,

8523 Egr,lrázaskesző. Kossuth utca 72.

2./ Nern lehet a feli.i_q},elő szerv elnöke vagy tagia. illetve könywizsgálqa az a személ_v. aki
a) a döntéshozó szen/. illetve az íig,vvezetó szen, elnöke vagy tagia (ide rrenr értve az.

eg,vesület clöntéshozó szervének azon tagiait. akik tisztséget nem töltenek be).

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kíviili nrás tevéken,vség kifeitésére irányuló
nlunkaviszonyban vagy munkavégzésre irári,vuló egiréb jogviszon_vban á1l. ha jogszabál,v

rrrásképp nenr rendelkezik.
c) a közlrasznú szervezet cél szerirrti juttatásából részesiil - kivéve a bárki által megkötés
nélküt igénl.be vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat. és az egyesület által tagjának a tagsági
jogviszony alapján a létesítő okiratbarr íbglaltaknak megfelelóen n__r,u,itott cél szerinti juttatást
-. ilietve
d) az a.)-c} pontban meghatározott szernélyek közeli hozzátaftoző.ia,

3.1A Felügyeló Biztittság ellenőrzi az Alapítvány rrrtiködését és gazclálkodását, Ennek során a

kuratóriunr elnökétől. az igazgatőtól .ielentést. a muntriar,áilalóktól pedig tájékoztatást vagy
felr,itrágosítást kérhet. betekinthet a kön.vvekbe és az iratokba. azokat megvizsgálhatja. Ehhez
titoktaításra kötelezett szakenrbert is igény,be vehet" ennek költségeit azonban az Alapítván_vra
csak akkor háríthatja át, ha a bevonásról a kuratóriunr elnökét megelőzőerr tájékoztatta és

annak indokoltságírt lritelt érdemlően igazoita.
4./ A Felügyelő Bizottság
- ügyrendjét maga állapída meg.
- a kuratórium iiléseirr tanácskozásijoggal vehet részt.
- az éves beszámolóra. és a közlrasznúsági rrrellékletre észrevételeket telret.

5./ A Feltigyelő Bizottság köteles az irrtézkedésre jogostilt kuratór:iunrot tájékoztatni, és amak
összehívását kezdemén.v-ezrri. ha arról szeíez tudornást. hog_v az Alapítvány műköclése során

1. Dienstmann Tamás Ödon



olyan jogszaba}ysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként sűyosan sértő cselekmény
(mulasáás) történt, amelynek megsziintetése vagy következményeinek elhádtása, illetve
enyhítése a kuratórium döntését teszi sztikségessé, vagy a vezső tisztségviselők felelősségét
megalapozó tény merült fel.

6.1 A Felügyelő Bizottság üléseit - minden évben legalább 1 alkalommal - az elnök hívja
össze, és az elnök vezeti le.
A Felügyelő Bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon mindhárom tag jelen van. A
Felügyelő Bizottsrág döntéseit egyszerű szótöbbséggel hozza. Minden Felügyelő Bizottsági
tagnak egy sza'vazatavan. Szavazategyenlőség esetén abaténozatotelvetettrrek kell tekinteni.
A Felügyel ő Bizottsági tagok tevékenységtiket díjazás nélkiil lágzk el.

7.1 Az intézkedésre jogosult kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítvlányéra - annak
megtételétől szímított harminc napon belül - össze kell hívni. E baíáridő eredménytelen
eltelte esetén a kuratórium összehívásara a Felügyelő Bizottság is jogosult.

8./ Ha az affa jogosult szew a törvényes működés helyreállítasa érdekében sziikséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottsag köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi felügyeletet ellátó szervet.

XrI. Összeférhetetlenség

1.1 A jelen fejezetben vezető tisztségviselőnek minősül a Kuratórium tagja, elnöke, a
Felügyelő szerv tagia, elnöke, valamint azigazgatő.

2.1 Aközhaszníszsrvezetrnegszúntét követó harom évig nem lehet rnás közhasmú szetvezet
vezstő tisztségviselője [Ectv. 2.§ 29. pont] az a személy, aki olyan köáaszrú szervezettéI
töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legatább egy évig - vezető tisáséget,
a) amely jogutód nélkiil szűnt meg úgy, hogy az átlami adó- és vrámhatóságnál

nyilvárrtartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben azadő- és vrámhatóságjelentős összegú adőlnanyttárt fel,

c) amellyel szemben az aőő- és vámhatóság iizletlezéttas tnérkedést a}kalmazott, vaw az
izletlezárást helyettesítő bírsagot szabott ki,
d) amelynek adőszámát az áIlanl, adó- és vrámhatóság az aiőzas rendjéról szóló törvény
szeírnt felfiiggesztette vagy törölte.

3.1 A vezető tisáségviselő Pctv. 2.§ 29. pont], illetve az ennek jelölt személy köteles

valamennyi érintett köáasznú szervezetet előzetesen tíjékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget

egyidejúleg mrás köáasznú szervezetnél is betölt"

4.1^ kő7haszní szer,rezet megszűntét követő hrárom évig nem lebet az Alapítvrány vezető

tisáségviselője (kuratórium tagia elnöke, feliigyelő blzottságtaáa, elnöke ) u a szeméIy, aki
olyan Éozhasznú szewezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább egy

évig - vezető tisásége|
a) amely kőzhasrnű szewezet jogutód nélkiil szűnt meg űgy, Itogy az állami adÓ- és

v ánlhatőságnáI nyílv ántartott adó- és v ámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben azállami adó- és vtímhatóság jelentős összegű adóhirányt táftfel,
c) amellyel szemben az áIlani adó- és vámhatóság ílz]etlezárás intézkedést aka}mazott, vagy
ílzletLezárast helyettesítő bírsrágot szabott ki,
d) amelynek adőszámát az allami adó- és vrimhatóság az adőzis rendjéről szóló törvény
szerint felfiiggesáette vagy törölte.



XIIL Zár ő ren delkezés ek

1./ A Kuratórium működésének első évében kialakítja Szervezeti- és MűködésiSzabályzaíát.

2.1 Az Alapítvrány hatínozatlan időre létesül és az alábbi okokból szűnhet meg:
- az alapíBtány a célját megvalósította, és az alapítő új célt nem hatarozatt meg- céljainak
megvalósítása lehetetlenné vált; és a cél módosiására vagy mas alapítvántyal való
egyesülésre nincs mód
- az alapítrrány harom éven át a célja megvalósíása érdekében nem folYat tevékenységet.

Az alapítványjogutód nélktili megszűnése esetén a hitelezők kielégítése uüán megmaradő
vagyonát az alapítványcéljaival megegyező tevékenységú civilszervezetek között kell
felosáani.
A nyilvantartó bíróság jogszabályban meghatérazott szervezetnek juttatla a vagyont, ba az
alapíó okirat áItal megielölt személy vagy az alapító által megielölt alapítvány, egyesület a
vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg.

4.1 kz alapítók közül Dr. Farkas l1on4 Decker Andras és Dr. Németh Zoltánné Csépa-
Csavlek Etelka Agnes a ftk. 3:396. § alapjrán alapítói jogaikat és kötelességeiket átnlhazzák
Németh Marára (1172 Budapes| III. utca 50.), Csavlek Andras Károly, Fiirst József és Dr.
Kovács Zoltán a Ptk. 3:396. § alapjrán alapítőijogaikat és kötelességeiket átrvhazzákDr.
Juhász Györgyre (1196 Budapest, Petőfi űt 167lb.).

Az atapítő okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgrári Törvénykönywől szóló 2013.
V. törvény alapítvrányokra vonatkoző tésze, valamint az egyesiilési jogról, a köáasznú
jográllásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásráról szóló 2011. évi
CL)O§. törvény rendelkezései megfelelően irrányadóak.

Budaoest- n$.-t&*4FZ020. december 1 8._-----í---,

ó ]t'.l}r/
Németh Márta '



Alapítók

Záradék:
Alulírott Németh i|dárt4 Dr. Juhasz György, mint az alapíóíjogok gyakorlói igazoljuk, hogy
az alapitő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapítő okirat-módosítasok
alapj an hatalyo s tartalrnanak.
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