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A F6v6rosi Tdrvdnyszdk a Magyar Nemzeti Balett Atapitu{ny nyilvantartdsi iigy6ben
meg6llapitja, hogy a2015. mdrcius 17. napjin kelt 28. sorszdrnf v6gz6s 2015. iprilis 8. napjin
joger6re emelkedett

Budapest, 20l5.6prilis 21.

Harr.er Ron6ta s.k.
bir6s6gi rigyint6z6
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A bir6s6g elrendeli a 6646. sorsz6m alatt nyilv6ntart6sba vett Magyar Nemzeti Balett Alapitvfnyra
vonatkoz6 al6bbi v iiltozhs bej egyzds6t.

A kurat6rium iisszet6tele megvdltozott.

Rotter Oszkdr kurat6riumi tagshga megsziint.

Hrlgai Katalin, Paolini Andrea, dr. Hok Katalin, SzakSly Gyorgy, Priszter Erzs6bet, Jezemyiczky
S 5ndor kurat6riumi tagsilga v illtozatlan.

A kurat6rium tagjainak lakcime megviltozott.

H6gai Katalin cime: 1 05 1 Budapest, J6zsef N6dor t6r 1 l . IM .
Jezernyiczky Sindor cime: 1147 Btdapest, Zsolnay Vilmos utca 13.IA4.
Priszter Erzs6bet cime: 1077 Budapest, Kir6ly u. 51. fsz. l.

A bfr6sfg megfllapitja, hogy n szervezet a2011.6vi CLXXV. tiirv6ny alapjin kiizhasznrl
szcrvezet.

Az alapit6 okirat m6dositfsdnak id6pontja: 2015. februdr 20.

A vegzes ellen a k6zbesit6st6l szhmitott 15 napon beliil fellebbezdsnek van helye, melyet a F6v6rosi
It6l6tdbl6nak cimezve, irSsban, 3 p6ld6nyban a For'6rosi Torv6nysz6kn6l lehet benyujtani. A bir6s6g
t|jdkoztatja a fellebbezdsre jogosultat, hogy a Fovdrosi itllothbla elltti eljhrhsban a fellebbezdst
eloterjeszt6 f6l szfimhrajogi k6pviselet k6telez6. A nemjogi kdpviselo Sltal el6terjesztett fellebbez6st
a b(r6s5g hivatalb6l elutasitja.

I n d o k o l 6 s

Az alapito - jogi k6pviseldje fitj6n - az alapitvilny zrdataiban bekovetkezettvilltozhsok nyilv6ntart6son
tort6n6 6frezet6se, valamint krizhasznri jogSll6s nyilvhntarthsba v6tele irilntterjesilett elo k6relmet.
A becsatolt iratok alapjhn a bir6s6g meg6llapitotta, hogy a m6dositSs mindenben megfelel a torv6nyes
eloir6soknak.

A bir6s6g megdllapitotta, hogy a szeruezet m6dosit6sokkal egysdges szerkezetbe foglalt ldtesito
okirata megfelel a Polg6ri Torvdnykonyvr6l sz6l6 2013.6vi V. trirv6ny rendelkezdseinek, valamint az
Ectv. 34-50.$-ainak, tovdbb6 a szewezet megfehl az Ectv. 32. 5 () bekezdds a), valamint (5)
bekezd6s a) 6s b) pontj6ban foglaltaknak is, ezilltal megfelel6 erciforr6s 6ll a rendelkezdsdre 6s
megfelelo t6rsadalmi t6mogatotts6ggal rendelkezik.

Ezdrt a bir6s6g a civil szewezetek bir6s6gi n5,ilv6ntarthsdr6l 6s az ezzel risszeftigg6 elj6rdsi
szab6lyokr6l sz6l6 20ll. evi CLXXK. tv. 37 . $ (l) bekezddse alapj6n a rendelkez6 rdszben foglaltak
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szeriht hatfuozott.

A feliigyel6bizottshg tagjainak neve 6s lakcime e a szervezet nyilvdntartott adatai kdzdtt nem keriil
feltiintet6sre, igy ezekvfiltozilsdnakbejegyzdsdr6l a bir6s6gnak rendelkeznie nem kellett.

dr. Ruttner Veronika s.k.
bfr6s5gi titk6r
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A MAGyAR NEMzETT BALETT ar.epinzAnrv

am6dositurff"t$"turo"frffi f"roefoglalva
amely kdsziirt a Pgrgdri Tdrudn_ykhnyur6r sz6r6 2ots. 6ai v. tiirulng
q :.378' g : 4o4. S-o;i 6s az egaesl4l6si j o916l, q. kiizhqsznfi j og dlrqsrfiIl

ua,lamint o. ciuil szeruezetek miikdd6s€r6l 6s tdtnogatdsdr6l sz6l6 2otr.
6ui CLW. tiirudrry (Ciuil ta.) o,lapj dn

r. AzAlapit6k

PozsgayJ6zsef
sztil. hely, id6: Budapest, 1944. 12.2c.
anyja neve: Pint6r Margit
lakcime: uz6 Budapest, Bciszdrm6nyi u. gz/c.I.lph. V. em. zr.

Schwarz Eva
sziil. hely, id6: Budapest, 1955. 05. 10.
anyja neve: Nov6k Gizella
lakcime: rrz6 Budapest, Biiszcirm6nyi u. gz/c.I.lph. V. em. zr.

z. Az Alapitv6ny neve

Magyarul: Magyar Nemzeti Balett AlapiW6ny
Angolul : Hungarian National Ballet Foundation

g. Az Alapitv6ny sz6l,rhelye

ro77 Budapest, J6sika u.2. sz.I. emelet 3/a.

4. Az Alapiwdny jog6ll6sa

Az Alapitv6ny a7 alapit6 okirortban meghatdrozott tqrt6s e6l folyannatos
tnegaal6sftfi.sdralil*ehozott orszdgos lw6kenys6get folytat6 6n6ll6-jogTrr"-eb.
Az AlapiWd ny kd zhas znrt szervezet.

s. Az Alapitv6ny l6trejiitte

Az Alapiw6ny a F6v6rosiTdrudngsz4k6ltali nyilv6ntart6sba v6tellel j6n l6tre.

6. Az Alapitv6ny id6tartama

Az Alapiw6ny hat6rozatlan id6re l6tesiil.



a)
b)
c)

d)
e)

0

s)
e)

z. Az Alapiw6ny c6lja

7.1.
ez elni{eny azzal a c6llal l6tesiilt, hogy saj6t- vagyon6b6l saj6t maga biztositsa,
menedzselje a MagyarNemzeti Balett (a Magrar e,ttami Operah6z Balett"egyiittese) 6s
tagjainak szakmai tev6kenys6g6t, fejl6d6s6t.

A c6lkitfiz6snek megfelel6en az Alapitv6ny a rendelkezlsre 6116 teljes vagron6b6l az
alibbi tev6kenys6geket v6gzi:

rij bemutat6k l6trehoz6sa,
hazai 6s kiilfcildi vend6gmiiv6szek, mesterek fogad6sa,
hazai miiv6szek bel- 6s kiilfdldi vend6gszerepl6s6nek t6mogat6sa, tanulm6nyutak
szervez6se, azoklebonyolit6sa,
fi atal tehets6gek t6mogat6sa,
k6nyvek, zenei 6s m6s any_agok_ kiad6sa, felv6tele, vagy ezek t6mogat6sa,
mfiv6szeti propaganda anyagok kiad6sa,
a miiv6szek 6ltal6nos kondici6ja fejleszt6s6nek, rehabilitici6juknak az
el6segft6se,
a koreogrdfusi ry4hglV^ynka tdmogatdso, q. koreogr&fus stirdi6
6u enkdnti t$ pro dukci6ino.k b ernutatds a,
esetenk6nt t6mogat6s nyfjt6sa olyan miiv6szek r6sz6re is, akik aktiv
p6lyafutdsukat m6r befejezt6k 6s a t6mogat6sra r6szorulnak

F {upiwuny a glj_aival <isszefiigg6sben kcinyveket, id6szaki szakmai foly6iratokat,
lapokat 6s zenei \iadvdnyokat /video, c!, dud, audio felv6tel/ ad ki. Az Alapiw6ny a
MaSrar Nemzeti Balett tagj-ainak menedzsel6se, szakmai fejl6d6se 6rdek6b"tt tigyndLi
tev6ke_nys6get v6gez, fij bemutat6kat, ki6llit6sokat, rendezv6nyeket szewe, 6s
bonyolit le.

7,2.
Az eggestl4si jogr6l, a kiizhasnfr jogdlldsrhl, uo'lannint a ciuil
szeruezetek miikiiddsdrdl 6s tdrnogatdsdr6l sz6l6 2077. 6ui CIMV,
t6-r-udng z. S-dnq.\ ,o. plntja szerint kiizhaszn& teu6kengs6g minden
olygn teudkengsdg, q1nelg a l6tesit6 okiro;tbqn rnegiemU tcAzyelodst
teljest!6sdt kiinsetleniil pagA kiizaetae szolgfulja, eztel hozzajdiulaa a
t 6r s sdo.lotn 6 s az e g g 6n kd z ii s s ziiks 6 glet einek kield g it 6 s 6he z.

lz A;lapinlrrr a 7:7. pontborn rilszletezett alorpclljori meguallsitdso sordn
kiizhaszntt teu_dkenysdget uo.I6sit , meg azzal, hogu az sldbbi
kdzfeladatokat ldtj a el:

Az el6o.d.6-rntiu6szeti szeruezetek tdtnogatdsdr6l 6s sajdrtos
foglalkoztqtd.si szab&lgairhl sz6l6 zoo8. 6ui XCIX. tdruhny beiezet1
rendelkezdseibe.n megfo_gabnazott c6lok hrdekdben. ualamint a ti;ruAnA S. A( tl b ekezddse a.Iqpj dn az Alopitu dny

- tdmogotia az ighnges mqgAgrorszdgi el6ad6-mtiu6szetek, a szinhd.z-,
tdnc-6szenemiiudszetmiiueldsdtdsfejleszt4sht,

- g-yolrapiqia a szinhd.z-, tdnc- 6,s zenerntiudszet soksziniisilg*t 6s
Ortdkeit,



- kdzretniikddik caz el6add.soknak, koncerteknek a. kdzdnsdg szdles
r 6t e g eihe z a o.16 eli utt ot d.s db orn,

- yei! 4 ggertnek- 6s ifiusdgi korosztdly el6ad.6-mtiulszetekre
fo g-6kong nd z6a 6 neu erd s6t, illetu e ennek el6mo zditd.s dt,- 
916 segiti a hazai el6 ad.6 -rniiu 6s zet nernzetkb zi j erenr&t 6i,- kiizretntikddik a ho:tdron trtH ntagaar kuhrtra-d7rold.s6born,

A zoo8. 6ui xcrx. tdry(ng t. s G) bekezdosdben megfogalmazott c6lok
kdziil az AlopitudnU c6lio
- (az a) p-ont szerint a tniiudszeti alkotds szabad.s&gdnak

tne g u al6 sulds dno,k bizto sit d.s a,
- a b) pont els6 fordulo;ta szerint a szinhd.z, tdnc- 6s zenetntiudszet

tniiueldse,
- a c) pont szerinti hozzdjdruld.s a

s oks zintis 6 g 6nek bizt o sit d s dho z,
rniiadszeti kifejezdsek

- (az fl pont szerinti tdmogatd.s (uz elfiqd6-tntiudszeti tdrsulati
6rt 6kt er etnt 6 tnunkdho z,

- s g) pont szerint a tndgAar o"lkot6k 6s elfiadfi-tniiudszeti szeruezetek
hrtdkter ernt6 teu 6keny s 69 6nek s e git6s e, a tnagA qr s zer z6k tntiu einek
eI6 adds a, illeta e 

"rrnl<- 
ef6 s eg itds i,

- g h) poryt szerint szlnuonalo,s kiilfoldi alkotd.sok ,nagAcfforszd.gi
b etnut at d.s dno.k t drno g atds a,

- azi) pont szerint
L a _ .gyertnek 6s ifi1ts_&gi korosztdly hozzdfdr4si lehet6sfigeinek

el!yg!t6:1e o szinhdz-, tdnc- 6s zenetntiuilszeti alkitdsok,
el6 adds ok rne g istner,6 s 6he z,

II. q min6s6,gi el6ad6-tntia6szeti szolg&Itatd.sok irdnti tdrsgid.otbni
ig 6ny er6 sd d6 s 6nek el6 s eg itds e,

III.a rntiudszeti &rtdket kdpaiself el6add.sokkal, hanguersenyekkel
keudsb 6 elldtott teriileteken 6l6k kulturdlis ig 6ng ei"kielilgit\sdnek
6sztdttz6,se,

' uz Alupitudny dolcttmentdci6s antyagorinq.k o. kutqt6k rendelkezds,hre
bocsdtd.sdual j) pont szerint q. szq.ktnoii dokumentdci6s 6,s lantqtd.si
t eu 6keny s 6 g t dtno g at d.s a,

- 4z l) pont szerint o.z dllannhdztqrtd.son kiuiili forrd.soknak az et6ad6-
tniiudszeti szeruezetek mtikiidhsdbe, miikdiltetdsdbe, fejlesztdsilbe
tiirt6n6 b eu ond.s a 6 s zthnzds e.

Az Atapitudny kdzf,elad.orta toudbbd a nemzeti kdzneuel*sr6l sz6l6 2077.
6ui cxc. tdrudng t. s G) bekezdA,se szgrinti tehetsoggondozds.

7.3.
,l_z e't1niw{ny gazdasdgililllalkoz6si tev6kenys6get csak kcizhasznri uagA a jelen
glapitd okiratbantneghatdrozott egydb c6ljainak megval6sit6sa 6rdek66en, a
kiizhasntrt cdlok_ rnegual6suld.sdt nem vesz6lyeztewi v|gez azzal, hogy a
g azdas 69 i-u dllo.Iko zd.si t eu 6keng s 69 6bdl s zdrtnaz6 6u e { dsszes b ea diele
nem 4rheti el az 6ues ilsszes beudtele hqtuorn szd.zo.l6kdt (Ciuil tu. 2, S 7.
pont).

,! AlapiMny a gazd6lkod6sa sor6n el6rt eredm6ny6t nem osztja fel, hanem art az
Alapit6 okirat6ban meghat6rozott kiizhasntf tev6kenys6gre forditja.



Az ._Alapitv6ny kcizvetlen politikai tev6kenys6get nem folytat /p6rtpolitikai
teyekenys6gel _!9m folytat;.91sz6ggy(il6si k6pvisel6t, meryei, f6v6iosi onftorm6nyzati
v6laszt6son jeldltet nem 6llit,f szewezete p6rtokt6l figgetlen 6s azoknak anyagi
!6mogat6st nem nyrijt, valamint politikai p6rtt6l 6s szervezett6l t6mogat6st neir
fogad el.

8. Az Alapitvinyjellege, csatlakoz6s az Alapitv6nyhoz

1{z Alapiwgny nyflt, ahhoz tov6bbi bel- 6s ktilfttldi mag6n- 6s jogi szem6lye\ valamint
jogi sze-m6fng6g n6lktili szervezetek 6s koz6ss6gek csatlakozhatnak, amennyiben a
jelen Alapiwdny vagyon6t b6rmilyen form6ban gyarapitj6k 6s csatlakoz6iukat a
Kurat6rium elfogadja.
A csatlakoz6 el6irhatla, !9Sy a 9. pontban leirtak kciziil konkr6tan melyik c6lt kiv6nja
t6mogatni. Ennek hi6ny6ban a vagyoni hozzijdrulisok hovafordit6s6val kapcsolatos
dcint6s a Kurat6riumot illeti.

g. Az Alapitviny vag.vona

9.1. Az Alapitv6ny indul6 vagyona

a, eJuplw.Sny indglQ vagyona 1_oo.ooo,- Ft, azaz Egyszfuzezer oo/roo forint, melyet
az Alapit6k egrmdskcizti egyenl6 ar6nyban az Aloryitadny liltrehoz&sakor-az
akkor irdngad6 szabdlyok szerint (az Aloipitudng rendelkez,lshre
boesdtottq.k.

9.2. Az Alapitvdny indul6 varyonin feliili varyona

Az Alapitv6ny vagyon6t k6pezi mindaz az ing6 6s ingatlan vagyon, amelyet ak6r az
A]apit6, ak6r_a csatlakoz6k, ak6r pedig az Alapiw6nyt egy6b m6don t6mogat6k az
Alapiw6ny tulajdon6ba adnak.

g.g, Az Alapiwiny varyoninak felhasznilisa

Az Alapitufury uagAona kizdrdlag o jelen okirat szerinti c6lolc:ra.
haszndlhat6fel. Avagyon alapiw6nyr c6lokra 6s feladatokra val6 felhaszn6l6s6nak
m6rt6k6t 6s sorrendj6t, valamint az Alapiw6ny gazd6lkod6s6nak rendj6t a
Kurat6rium hat6rozza meg.
A bel- 6s kiilfcildi csatlakoz6k 6s t6mogat6k 6ltal felaj6nlott p6nziisszegeket, valamint
az esetlege_s v6llalkoz6sokb6l szdrmaz6 bev6teleket az Alapiw6ny p6nzint6zeti
sz6ml6n helyezi el. Devizacisszegek elfogad6sa eset6n a devizasz6ml6n felhalmoz6d6
p6nzvagyon az Alapitv6ny c6ljaira szabadon felhaszn6lhat6.
Az AlapiWdnyi vagron 6s hozad6ka a c6lok el6r6se 6s el6mozdit6sa 6rdek6ben
haszn6lhat6 fel.

Az alapitv6ny befektet6si tev6kenys6get nem folytat.
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to. Az Alanitv6ny szervezete

1o.1. A Kurat6rium 6s hatiskiire

Az Alapiw6ny legf6bb d<int6shoz 6, iig a ddnt6 szerve a Kurat6rium.

A lftlllat6riurn iil6,se akkor hotdrozatkdpes, ha o torgiorinork tiibb tnint s.
fele az iil4sen jelen nqtt. A l(urat6rium eggszerti 

-iz6tdbbs6ggel, 
nyilt

szo:uazdsso,l hozzo hatdrozstait. SzquazqteggenlfisQ,g eset6;"g'khr"drtt
eluetettnek keII tekinteni 6s a kiiuetkezT alkalommali{mht szaulazdira- keL iocrdtoni.
A tandcskoz&ssa,l kapesolotos ordtninisztratiu feladatoktt 

"" "Ldk 
lddq

el.

A l(uro:t6riurn iil4sei nyiludnosgk, a ngiludnossfi.g csak jogszab&lgban
tneghat&ro zott esetben korldto zhat6.

A Kurat6rium hat6sk6r6be tartozik ktilcincisen:

a) g-ahpi!_vgnyr yagyoS Syarapit6s6nak el6mozdit6sa 6s az Alapiw6nyi vagyon
felhaszn6l6s6nak meghat6r ozisa,

b) az Ala_pitv6ny sz6m6ra felaj6nlott vag'oni hozzdjfunildsok elfogad6sa,
c) ry $lapiw6ny 6ves kolts6gvet6s6nek 6s zdtszdmad6s6nak elfogad6sa 6s

j6v6hagy6sa,
d) s kdzho.sntrtsdgi merrdklet elfogadd.sa, q beszdtnor6uq.l (azonos

m6don.

Az AWln:6ny 6aes beszdmol6jdt 6s q kiizhasznfisdgi mellfikletet o
Kuro't6riurn eln6ke_ t3rj_eszti o" r{uro:t6riutn eld, maia q Fetiigyelf
Bizottsdg_ Oszreudteleit kiiuetfien a l(uro:tfiriutn diini a j6udhoggdtt
m6 dj ftr61, eg y s zerti s z6 tiibb s 6 g g el,

A beszdmolO 6,s a kozhasznris6gi mell4klet nyiludnosak, o.zokba b6rki
betekinthet, illet6leg abb6l a saj6t kolts6g6re mdsolatot k6szithet.

A Kurat6rium sziilcshg szerint, de 6uente legal6bb egyszer iil6sezik. A Kurat6rium
iil6s6t _az Alapiw6ny igazgat6ja ir6sban hivja cissze, ennek hi6ny6ban b6rmely tag
jogosu_lt azt iisszehivni. A Kurat6rium elncike, ha sziiks6gesnek l6tja, illewe hi
b6rmely tag ez{ indiW6nyozza, aziil6st bdrmikor cisszehivhatji.

A Kurat6riumi iil6s na-pirendj6re a meghiv6ban a Kurat6rium elnoke tesz javaslatot. E
mellett az elncik kciteles a meghiv6ban mell6kelni b6rmelyik kurat6riumi tag 6ltal
hozzi ir6sban eljuttatott 6s napirendre vonatko z6 onitrl6 indiw6ny6t.

A Kurat6riumi til6sr6l sz6l6 meghiv6t - a napirend kcizl6se mellett - az iil6st
megel6z6en legg:l6bb nyolc nappal el kell juttatni a Kurat6rium tagiaihoz. Megfelel6
6rtesit6s hi6ny6ban a Kurat6rium 6rv6nyes hat6rozatot csak ak[or hozhat, ha a
kurat6riumi iil6sen minden tag jelen van. A meghtu6kat igazolhat6 m6don keII a
cimzetteknek megkiildeni. Igazolhat6 mfidnak min1siil - tiibbek ki;ziitt - a
szgmdlAes kdzbesitds dtu1teli igazoldssal, az qjdnlott tdrttueudnAes leudl, illene az
glyqn,e-ryqi\, aryelAet a .cimzett 6ItaI ktiziilt e-mail ctmre kdzbesitdsi igazolds
kdr4sduel kiildenek. 6s amelA ctmrdl a. kdzbesitdsi igazolds uisszq is *rkezett.



A Kuro:t6riurn iil4sdn caz elndk dltal esetenkdnt tneghiuott nem
kurqt6riutni tagok (Fetiigyelf Bizottsdg tagjoi 6s elndke, sLakhrtd, stb.)
tan&csko z&si j o g g o.l uehetnek r6szt.

A l(uro,t6riurn iil6.s6t az eln6k, akaddlyoztatd.sa eset4n a l{urat6riutn
es etenkOnt erre kij el6lt tagj a u e zeti.

A Kurat6rium iil6sei 6l jegyzilkcinyvet kell felvenni, mely tartalmazza a javaslatokat,
ellenjavasfatokqt, a szavazfus eredm6ny6t, valamint a hai6rozatokat. A jegyz6kdttyu"i
a Kurat6rium elnoke - t6voll6t6ben a levezet6 eln6k - 6s a jegyz6k6nywezet6 irJilk
al6.

A Kurat6riumi tagok el6terjeszt6seit a Kurat6rium a soron kcivetkez6 iil6s6n kciteles
megt6rgyalni. A Kurat6riumnak b6rmilyen folyamatban lev6 tigyben joga van az
eln6kt6l, vagy az igazgat6t6l t6j6koztat6st k6rni.

A Kurat6rium meghat6rozott feladatok ell6t6s6ra 6lland6, vagy ideiglenes
bizotts6gokat is l6tesithet.

A Kurat6rium az Alapiw6ny nyilv6ntart6sba v6tel6t kdvet6 90 napon beltil elk6sziti az
Alapit6 Okirattal6s a jogszab6lyokkal osszhangban 6116 Miikdd6si Szabilyzatot.

Az Alapiwdny - mint kozhasznfi szervezet - azarrael6irt m6don miikddik.

Az_AlapiMny glyan_ nyilv6ntartdst vezet, melyb6l a Kurat6rium dont6s6nek tartalma,
!d6p9ntja, hat6lya, illet6leg a Kurat6rium dont6s6t t6mogat6k 6s ellenz6k sz6mar6nya
(esetlegesen - szem6lye) meg6llapithat6. A nyilv6ntart6s vezet6se az Atapiw6ny
Igazgat6jdnak a feladata.

A Kurat6rium d6nt6s6taz 6rintettekkel - igazolhat6 m6don (pl. szem1lyes kdzbesitds
az dtudtel igazold.sdual, ajdnlott tdrtiueudnAes kijldemdnA, stb..l - ir6sban kcizli. ZI
Kurat6rium o. di;ntdseit nvolc naponbeliilkiizli az hrintettekkel.

4z 4lapitadnA a mtikiiddse, szolgdltatdsq igdnvbeudtele m6djdnak, beszdmol6i
kiizl4sdnek-a Kurat6rium diintdseinek nailudnossdgdt - a.z 4iintettekkel tijrtAnd
kiizuetlen kiizl sen tul - az interneten keresztitl tiirt6n6 kiizl1ssel ftuaw.mnbq.hu,
https://uwtp.fscebook.com/MagaarNemzetiBalettAlapituanil, ualqmint a

szdkhelvbn -irgtbetekintdssel biztositja. Az iratokba el1zetes megkeresds rttjdn,
gg\e?tetett idfpontban lehet betekinteni. a megkeresdst az Alapindnu ig azg at6j dhoz
kellbenAiitani.

4? Alapttud+A. illetue a lQffat6rium a nAiludnossdgra. hozqtali kiitelezettsdgdnek
(internetes kiizzdtdtel, iratbetekintds biztositd.sa.t a.z adott diintds meghozataldt1l
szdmitott tizentit napon beliil kiiteles eleget tenni.

Az Alapiw6ny szolg6ltat6sait a Kurat6riumhoz int6zett ir6sbeli megkeres6s ritj6n a
kurat6rium d6nt6se alapj6n lehet ig6nybe venni. A d6nt6sr6l a kurat6rium az
ig6nybevev6t irdsban 6rtesiti, a fentiekben rdszletezettek szerint.



Azon esetekben, antelyben az- Alapitadngt kiizziltdteli kiitelezettsfig
terheli, e kb-yepzettsdghnek s ciuil szeruezetek bir6sd{i
ttyiludntortdsdr6l 6s az ezzel 6sszefiigg6 eljdrd.si szabdlyokr6l 

"1616tdrudnyben tneghatdrozott tn6don tesz eleg et.

1<l. 2. A kurat6riumi tags6g l6trejiitte 6s megsziin6se

A kuratoriumi tags4g g Algpit6k 6ltali hat6rozott vagy hat6rozatlan idejii kijel<il6ssel
6s annak elfogad6s6valj6n l6tre.

A kurat6riumi tags6g megsziinik az aldbbi esetekben:
- hatdrozott id6re sz6l6 tags6g eset6n a hat6rozott id6 letelt6vel,
- lemond6ssal,
- a tag hal6l6val,
- az Alapiw6ny megszfin6s6vel,
- a kurat6riumi lag=gsele,Ja,6kgpessdgdnek a teubkenAsilge elldtdsdhoz sziiksdges

kiirb en tiirtdnf korldto zd.sdu aI,
- a taggql szembeni kizdr6 uagA iisszefdrhetetlensdgi ok bekiiuetkeztduel,
- uisszahiudssal gz aldbbiak szerint: a.kurat6riumi ta.gs6.g megsztinik. amennAiben

gz al!.pitu gnUi gdl ry1e o u aI6 sit as anak kii zu etlen u e s iAIA ;@
iogok gaakorl6ja a hffat6rium tqgjdt q megbizatdsdnak lejdrta el6tt uisszahiuja.

1o.8. A Kurat6rium tagiai

A Kurat6rium legaldbb hdrom, legfeljebb tizenhdrom tagb6l 6llhat.

Az Alapit6k az al6bbi szem6lyeket jelcilik ki a Kurat6rium tagjainak:

A Kurat6rium elnrike:
H6gai Katalin 1o5t Budapest, Jdzsefnddor t6r tt. rrr. t. sz.

tagok:
dr. Hok Katalin ro77 Budapest, J6sika u. z. II. em. S. sz.
Jezernyiczky Sdndor tt47 Budapest, Zsolnag Vihnos u. 13. II. 4. sz.
Paolini, Andrea rrrS Budapest, Kelenhegyr irt 3o. sz.
Priszter Erzs6bet to77 Budopest, KirdIA u. gt.fszt. 7. sz.
Szak6ly Gyorgy rr4r Budapest, Tiham6r u. 15. sz.

A Kurat6rium tagjainak megbizatisajelenleg hatdrozatlan id6re sz6l, azonban az
Alapit6k t$ kurat6riwni tag kijeliil4sekor jogosultak a tagot hat&rozott
id6re is kijeliilni, illet6leg a tag jogosult a kijeliil4st hqtdrozott id6re
lWgadni. Ilatdrozott idejti kiiel6l6s eset&n q lolno;t6riurn tqg t$ro
kijel6lhet6.
Ha kurat6riumi tag vagy tagok kijel6l6se v6lik sziiks6gess6, az Alapit6k hat6skore
ennek a dont6snek a meghozatala, azonban a Kurat6rium jogosult a kijeliilendf
szem6lyekre javaslatot tenni az Alapit6k fel6.
A Kurat6rium tagjai jogosultak esetenk6nti tiszteletdijra, 6s tiszts6gtik ell6t6sdval
kapcsolatos k6lts6geik megt6rit6s6re. Az Alapiw6nybanksz6ml6ja felett a Kurat6rium
elnoke b6rmely kurat6riumi taggal egytittesen, az elncik t6voll6t6ben az Alapiw6ny
Igazgat6ja, valamelyik kurat6riumi taggal egytittesen rendelkezhet.



Lo.4. A Kurat6rium 1a qiainak iisszef6rhetetlens6gi szab6lyai

A lftll o,t6riutn hatdrozathozataldban netn uehet r6szt (az a szernilly, orki
uega o.kinek kdzeli hozzdtartoz6ja (Ptk. B:t. g t. portt) a hstfurozot
alanifun a kiitelezetts6g_ yg,gA felel6ssdg al6l rnentesiil aagA b&rrnilgen
ryry -eldngben r6szesiil. illetue a tnegkdtendf jogiiggletbei egydbE*nt
Ordekelt. Nern nlndsiil el6nynek az Alapitudny c6l izerinti jiuat&sod
keretOben a bdrki dlto.l megk6t6s nfiIkiil igdngbe uehetf netn phnzbeli
szolgdltatds.

A latrat6rium tagiq gz a naqukorrt szemdlA lehet, akinek cselekudkdpessdgdt a
tjulkeltAsdge elldtdsdhoz sziiks1ges kiirben nem korldtoztdk Gtk. q:zz. 

-q 
h.\

bekezddsl.

Nem lehet a Kurat6rium elniike uq.gA tqgja az a szemdlA, a.kit
- btincselekmdnA elkiiuetdse miatt joger6sen szqbadsd.guesztds biintetdsre it6ltek.

amig a.bilntetett el66lethez fiiz6d6 hdtrdnAos kiiuetkezmdnlek al6l nem
mentesiilt;

- q kiiziigAek g.yakorldst6ljoger1sen eltiltottak;
- a uezet6 tisztsdguiselfii teudkenAs4gtflI jogerfisen eltiltottak, az eltiltdst kimond6

hatdr o zatban meg szabott idfitartamig .

Nem lehet a Kurat6rium elntike uagA tagja az eltiltd.s hatdlVa alatt az a szemdlv.
eki,* ualamelA foglalkozdst6l jogerds bir6i itdlettel eltiltottak, amennAiben az eltili6
itdlet oIA an teu 6kenA sdg et j eliil meg . amelA t eu 6kenA s 69 et o.z Alaoin dnA is foIA tat.

Nemlehet toudbb6. a Kurat6rium elniike uagA tagjg
- az Alc;pitadng o,lo:pit6jo,,
' ez olap_it67:al vagg az o,lo;pit6 meghatdrozO befolgasa q.Ioltt 6116 jogi

szemdllgel uaga jogi szetndlyisdg ndlkiili gazdasdgi tdrsasdggq.l
munkaoiszongban, rnurtkaadgzdsre irdnyul6 eggdb szerz6ddses
joguiszongban dll,

- sz alapittdnA keduezmdnAezettie 6s annak kiizeli hozzdtsrtoz6ja.

Az alqpit6 6s ktizeli hozzdtartoz1i nem lehetnek ttibbsdgben q htrat6riumban.

1o.S. Az AlapiW6ny operativ miikiid6se

A Kurat6rium a c6lok megval6sit6sa 6rdek6ben munkaszervezetet hozhat l6tre, 6s a
sziiks6ges szerz6d6seket megkotheti. Ez e$etben viszont figyelemmel kell lennie arra,
hogy e tev6kenys6gekkel az Alapiw6ny folyamatos mfikd,d6s6nek anyagi alapj6t nem
vesz6lyezteti.

Az Alapit6k az Alapiw6ny operativ miikdd6s6nek ir6nlt6s6ra igazgat6t vdlaszt 6s
nevez ki a Kurat6rium tagjai koztil.

Azigazgat6t tiszteletdij illeti meg, melynek meg6llapit6sa a Kurat6rium feladata.

Az Alapiw6ny igazgat6ja :

Dr. Hok Katalin, ro77 Budapest, J6sika u. z. II. em. S. sz.



Munkaszeruezetlfitrehozdsaeset4narnunkaudllat6kfelettirnunkdltort6i
iogkdrt a rnunkoruiszony l6tesit6,se uagA rnegsziintelilse tekintet4ben a
Kurqt6riurnelniikereggebekbenazAlapitu&nyigazgat6jagyakorolja.

10.6. AFeliiryel6 Bizotts6g 6s hatiskiire

Az AlgpiluQng_, rnint kiizhaszntt szeruezet miikdddsdt 6s gazd"dtkoddsdt
a7- Alapit6 dltal kiielilIt hdrotn (9 tagb6l dll6 Fetiigielf Bizottsdg
ellenfirzi.

A Feliigyel6 Bizottsdg Ouente legal6bb egyszer vagr sziiks6g szerint iil6sezik. Zl
!?Iygv.e-_Id Bizottsd.g. il6s6! sz Alapitudna igazgat6ja ir6.sbai htuja iissze, ennek
4idnAdlan a Kuratgriym bdrmelA tagja uagA a treliigAel6 nizottsdg barmelA tagja
i o g o sult a.zt ii s s zehiuni.

4 F,e.4gAgl6.Biz94:dq.:tl6sdnekid6porytidr.a 6s napirendjdre - a FetiigAelT nizottsdg
elniikduel ttirtdnd el6zptes egaezte-tds alaojdry - a meghiu6ban-E Alapinsffi
igqzgqt6ja lesz i@qslatot. E mel.Iett a ry,leghtu6ban mellilkelni kelli6mela{<
kurqt6riVmi uaga deliigael1-lizqttldgi tag 6ItaI az igazgat6hoz irAidan eljuttatm
nqpirendle ponatkoz6 6ndll6 indtndnAt. A meghiu6kat igazolhat6 m6don kelt a
ctmzeVekngk m, egkiildeni. Igazolhat1 m6dnak min1siil- - tiibbek kozott - a
szfmdlAes kdqbestt4! dtudteli igazoldssal. az ajdnlott thrtiueudnAes Ie:u6L illetue az
glyqn.e-ryai!. anlelAet a.cimzett dltcl kiiziilt e-mqil cimre Eezbestt\si igazolds
kdrds1uel kiildenek, 6s amelA cimr6l a kdzbesitdsi igazold.s uisszq is hrkezett.

A FeIi-gApI6 Pizo{st;:;-9.g iil6sdr6l sz6l6 meghiu6t - a napirend ki;zl6se mellett - az i)I6st
rygge\Qzfpn.Iegel4b4nAolc.nappal eI keV iuttatni a reWAeI6 nizottsag tagjaihoz
M_egfelgl6.drtesitds hidnAdban a FelilgAel6 Bizottsdg 6ii6nAes hatdioza{ot csak
o"kkor hozhat, ha. q.z iil4sen minden tag jelen uan.

A FeIiigVeI6 Bizgtts4giil1sdt az elniik, akaddlAoztqtd.sa esetdn a FeIWyeIT Bizottsdg
esetenkdnt erre kieliilt tagja uezeti.

A FelygAglT Bilottsdg iil6seir6l jegAzfikdnAuet kell feluenni, meIA tartalmazza q
iauaslatokat, ellenjauaslatokat, a szauazd$ eredmdnAdt, ualamint a hatdrozatokat.
AjegyzfikiinAuet a FeIiigAeI1 Bizotts1.g jelen l6u6 tag.iai irjdk ald..

A Feltigyel6 Bizotts6g elncike:

Dr. Iliripi Zsolt

A Feltigtrzel6 Bizotts6g tagjai:

Berendi Judit
Rotter Oszkdr

tlzl Budapest, Bozinrr. 6. sz,

to6z Bud.apest W., Andr&.ssy itt 88-go.
ttzt Budopest, Irh&s drok 2g, sz.



Hat6sk<ire:

Ellen6rzi az Alapitv6ny miik6d6s6t 6s gazd6lkod6s6t.

Azellen1rz6se sor6n az al6bbi jogok illeti meg:

a) vezet6tiszts6gvisel6t6l jelent6st k6rhet,
b) a szervezet munkav6llal6it6l tdj6koztat6st vagr felvil6gosit6st k6rhet,
c) az Alapitglf kcinWeibe, irataiba betekinthet 6s megvizsg6lhatja azokat,
d) a Feltigyel6 Bizotts6g tagjai a Kurat6rium til6s6n tan6cskozisi joggai r6szt

vehetnek.

Kritelezetts6ge:

Az int6zked6sre jogosult iigadiint6 szervet t6j6koztatni 6s annak 6sszehiv6s6t
kezdem6nyezni, ha az al6bbiakr6l tudom6st szerez:

a) a szervezet miikdd6se sor6n olyan jogszab6lys6rt6s vagy a szervezet 6rdekeit
egy6bl<6nt - sirlyosan _ s6rt6 esem6ny (mulaszt6sf- tdrt6nt, amellmek
megsziillet6se vagy kcivetkezm6nyeinek elh6rit6sa, illetve enyhit6se az
int6zked6sre jogosult iiga diint6 szerv d6nt6s6t teszi sziiks6gess6,

b) avezet1 tiszts6gvisel6k felel6ss6g6t megalapo z6 t6ny mertilt fel.

A .Feliig)'el6 Bizottsag ilditv6lv6ra az iigAddnt6 szervet az indiwdny megt6tel6t6l
sz6mitott go napon beliil <issze kell hfvni.

Amennyiben ez nem t6,rt6nik meg, l6gy az iigAdiint6 szerv 6,sszehiv6s6ra a Feliigyel6
Bizotts6g is jogosult.

A Feliigyel6 Bizotts6g k6teles a kcizhasznri szervezet tcirv6nyess6gi ellen6rzdsdt elldt6
szeruet 6rtesiteni, hu az iigyd4nt6 szerv a torv6nyes miik6d6s helyre6llit6sa
6rdek6ben a sziiks6ges int6zked6seket nem teszi meg.

t o. 7. A fetiig A el6 biz ott s &g i t ag s dg l6tr ej ii tte 6 s tne g s ztin E s e

4 &tngAeJ6 bizottsdg! tags&g caz Alapit6k dlto,li hqtdrozott uagA
hatdrozatlan.idejti kijelilI4ssel 6s olnno,k efogad&.sduo,t jdn ldtre.

A Feliigyeld Bizottsdg jelenlegi to,gjoino,k kijeliil4se ho;tdrozqJtlo/n id6re
sz6l, azonban az Alapit6k ai feliigyelt bizottsdgi tag kijelill4sekor
i_ogo_sultak o tagot hqtdrozott id.6re is kijeliilni, illet6leg a tag jogosult q.
kiiel6l6st hstdrozott id6re elfogodrti. Hqtdrozott idejti kijeliltds eset4n o.

feliig g el6 bizott s dgi tag t i, o kij el6lhet6.

Afeliigger6 bizottsdgi tagsdg tnegsztinik o.z aldbbi esetekben:
- ho"tdlrozott id6re sz6l6 togsdg eset,6n q.hatdrozott id6 letelthael,
- lemonddssal,
- az Alapit 6k dltali uis s zahiu d.s s o,I,
- otag holdldual,
- az Alapiwdng rnegsztinO,sduel.

1 0



1tr. 8. A Feltiryel6 Bizottsig iisszef6rhetetlens6gi szabdlyai

Nem lehet a Feliigiel6 Bizotts6g elndke vagy tagja az a szem6ly aki

g) az Alapit6, illetve a Kurat6rium elnrike vagr tagja,
b) az AlapiMnnl'al a megbiz6s6n kiviili m6s tevekenys6g kifejt6s6re irdnyul6

munkaviszonyban vagy munka#gz6sre ir6nyul6 eg)'6b jogviszonyban 6ll, ha
jogszab6ly m6sk6pp nem rendelkezill

c) at_$lPrryeny c6l szerinti juttat6s6b6l r6szestil - kiv6ve a b6rki 6ltal megk<it6s
n6lkiil ig6nybe vehet6 nem p6nzbeli szolg6ltat6sokat -, ilretve

d) a fenti a)-c) pontokban meghat6rozott szem6lyek kcizeli hozzdta*oz6ja.

1o.9. A kurat6riumi 6s a feliiryel6 bizotts6gr tagok 6ltal6nos
iisszef6rhetetlens6gi szab6lyai

Az firintett kiizhqsznrt szeruezet megsztindsdt k6uet6 hdrom 6uig 'rre,r;.
lehet a Kllr o:t6riutn, illewe o Feliigyelf Bizottsdg tagja (az q szem{ly, qtki
kordbban olgon kiizho.sndr szeruezet uezetf tiszisilg-uisel6je aolt - inngIk
megsz(indsdt tnegel6z6 kdt hubenlegal&bb 

"ga 
duig -,

a) annelg jogut6d. ndlkiil sziint tneg rtga, hogg o.z dlrormi od6- 6s
udrnhat6sdgndl nyiludntartott od6- 6s udrntortozd.sdt nent
eggenlitetteki;

b) arygJlA3l szernben az &llo;mi ad6- 6s udmhatilsdg jelentfis \sszegti
ad6hituryt tdrtfel;

c) amellgel szetnben az ad6- 6,s udtnhat6sd.g iizletzdrd.s int6zked.6,st
arkabnazofr, gagu iizletzdrd.st helyettesitf b,irsd.got szabott ki;

d) omelgnek ad6szdtndt o.z dllolmi od6- ds udihatilsdg az ad6zd.s
r en$ 61 6l s z 616 t iiru 6ng s zerint ferfiig g e s ztett e a ag a t iir ilt e.

Akurat6riurni dsfeliigaelf bizo;ttsdgi tag, illetue az ennek jeliltt szemdlg
kiiteles ualamenttgi hrinteu kiizhqsndr szeruezetet elflzeteselt.
tdidkoztatni arr6l, hogA ilyen tisztsdget egyidejiileg m&s kiizhasznir
s z er.t e z etn6l is b et 6lt.

u. Az Alapitviny k6pviselete

Az Alapitv6nyt a Kurat6rium elncike 6n6ll6an k6pviseli. A Kurat6rium elncike a
k6pviseletre a Kurat6rium tdbbi tagjdnak esgti megbiz6st adhat.

rz. Az Alapitviny megsziin6se

Az llopitadny a Polgdri Tdr-u4ngkiinguben meghatdrozott esetekben, o.
Ciuiltu-benszobdlyozottakszerintsztinik/neg.

g _Alapitadrry tnegsztindse q" mdr eludllalt, il/,etl.',e fenn6W6
kii t elez ett s 6,9 eket ttem 6rinti.
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Az AlapitudnA j@6d-ndLktiL rnegsziindse esetdn a hitelez1k kiel\gitdse utdn
megmaradp alagi?-dn-ai _-uaggont mds hasonl6 e6rfi 

"l"pihtdnatarnogat&sdra \gll.forditani azzal,.hogA sz alapit6t, csatlqkoz\t Zs egA6-b
adorydnygz6t, toudbbd ezek hozzdtgrto-!6it.megillet6 iagAon nemialadhqtj;@
az alapit6. csatlakoz6 6s az egAdb adomdnvoz6 dltal a.z Alapindnw;akjutat,ffi
uaquont.

Az Alopitu dng kii zhas znrt j o g 6llc.s dno,k tne g s ziinds ekor kii teles es edfikes
kiiztortozdsait rendenti, illet6leg kdzszolg&ltotds elldtd.sdra irdnyul6
szerzfi d6sdb6l ered6 kiitelezettsdg et id6ar&ny osortt teli esiteni.

rt. Veryes rendelkez6sek

Mi -r_den jelen okiratban nem szab6lyozott k6rd6sben a Polgdri Tdruhngkdnyurdl
gz616 ?otg. 6,ui v, tdruttry ortapiruarrars. aonatkoz6i, valamint i-tgg";iirc"i
jogr6l, q kdzhq.sznfi jogdlldsrhl, ao,lormint a ciuil szeruezetek
miikdd6sdr6l (s__ tynogatds&r6l sz6l6 2ot7. 6ui CLWI/. tdrudng
rendelkez6seit kell alkalmazni.

Az Alapit6k tudomdsul veszik, hogy a m6r nyilvdntart6sba vett Alapiw6ny
Kurat6rium6ban bekdvetkezett szem6lyi jellegti v6ltoz6sokat a Bir6s6gnak be keil
jelenteni.

Az Alapit6k a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalt jelen Alapit6 Okiratot,
mint akaratukkal mindenben megegyez6t, helybenhagy6lag irt6k

Budapest, 2015. 6vfebru6r zo. napj6n

ZArad0kt

4 Fui napon a fenti Alapit6 okirytot - amelyben az alapit6k zot4. m6jus 26. napj6n
kelt r/zor+. (oS. 26.) szdmir hat6rozata alapj6n m6dosultak a Kuiat6rium 6i a
Feliigyel6 Bizotts6g- Iagiat, v6ltozott a Kurat6rium elncik6nek 6s eryes tagjainak,
valamint a Feliigyel6 Bizotts6g egyrk tagjdnak cime, a Civil w. rendelkez6seinek
m,egfelel6en m6dosit6sra keriilt az Alapiw6ny kd,zhasznri tev6kenysr6ge, tov6bb6 a
F6v6rosi T6rv6nysz6k 77.Pk.6r.4q8/ry96/z+. sorszSmt v6gz6s6ben foglalt
hi6nyp6tl6si felhivdstteljesit6 r/zor5. (oz.zo) sz6mri alapit6i hatdrozat alapjdn az rij
Ptk. 6s a Civil tv. el6ir6sainak megfelel6en m6dosultak az Alapit6 Okiiat egyei
rendelkez6sei - egys6ges szerkezetbe foglaltam . A t/zor4. (oS. 26.) szimir hat6rozat
szerinti m6dosit6sokat a d6lt, fdlkdudr betiivel nyomott sz6vegr6sze\ a
hi6nyp6tl6si felhiv6s alapjdn keletkezett r/zot5. (oz.zo) sz6mri alapit6i hatdrozat
miatti v6ltoz6sokat a d6lt. aldhrtzoft sziivegr6szek tartalmazzilk. Ellenjegyz6semmel
igazolom, hogy az alapit6 okirat egrs6ges szerkezetbe foglalt szcivege megfelel az
alapit6 okirat-m6dosit6sok alapj6n hat6lyos tartalmdna

alapit6

6;txii'fi
t2


