
Ktizdp- 6s Kelet-eur6pai T$rt6nelem 6s Trfrsadalom Kutatds66rt
Kdzalapifvdny

Alapit6 Okirata, m6dositrisokkal egys6ges szerkezetben
(vdltozdsok vastagon, ddlt bet{ikkel sze*,e)

Magyarorszi{g Konn6nya (a tov6bhiakban: Alapit6) a lentiekben rdszletezett illanri
kozfbladat folyamatos biztositiisa celjdb6l hozta l6tre a Koz6p- 6s Kelet-eur6pai Tortdnelem
6s T6rsadalom Kutat6s66rt Kdzalapitvanyt (a tovebbiakban: kdzalapitvdny).

Az Alapit6 &2, alapit6 okiratot a hatdlyos jogszabdlyoknak, igy krilcinosen &2.

rillarnhiztartrisrirl szol6 1992. evi XXXVIII. tdrveny 6s egyes . kapcsol6d6 tdrvdnyek

m6dositiisrlr6l sz6l6 20A6.6r,i LXV. tdrv6nynek (a tovdbbiakban: Aht. m6d.) es a Polgdri

Tdrvenykonl.r,.rol sz6l6 2013. 6vi V. tcirvdnyben (a tovdbbiakban: I'>tk.) foglaltaknak, valamint

az egyesiildsi jogr6l, a k<izhasznri jog6ll6sr6l, valanrint a civil szervezetek mrikciddsdrol ds

tarnogatasar6l szr:16 2011. evi CLXXV. tOrvdnynek (a tovdbbiakban: Civil tv.) megfulel6en

m6dositja, es egysdges szerkezetbe foglalja.

Az alapit6 okiratban a Konndny felhatalmazza a Miniszterelndkseget vezeto rninisztert,

hogy eljirjon a kdzalapitvdny bir6s6gi nyilvantartasba veteli eljar6s6ban. A Kormany

megbizza a Miniszterelndkseget vezet6 minisztert, hogy a Kdzalapitvdny felett az alapit6i
jogokat gyakorolja. (A Korm6ny 6ltal alapitott k<izalapitvanyokkal 6s alapitvdnyokkal

kapcsolatos icloszerti int6zkeddsekr6l sz6l6 ll59DA10. (VII. 30.) Korm. hatiirozat iiltal eldifl
feli.ilvizsgr{lati eljrirds megdllapitdsai alapj*n sziikseges intezkeddsekrol szdrlir 131612010'

(XII. 27.) Korm. hat|rozat9.9.4. pontja alapjdn.)

I. A krizalapitv{ny neve

Koztp- 6s Kelet-eur6pai Ttirtenelem 6s Tiirsadalom Kutat6s{6rt Kozalapitvdtty

IL A kdzalapitvdny szekhelye

I 122 lludapest, I-lat6ror u. 35.

lll. Az alapito

Magyarorszilg Ktlnn&n Ya.

IV. A kozalapitvdny jogdll6sa

A krizalapindny - kozhasznt - jogi szem6ly.

V. A kdzalapitvdny rntikdddsinek idotartzuna

A kclzalapitvdny hatdrozatlan iddre jiin ldtre.

VI. A kozalapitviiny c6lja

A kcizalapftv6ny cdlja tudorndnyos kutatds, krizmfivelodesi, oktatisi 6s a kulturdlis javak
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- A muzeiilis intdznr6nyekrol. a nyilvdnos k0nptdri elldtdsrdl ds a k6zrniiveldddsrol sz6l6
1997. evi CIXL. ttirvdny (K6zmrir,. tv.) 73. $ (1) bekezddse szerint a kdznuiveloddshez val6
jog gyakorl6sa kdzdrdek. a kcizmtiveloddsi tevdkenysdgek tdmogatiisa k<izcel. a 73. $ (2)
bekezddse szerint il ktj,zmiivel6des {blteteleinek biztositiisa alapvet6en az dllam feladata

- A nemzeti lblsooktatdsr6l sz6l6 201 l. dvi CCIV. tdrvdny (a tovdbbiakban: Felsookt. tv.) 2.

$ (2) bekezdese kirnondja, hogy a lbls6oktatds rendszer6nek nriiktidtetdse az 6llam, a

lbl sooktatrisi i ntdzminy mrikridtetdse a f'enntart6 feladata.
- A nemzeti kdzneveldsr6l sz6l6 2011. dvi CXC. trirr'dny (a tovribbiakban: Krizner,. tv.) 2.

$ (l) bekezddse ertehn6ben kdznevelesi int6zm6nyt az 6llarn, valamint a Kdzner,. tv. keretei
kdziitt a nemzetisegi tinkorminyzat, az egyhizi jogi sz.emely, a vallisi tevdkenysdget vdgzo

szervezel vagy rnds szemely vagy szervezet alapithat 6s tarthat tbnn, ha a tev6kenys6g
folytat{sanak jogdt - jogszabdlyban foglaltak szerint - megszerezte.
- Magyarorsz6g Alaptdrvdnye (a tovdbbiakban: Alaptrirvdny) X, cikk (l) bekezddse szerint
Magyarorszdg biztclsitja a tudomdn.vos kutatris 6s mtivdszeti alkotfs szabadsdgdt, tovdbbd - a

lehetri legmagasabb szintii tud6s megszerzdse 6rdekdben - a tanul6s, valamint torvdnyben
rneghatiirozott keretek kdzritt a tanitds szabadsdgrit. A ktiziratokr6l, a kdzlevdltarakr6l 6s a
mag6nlev6lt6ri anyag vedelmdrdl sz6l6 1995. dvi LXVI. ttirvdny (a tovrlbbiakban: Ltv.) l. $ c)
pontja 6s 3. g o) ponda drtelmeben a szabdlyoz6s celja annak biztositisa, hogy a levdltiri
anyag haszniilata sor6n a kozerdekri adatok rnegismerdsdt ds a tudomfnyos kutatiis
szabads6g6t garantdki alkotmrinyos alapjogok 6rvdnyesit6se a szemelyiseghez 6s a szemelyes

adatokhoz hizodo alkoun6nyos alapjogok vddelmdvel egytitt val<isuljon meg (levdltiri
kutatds: a levdltari anyag lanulm6nyozdsa. abb6l adatok kigyiijtdse tudomiinyos vagy mds cdl

6rdekeben).
- a kulturdlis ciroksdg vddelmdr6l sz.6lo 2A0L ivi LXIV. tiirvdny (a tovdbbiakban: Kult. tv.)

5. $ (l) bekezdese alapjan a kulturdlis cir<iksdg v6delme kciz€rdek, megval6sit6sa
ktizremrikcidesi jogosults6got 6s egytittmtikOddsi k0telezettsdget jelent az 6llami es

dnkonn6nyzati szervek, a nernzetisdgi szervezetek, az egthdzi jogi szemilye*:, s c,ivil ds

ga zd dlk o d 6 s$e rve zete k, valamint az 6ll arnpol gdrok szdmdra.

Vll. A kozalapitviny dltal * cdljainak eldrdse 6rdek6ben * folytatott tev6kenysegek

A kozalapitvdny krizhasznt tevdkenys6gei:
A kozalapftvdny a Civil tv. 2. $ 20. pond6ban foglaltaknak megfelel6 kdzhasznri

tevekenysdget fblytat, amely elsdsorban tudom6nyos kutatds, kdzmiivelod6si, oktatdsi 6s a
kultur6lis javak vddehnevel kapcsolatos, a k0vetkezo jogszabdlyokban meghatirozott
kozfeladatok ell6tas6ra irdnyul:

Tudorniinyos kutattis :

A kozalapitvriny gondoskodik a magyar 6s kozdp-kelet-eur6pai to(enelem, politika es

tinsadalom t€nyeinek kutat6stir6l es elemzeserdl, k0lOncis tekintettel az l9l7-t6l napjainkig

terjed6 id6szakra. a diktatirrak tortenetdre 6s a magyarorszdgi viszonyokra.

A kdzalapitr,6ny el6segiti a korszakra vonatkoz6 kutatdsi eredmdnyek ktizzdt6teldt, ezeknek a

kcizoktatiis. a kozrnriveltidds szrimiira val6 mindl szdlesebb ktini hozzdftrhet6sdgdt, ldrnogatja

a korszakra vonatkozo tr5rtdneti kutat6sokat.
A Kciz6p- 6s Kelet-eur6pai TCirt6nelem es Tdrsadalom Kutatisri6rt Kozalapitviiny
l6trehoz5sir6l sz6l6 102011999. (ll, 24.) Korm. hatdrozat szerint a Korm6ny a XX. szilzadi

magyarorsziigi, valamint krizep- 6.s kelet-eur6pai t6rt6neti, politikai es tdrsadalmi

kutai6sokkal, ezen beltil ktildnd,sen a kommunizmus es a kelet-ktizdp-eur6pai diktatririk XX.

sziuadi ttirtdnet6nek feltririsflval 6s liernutatdsival kapcsolatos ktizfeladatok folyarnatos

ell{t6srlnak biztositasdra hozta l€tre a kozalapitvdnyt [Alapttirv6ny X. cikk (1) bekezdes, Ltv'

I. $ c) pont €s 3. $ c,) pontl.



K dznrtivekiddsi te!?kenyseg:
A Kdzmtiv. tv. 4. $ c) pontja, 39. $ (l) bekezddse, 50. $ (l) bekezddse drtelmdben bdrmely
jogi szem6ly jogosult muzedlis int6zmenyt l6trehozni, femrtarlani. A 37/A. $ (1) bekezdese.
74. $-a irtelmeben a kdzmiivelodes intdzm6ny szerepdt minden olyan ktizrndveloddsi
szolgilltatiist ell6to intezmdny, amely a polg6rok k6zdssdgi rntivelodesdt szolgdlja.
t'enntartoj6t6l. miikddtetojdtdl fi.iggetleniil. A k6zalapitv6ny 6ltal t'enntartott "ferror H6za

Mrizeum ezt a cdlt szr:lg6lja.

Oktatrisi ter,6kenys6g:
A K<izrrev. tv. 2. $ (3) bekezd6se drtelmdben kdznevelesi intezmdnyt az iilatn, valamint a
Koznev. tv. keretei kcizott a nemzetis6gi <inkormLnyzat, az egyhiaijogi szc'mely, a vallisi
tevikenysdget vegzd szervezet vagy rn6s szern6ly vagy $zervez.et alapithat 6s tarthat fenn, ha a

tev6kenysdg folytatdsrinak jogat * jogszabilyban foglaltak szerint * Inegszerezte. A Felsookt.

tv. 2. li (2) bekezddse 6rtelm6ben a f"elsooktatdsi intdzmdny mukijdtetdse a ftnntart6 f'eladata.

Kulturrilis javak v6delme:
A Kult. tv. 5. $ (l) bekezddse drtelmdben a kulturilis orciksdg vedelme ktizerdek,

megval6sitiisa kdzremilkdddsi jogosults6got ds egyiittmtikOd6si ktitelezettsdget jelent az

illarni 6s rniis szenek, valamint az dllampolg{rok szhmilra- a Kult. tv. 28. $-a 6rtelm6ben a

m(reml6kvddelem feladata a rntiemldki d(dkek felkutatiisa, tudomiinyos kutatiisa, dmdkeldse 6s

sz6nrba vetele. dokumentdliisa, nyilviintart6sa. vedette nyilv6nitdsa es a vddendd saidtos

teriiletek meghatdroz6sa, v{ttett mtiemld*i irtdke*, valumint o miiemldkelt, a

miiemlikvd(lelem sajtitos tdrg!oi kiirnyezetinek megflrzise, fenntartisa, helyre6llit6sa.

v6delme, valamint eszmei drt6ktikkel 6sszhangban 6llo hasznositiisuk biztosittxa, vidett
nttlemldki drtikek fenntartdsa is uz drldtrvddetntet szolgdlti fejlesztise dsszhangi{rnak

megteremtdse, tudorninyos alapkutat6sok ds oklatds, szakirdnyrt szakkiptis,
isrneretterjeszJes.

A kozalapitviiny 6ltal elsridlegesen vdgzett kdzfbladat a kultur6lis dr0kseg vddelme,

elemeinek megdrzdse, fenntarthat6 haszndlatuknak el6segitdse es tdmogatSsa, atnely feladatot

az illtala iizemeltstett Terror HhzaMtzeumon keresztiil val6sitja meg.

Ezen kiviil a kiizalapintiny a kulturtilis javak videlme drdekiben az aldbbi tevdkenysigeket

is folytatja: oktattiJilmek {s dokumentumtilmek kiszitdo^e, tananyago* ds pedagdgiai

tegidanyagok kiszitise, kihtyv- is tudomdnyos kiitetek kiaddsa, digitaliuilt tartalmak
*iszitisi is fejlesztdse, felndttkipzisi ds oktstttst tevdkenysdg, ktizhosznfi kampdnyok ds

rendeavinyek szervetdse ds lebonyolitds*
A krizalapitvdny tov6bbi cdljainak nregval6si&isa drdekdben mukodteti a XX. Szdzad

Intdzetet, a XXI. Sztnad Intdzetet, a Habsburg Tortdneti Intdzetet, a Kommunizmuskutat6

Intdzetet, valamint a Kertisz Imre Intdzetet.
Ezen tev6kenys6g6t a Kdzalapitvdny a gyakorlatban akk6nt l6tja el, hogy a tulajdondban,

illetve a birtokdban ldvo kultur6lis javakat tuilorn.{nyos, cirtiksdgvidehni, oktat{si ds

isrleret6tad{si cdllal gytijti, megtlrzi. feldolgozza. kutada 6s ki6llitja, tov6bb6 egyeb

form{kban kozzeteszi. A Krizalapitviny tev6kenys6g6vel biztositja a tiirsadalom sziimira a

kulturrilis javakhoz val6 hozzitftrdst ds a k0zmuvel6dest, tor,6-bb6 elosegiti a tenndszeti,

t6rsadalni, m6v6szeti, kultur6lis ds tudomdnyos Osszeftiggdsek kutat6sdt, megdrtdstSt. nyornon

kiiveti azok jelenkori vdltozisait 6s folytonos rntivel6ddsre Ssztiindz.

V I II. A ktizalapitvriny tev6kenysegdnek fii ggetlens6ge



A kdzalapitvdny kdzvetlen politikai tevdkenyseget ncm folyat, partokt6l fiiggetlen,
azoknak anyagi tdrnogat6st nern nyiljt.

IX. A kdzalapftvany miikOddsi teriilete

A kiizalapitvdny cdljait tekintve orszdgos jellegti.

X. A kdzalapitviny jellege

A kozalapitviiny nyilt, ahhoz biinnely belfiildi vagy kiilfloldi term6szetes szem6ly, jr:gi
szemdly 6s jogi szenrelyisdggel nem rendclkezf tarsasrig vagy szervezet csatlakozhat, ha a

kiizalapitv[ny c6ljaival egyeterl, azokat elfogadja es tdmogatni kivdnja.
A kdzalapitv6n,vhoz tdrtdnci csatlakoz6s elfogaddsdr6l a kurat6riunr ddnt. A csatlakozdk

nem vdlnak a felajinl6s r6v6n, illetve annak elfogadds6val alapitdrkkA.

A krizalapitv6ny k6zhaszn6 szo I gdltatilsaib6l b6rki r6szestilhet.

XI. A kdzalapitvdny vagyorla, annak felhaszn6l6sa

1. Az alapitti az Alapit6 Okiratban meghatiirozott cdlkitrizdsek megval6sit6sa erdekdben

I l7 000 (100 (azaz" szirztizenh&tmilli6) forint k€szp6nzt bocsdt a kdzalapitvany rendelkez6s6re,

rnelyet a kozalapitv6ny bir6s6gi nyilvintartdsba vetelere irdnyuld kdrelem benyirjtds6t
kcivetoen a kdzalapitviiny javdra nyitott bankszdmkin helyez el.

2. Az alapit6 5 000 000 (azaz 6tmilli6) forint t6rzsvagyont ktil0nit el. amely sem a miik0d6s

sordn, sem a kozalapitvinyi cdlok megr,'al6sitdsiira nem hasznflhat6 fel. A kozalapitviny
t<irzsvagyonon feliili vagyona, valamint a teljes vagyon hozad6kai a ktizalapitvdnyi cdlok
rnegval6sitrlsiit szolge\ilk, azt a kurat6rium az Alapitd Okirat keretei kdzcitt szabadon

felhaszndlhatja.

3. Az alapit6 6ltal juttatott vagyont, illetve a kiizalapitvdnyra ruhAzott pdnzeszkozciket 6s

rn6s vagyont6rgyakat a kurat6rium a jelen Alapit6 Okiratban foglalt celok megval6sitisa
6rdekeben haszndlja t'el.

4. Csatlakozds eseten, az ezdltal keletkez6 anyagi forrdsokat is a kcizalapitv6nyi cdlok

rnegval6sitrisrira kell forditani. A kozalapitvany tiimogat6sa tdrt6nhet k&szp6nzzel, illetve a
cdtok elereset koz\oetleniil segito szolgriltatdsok, vag-vontargyak felajrinhis6r'al.

5. A ktizalapitvdny r6sz6re tdrt6nt pdnzbeli felajanldsokat a kd,zalapltvriny szdmldjdra kell
befizetni. az egy6b vagyoni hozzi$furulisokat pedig a k<izalapitvdny rendelkez6sdre kell
bocsitani.

6, A kozalapitvdny rdszdre kiilfitldi pdnznemben is t6rtdnhet felajrinlis, amit a

kozalapitvany devizaszdmk{jara kell befizetni. Az ilyen tdrnogatrisokat forintban vagy kiilffildi
pdnznemben a kdzalapitvriny c6ljai megval6sitisdra haszndlja fel.

7. A kiizalapitv6ny vagyondb6l 6s bev€releib6l kell fedezni a kiizalapitv6ny kezeldsdvel,

rntikdd6sdvel kapcsolatban fclmeriilt kdzvetlen kiadisokat ds rdfordft6sokat.

7la. A kdzalapitviiny 6ves mtikoddsi kiiltsdgei nem haladhatjdk meg az dves kiad6sok /2%-
at,

I
1

I



8. A kdzalapitviny t6mogathat b6rmely kutatdst, szervezetet, intdzm6nyt, ha ez
osszhangban dll cdlkitiizdseivel.

8/a. A krizalapitvriny phlyd;zat kiirisa n6lkiil 6vente a vagyona SYo-dnak m6rtdkeig, de
legfeijebb dsszesen egynillid fbrint (k6zvetlen vagy kdzvetett) trimogatrist nyrijthat az alapitd
okiratban foglalt celokra. Meghivdsos pdlyazat kiirdsara kizdr6lag akkor keriilhet sor, ha

- azt torv6ny vagy komriinyrendelet lehet6vd teszi, 6s

- pitlyizati kiinls tarlahnazza a t6mogatdsi cdlt, a tdmogatds felteteleit tls az elszdmoliis
r6szletes rendjet.

A krizhaszn* szervezet bdnnely c6l szerinti juttatdsdt * a ldtesito okiratban meghatdrozott
szabdlyok szerint - ptiyizathoz kdtheti [Civil tv. 43. $ (l) bekezdes].
l>iilyhzat az elore meghat5rozott kdrben kiizz€tetl felhivis, amel,r, a p6lyia6k <jsszevetdsere
alkalnras leltdteleket ds a pdlyrizattal elnyerhetd c61 szerinti juttatist, apiilyizat ertekelesenek
ldnyeges feltdteleit, a benytljt6si ds drtekeldsi hat6ridtiket" a pdlydzat elbirrildsrira hivatottak
krrrdt megjeloli. A p|ly{tzati feltdteleket 6s az elbir6l6s szab6lyait * a pdlydzutra forrdst
biztas{tti tdmogatdval eSgye$etve * a F6igaz,gatd, vagy dz tiltols kijeli;lt rnunkaszervsxeti
e gi s i g halirrozza me g a piiy 6zat k i irasrit me ge kizden.
A pillyilzati felhivds nem tartalrnazhat olyan f'eltdteleket, amelyekbal * az eset osszes

koriihnenyeinek rn6rlegel6sevel - megdllapithatd, hogy a pdl,vilzatnak el6re rneghatdrozott
nyertese van (szinlelt piiyinat). Szinlelt pilyizat a c6l szerinti juttatis alapjdul nem szolgrllhat

[Civil tv. 43. $ (2) bekezdds].
A pdlydzati anyagakat u kiizalapiwdny zdrtan kezeli. A pdlydzatok eredmdnydrrfl a
Fdigazgatd v$gr s7 dltala kijeldll munkaszervezeti egysig a pdlydzdkat irdsban irtesiti.

8/b. A kozalapitvdny a tdmogatdsban rdszesitettekkel a tdrnogatiis c6ljit, az elsz6mol6s
tartalmdt. hatdridejdt ds bizonylatait, az ellen6rzds m6dj6t ds a szerz.lddsszegds

kdvetkezmenyei t tartalmaz| szerzoddst kdtel e s kritni.

8/c. A kiizalap[tvttfty vaglona terhdre egtini dtjakat, kitiintetiseket (a tovtibbiakhan:
dijok) alaplthat is adomdnyozlut" A kiizalapindny a dijakhoz pin4jutalmat tdrsithat A
dijak ulapittisdrdl, odaitdlisiroT ds a dijakhoz kapcsolddd pin4jutalmakrdl a *urotdriunt
di)nt Amennyiben a dfj adomdnyoztisdra pdlydzati kiirds nilkiit kerill sor, abban az esetben
a kapcsolfidci pin4,jutalon az Alapitti, Oktrat 8/a. pontjdbon rtigzitett mirtikig terjedhet
Amennyiben a d{j adomdnyozrisdra pdlydzati kiirds olkalmaldsdval keriil sor, ubban az

esetben a kapcsolildi pinqjutalom megholadhatju az Alapitti Okirat 8/a. porttjdban riigdtett
mirtiket Ebben az esetben t kapcsoltitli ptlnz,jutolom iisszegdrfil a kuraldrium ddnt. A
kA zu I CIp itvi n', d I t o I a I a p it o tt d $ a k : Pe t 6Ji-d ij, E iinti s-d ij,

9. A krizalapitv6ny c6l szerinti tevekenysdget - ideertve a kdzhasznri tev6kenyseget is -
folyathat 6s * c6lja rnegval6sitisa gazdasdgi feltdteleinek biztositisa erdekdben - gazdasdgi-

r,6llalkoz{si tevekenys6get is v6gezhet, arnennyiben ez az alapcdl szerinti tev6kenysdg6t nem

veszdlyezteti [Civil tv. 17. $ (3) bekezdds]. A gazddlkodris sordn esetleg el6rt eredrn6nyt nern

oszthatja fel, azt az Alapito Okiratban meghatarozott k<izhasznri cdlkittizesekre, kdzhasznti
ter,dkenysdgekre kotel es forditani.

9la. A ktizalapitvdny csak olyan gazddlkod6 szervezetben vehet r6szt, amelyben legakibb

tribbsdgi befolydssal rendelkezik. ds amelyben felel6ssdge nem haladja meg vagyoni

hozzijilrulilsa m6rt6k6t. A kiizalapitvriny 6ltal ldtrehoz-ott gazd6lkod6 szervezet tovibbi
gazdilkod6 szervezetet rrern alapithat, 6s gazdilkodd szervezetben rdszeseddst nem szerezhet.



9/b. A kdzalapitvdny csak olyan m6don vehet fel hitelt, v6llalhat kdtelezettsdget, arnely
nem vesz6lyezteti az alapcel szerinti (kdzhasznri) tev6kenys6g6nek ell6tisdt ds rntikoddsdnek
tlenntartiisdt ICivil tv. 17. $ (4) bekezdes].

9lc. A kozalapitviiny alapitviinyt nem hozhat l6tre, ahhoz fiern csatlakozhat, azzal nem
egyesitheto, a kd:aalapitvdny alapiivany alapit6ijogainak gyakorkisrira neln jel6lhet6 ki lAtrt.
m6d. l. $ (2) bekezdes b) pontl.

10. A kcizalapitv6ny befektetdsi tev6kenys6get nem folyat.

XII. A kdzalapitvdny szervezale

l. Kuratdrium
2. Intdzetek
3. Mrizeum
4. Feltigyelci Bizottsfg

A Kurat6riurn ds a Feltiq),elo Bizottsdg tagjaira vonatkozd iiltalinos Osszefdrhe8[lensdgi

szab6lyok:

Vezeto tisztsdgviselo ut- anagykorri szem6ly lehet. akinek cselekv6kdpessdgdt a tevdkenysege

elldtas6hoz sziiks6ges kdrben nem korldtoztilk. Ha a vezeto tisztsdgviselo jogi szemdly. a jogi
szemdly koteles kiieliilni azt a terfft€szetes szemdlyt, aki a vezetd tiszts6gvisel6i fbladatokat

nevdben ell6da. A vezet6 tisasdgvisel6kre vonatkoz6 szabilyokat a kijeltilt szem6lyre is

alkalmazni kell. A vezet6 tisztsdgvisel6 tigyvezetdsi feladatait szem6lyesen k6teles elldtni.

Nern lehet vezet6 tisztsegviselo:
- akit biincselekmdny elkdvetdse miatt joger<isen szabadsdgveszt6s bi.intetdsre it6ltek,

amig a btintetett el6dlethez ftizod6 hdtrdnyos kdvetkeznrdnyek al6l nem men(estilt.

- akit e foglalkoz6st6l jogerosen eltiltottak,
- akit valamely tbglalkozdst6l joger6s bir6i it6lettel eltiltottak, az eltiltris hatdlya alatt az

ftdletben megjeltilt tevdkenysdget folytat6 jogi szemdly vezet6 tisztsdgviseloje nem

lehet,
- az eltilt6st kimond6 hat6rozatban megszabott id6tartamig nem lehet vezet6

tisztsegviselo az. akit eltiltottak a vezet6 tisztsdgvisel6i tevdkenysdgt6l.

A kozalapitvdny kedvezm6nyezettje 6s annak keizeli hazzittartoz6ja nern lehet a kurat6rium

t"agSa. Az alapit6 es kiizeli hozzdtartoz6i nem lehetnek tobbs6gben a kurat6riumban. Az
alapit6 okirat eltero rendelkezdse senrmis.

A drintdshoz6 szerv, valamint azld;gyvezetd szerv hatdrozathozataliiban nem vehet teszt az a

szemdly, aki vagy akinek kdzeli hoze|tartoz6ja a hatdrozat alapj6n

- kdtelezettsdg vagy lblel6sseg al6l mentestil, vagy

- brirmilyen miis elonyben rdszesiil. illetve a rnegkotendo jogtigyletben egydbk6nt

6rdekelt.
Nelr mindsiil elonynek a kOzhasznir szervezet cdl szerinti juttatrisai keretdben a bdrki riltal

rnegkot6s n6lktil igdnybe veheto nem p6nzbeti szolgriltatds, illetve az egyestilet iltal tagi6nak"

a tagsdgi jogviszony alapjan nyrijtott, ldtesit6 okiratnak megfeleld cdl szerinti juttatfs.

A k6zhaszn0 szenezet megsziines6t k6vetti hr{rom dvig nem lehet mris k<izhasznu szerrrezel

vezeto tiszts6gviseloje az a szemely, aki kor6bban olyan ktizhasznti szeft'ezet vezeto

tisztsdgviseldje volt * annak megszrindset tnegeldzd kdt evben legaldbb egy evig *,



a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette kj, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
e) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény

szerint felfüggesztette vagy törölte. 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról hogy .ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 
szervezetnél is betölt. 

Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a vezető 
szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más 
jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn. 

Xlil. Kuratórium 

1. Az alapító a közalapítvány ügyvezető szerveként kuratóriumot jelöl ki.

2. A kuratórium - a jogszabályok által meghatározott keretek között - önállóan dönthet
valamennyi, a közalapítványt érintő kérdésben. 

3. A kuratórium - az Alapító Okirat keretei között - határoz a közalapítvány szervezeti és
működési rendjéről. 

4. A kuratórium -· a jelen Alapító Okirat rendelkezése.ínek megfelelően - meghatározza a
közalapítványi vagyon kezelésével kapcsolatos feladatokat és a közalapítványi célokat 
szolgáló gazdálkodás feltételeit. 

5. A kuratórium 6 tagból áll.

6. A kuratórium tagjai:

• dr. Schmidt Mária

• Kapronczay Károly

• Dr. Farkas Anikó

• Dr. Martonyi János

• Szájer József

• Prof. Dr. Lánczi András



A közalapítvány főigazgatója: dr. Schmidt Mária. 

7. A kuratóriumi tagság a kijelölésre vonatkozó elfogadással jön létre, amely elfogadásról
az érintett tag köteles írásbeli nyilatkozatot tenni. 

8. A kuratóriumi tagok megbízatása határozatlan idöre szól.

9. A kuratóriumi tagság megszűnik a tag lemondásával, halálával, a közalapítvány
megszűnésével, határozott idejű megbízás esetén a határozott idő lejártával, 
cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, 
kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekröl szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti esetben (vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettség elmulasztása). Megszűnik továbbá, ha az alapító a közalapítvány célja 
megvalósításának közvetlen veszélyeztetése miatt a kuratóriumi tagot visszahívja (Ptk. 
3:398. § (2) bekezdés). 

A kuratóriumi tag megbízatásának megszűnése - a megbízatás lemondás vagy a határozott 
idejű megbízatás lejárta miatti megszűnése esetén - az új tag megbízatásának bírósági 
nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedésével egyidejűleg, de legkésöbb a megbízatás 
megszűnését követö 60. napon lép hatályba. 

10. A kuratóriumi tagság megszűnése esetén az alapító - a kuratórium javaslatának
meghallgatásával - az Alapító Okirat rendelkezései szerint jogosult pótolni a kiesö tagot. 
Ennek érdekében az alapítót fel kell kémi, hogy intézkedjék a megüresedett kuratóriumi 
tagság (tisztség) betöltése iránt. 

11. A kuratórium elnökét az alapító - a kuratórium javaslatának meghallgatása után - a
kuratóriumi tagok közül jelöli ki. Az elnök kijelöléséig ideiglenesen a Közalapítvány 

Főigazgatója jár el. 

12. A kuratórium ülését a napirend megjelölésével és az írásos előterjesztés (postai út -
tértivevényes levél útján, vagy e-mailes úton) egyidejű megküldésével legalább l 4 nappal az 
ülést megelőzöen a kuratórium elnöke vagy- annak akadályoztatása esetén - elnökhelyettese 
(a továbbiakban: elnök) gondoskodik. 
A meghívónak tartalmaznia kell a közalapítvány nevét és székhelyét, a kuratóriumi ülés 
idejének és helyszínének megjelölését, valamint az ülés napirendjét. A napirendet a 
meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni 
kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. Ha a kuratórium ülését nem 
szabályszerűen hívták össze, az ülést akkor lehet megtartani, ha az ülésen valamem1yi 
részvételre jogosult jelen van, és egyhangúlag hozzájárul az ülés megtartásához. A kuratórium 
ülésén a szabályszerűen közölt napirenden szereplő kérdésben hozható határozat, kivéve, ha 
valamennyi részvételre jogosult jelen van és a napirenden nem szereplő kérdés 
megtárgyalásához egyhangúlag hozzájárul. 



A kuratdriunri iildsre vonatkoz6 rneghir,6 kdzbesftesdt6l szdmitott hdrom napon beltil a tagok
is a ktizalapitvany szervei a kurat6riumi iildst cjsszehiv6 szervt6l vagy szelnelytol a napircnd
kiegesziteset kdrhetik, a kieg6szit6s indokolis6val. A napirend kieg6szit6sdnek trirgy6ban a

kdzgyiildst 0sszehiv6 szen/ vagy szem6ly jogosult ddnteni.

I3. A kurat6rium sztiks6g szerint, de 6vente legalibb egyszer tart rildst

14. A kurat6riurn akkor hatbrozatk€,pes, ha az iil6sen a kurat6rium legaldbb hdrom tagja
jelen van. Hatdnrzatkdptelensdg esetdn az til6s Ssszehfvds6t legtbljebb l5 napos idtlkdzzel
rneg kell isrnetelni mindaddig, amig a hatilnrzatkdpessdg nem biztositott. A kurat6rium tileset
az elntik, akad6lyoztatasa esetdn az eln0khelyettes. mindketto egyidejri akadiilyoztatds esetdn
a szervezeti es mrikoddsi szab6lyzat szerinti rendben kijeltilt kurdtor (a tovdbbiakban: levezeto
eln6k) vezeti. A kurat6riurn hat6rozalait egyszeni szrittibbseggel, nyflt szavazdssalhozz.a.

14.1. A kuratorium hatdrozatai nyilv6nosak, azokat a krizalapitvdny internetes honlapjin
kdzzd kell tenni. A kurat6rium ddntiseit tovdbbd etz drinteffekkel ir6sban, igazolhatd rntidon is
kdzolni kell. A kurat6riurn a kdzalapitvdnyi vagyon f'elhasznrilisit erinto hatdrozatairbl az
orsz6gos sajt6 ttj6n is trijdkoztatja a nyilvrlnossSgot.
Az iratokba val6 betekintest a kurat6rium elnoke vagy eln<ikhelyettese enged6lyezi. A
betekint6sre irdnyul6 k6rehnet, illetve a betekintdsre adott engedelyt frdsba kell tbglalni.

14.2. A kurat6riurn til6sei nyilv6nosak, a nyilvinossiig jogszabdlyban meghatirozott
esetekben korliitozhat6. A zrirt tildsr6l a kurat6rium az egyes napirendi pontok elfugadtisttt
ktivetfien kiili)tt hotdrozattol, egyszerti szdtObbsdggel hatdroz. Zdrt iilis rendelhetd et abb$n
az esetben, lta a7, adott napirendi pont nyilvtinos ntegtdrgtoldsa xemdlyisigi jogot,
adatpddelnri szabdlyt, tizleti litkot vogy mngasabb miniisitisii titkot irintene.

14.3. A tnegism6telt kurat6riumi til6s az eredeti napirendre felvett k€rd6sekben hozlrat
hatirozatot. Ha a kurattiriumi [il6sre sz6l6 meghiv6 ezt tarlalmazza. a kuratdrium hatdrozhat
an6l, hogy a napirendre vett kdrdesben a kurat6riunri tildst kdsdbbi id6pontban folytada. Az
igy megtartott kurat6riumi iildsen miis kdrdds nem vehetri napirendre.

14.4. Brirmely kuratdriumi tag k6rheti rendkiviili kurat6riumi iil6s risszehiv6srit a cel 6s az ok
megfelOlesdvel. llyen kdrelern esetdn a kurat6rium elnrike kdteles a kdrelem bedrkezdsdtdl
szifunitott nyolc napon beltil int6zkedni az iil6s risszehiv6s6r6l. Ha ennek a kdtelezettsdgdnek a
kurat6rium elntike nem tesz eleget. a kurat6rium tildsdt a kdrelnret eldterjesztd tag is
tisszehivhatja. A rendkiviili rilesre egyebekben a kurat6riumi til6sekre vonatkoz6 6ltal6nos
szabr{lyokat kell alkalmazni.

14.5. A kuratdriunt iilds turtdsa ndlktil is hothat hatdrozstot Az ilyen ltatdrozathox,atolt s
karatdriunt elnbke $ hatdrozat tervezetinek o kurotdriumi togo* riszdre tdrtdnd
nrcgkiilclisivel kezdemdnyezi. A kuratdriumi tago* szdntdra a tervezel kdzhezviteldtdl
szdmitott legaldbb 3 napos hatdridfit kelt bizlosftani arril, ltogl' sxsrrzatukat megkiildj{k a
kurotdriunt elniike riszire. Az iilis turtdso ndlkiili dtintishazatal sordil a hatdrozathowtali
eljdrds akkor eredminyes, ha legaldbb unnyi szavazatot megkiildenek u kuratiyium elniike
riszire, amennyi szavazoti jogot kipvisetf kurutdriuflri tag jelenlite a hatdrozatkipessdghez
xri/rsiges lenne iilis tartdsa esetin. Ha bdrnrcly kuratdriumi tag az iilis megturtdsdt
kivdnja, akkor a kurateirium elnt)ke kiiteles iissz,ehtvni a kuratdrium iilisit. A szavazdsra
msgszobott hotdridii utolsri napjttt kdvetd htirom napon betrtl - ha valamennyt *urotiriuni
tag szttvoznta ezt megel6z6en irkezik meg, tkkor az atolsti szilvazat bedrkezdsdnek napjdtdl
szdmitott hdrom napon beliil * a kurattiriumi elniik megdllapitja a sx,avaids eredmdnydt, ds



ozt tovdbbi hdrom napon beltil kiizli a kuratdriunti tagokkaL A hatdrozathomtal napia a
szuvoztisi haldrirlf utolsd napja, ha valamennyi szavazat kordhbon beirkezik, o*kor sz
u tol sd szavazat b eerkezi"^in e k napj a.

15. A kurat6rium hat6roz:
a) a krizalapitvany c6ljainak el€r6s6hez sztiksdges feladatok meghat6rozdsira 6s

v6grehajtAsdnak megszervezds6re,
b) a kozalapitvanyi vagyon bdvitdsdre, megorzdsdre, kezeldsdre,
c) a kozalapitvrinyi vagyon felhaszn6ldsi m6djira,
d)
e) a k6zalapitvinyhoz val6 csatlakoz6s elfogad6sdra,
f) az egylb felajdnl6sok elfogad6siira, ha ezek feltetelhez vannak ktitve,
g) a kdvetkezii evi kriltsdgvetds megdllapitdsdra, a szervezeti 6s miik<idesi szabdlyzat, a 17.

pont szerinti 6ves beszdmol6 €s a kdzhasznris6gi melleklet elfogadrisira, valamint a 18. pont
szerinti, az alapit6nak benyujtand6 dves szakmai beszdmol6 elfogadds6ra,
h) az dltala mflkddtetett intdzetek feladatainak meghat6roz6siira. mtik0disdnek

ellenorzds6re.
i) azlntezetek 6s a Terror llaz.a Miizeum fbigazgat6ja feletti - az egybb rnunk6ltat6i jogra is

kiterjed6 - munk6ltat6i jogk6r gyakorl6s6ra,
j) a kOzalapitvAny k6nyvvizsgil6j6nak pillydzrit 0tjdn trirtind megbizdsdra ds felmentdsdre.

val amint dijdnak megdllapitisdra
vonatkoz6 k6rd6sekben.

A kuratdrium iildseirol jegyzdktinyvet kell kdsziteni, elkiszt6sdrol a levezet6 eln6k
gondoskodik. A jegyzdkdnyvben a kurat6rium i.ildsein elhangzottak ldnyeg6t kell nigziteni. A
jegyzokdnyvnek tartalmaznia kell a kurat6riumi tildsek idopontjrlt. a hatdrozatok szovegdt, a
dont6s hatdlydra vonatkozti rendelkezdseket, a dont6st tdrnogatdk ds az azl ellenz6k
szarnardny6t. szemdlydt. A jegyz6konyvet a kurat6riumi tildsek levezeto elnrike. a
jegyzokdnyvvezet6 es a jegyzokdnyv hitelesit<ije irja al5. A jegyzok6nyvet a kuratdrium iratai
k<iztitt meg kell orizni. A jegyzdkiinyv alapj6n kell vezetni a Hatdrozatok konyvdt, arnelybe
be kell vezetni a hatdrozat tartalmdt, iddpontjdt, hatiilyrit, a drintest tdmogat6k, ellenzok
ardnydt, szernel-vdt. A kurat6riurni tildsr6l kdsztilt jegyz6kdnyvet meg kell kiildeni a Feltigyelo
Bizottsdg rdsz6re.

16. A kdzalapitvdny cdlkitiizeseinek erdekdben a kurat6rium - jelen Alapit6 Okiratnak
megfeleloen * intdzeteket 6s mrizeumot, ezeken beliil oktat6si kozpontot, szakmai
szervezeteket, munkacsoportokat hoz ldtre, i lletve mtikcidtet.

I7. A kurat<irium * az illtalinos szab6lyoknak rnegfelel6en egyszeni sz6tdbbseggel - ddnt a

szervezeti 6s rnrikddesi szabtilyzat, az dves besziimol6 ds a kdzhasznirs6gi mell6klet
elfogadiisdrol.

A k6zalapitvany k<iteles a j6v6hagyisra jogosult testiilet 6ltal elfogadott beszimol6jit,
valamint kozhasznts6gi mell6kletdt * kdtelezd kd,nyvvizsgilat esetdn a kdnywizsgdl6i
zdraddkot vagy a zaraddk megaddsrinak elutasitisit is tartalmaz6 fliggetlen ktinyvvizsgdl6i
jelent6ssel egyiitt - az adott iizleti dv mdrlegfbrdul6napj6t ktivetci dtddik h6nap utols6 napjdig
letetbe helyezni es kdzzetenni. kdtelezo kdnyvvizsgiilat esetdn ug-vanolyan 1i:rm6ban es

tartalommal, mint arnelynek alapj6n a krinyvvizsgil6 a beszdmol6t feltilvizsg6lta.
Amerrrryiben a kozalapftvdny sajiit honlappal rendelkezik, a kdzzeteteli kcitelezetts6g

kiterjed a beszamo16. valarrrint kozhasznirs6gi melleklet sajrlt honlapon t$rtdn6 elhelyezdsdre

is.

:



18. A Kurat6rium az Aht. mod. 1. $ (2) bekezdes e) pontja szerint koteles a Kdzalapitvdny
mrik6desircil az Alapitdnak dvente beszdrnolni ds gazd6lkod6sdnak legfbntosabb adatait
nyilvirross6gra hozni. Az Alapitb fel6 rninden 6v jrinius 30. napjdig teljesitett beszdrnoldsi
kOtelezettsdge keretdben a Kurat6riurn r6szletes szakmai beszdmol6t kd,szft a megel6zti 6v
penzrigyi tervinek 6s a munkatervdnek teljesftdserol. Az Alapit6 a besz6mol6 elfogad6sdt
megel6z6en hirinyp6tkisi felhivdsban tov6bbi adatokat kdrhet a kdzalapitvany miikriddsdvel,
szakmai tevdkenys6gdvel, a megelozd dv gazddlkodds6val, a k0zhasznfr tev6kenysdggel
risszefiiggdsben.

19. A kdzalapitvany alapit6ja. a krizalapitvdny sziimara vagyoni felajrinkist teljesitri
szem6lyek, a kurat6rium tagjai, valamint ezek hozzittartoz6i a krizalapitvanyt6l tdrnogatdst
nem kaphatnak,

A ktizalapitv6ny kedvezm6nyezettje es annak kozeli hozzittartoz6ja nem lehet a kurat6rium
tagSa. Az alapit6 6s kdzeli hozzi*atloz6i nem lehstnek tdbbsegben a kuratdriurnban [Ptk.
3:397. $ (3){4) bekezdesl.

20. A kurat6riurn tagfai tev6kenys6grikdrt * amennyiben az a kozalapitvany cdl szerinti
tev6kenysdgdt nern veszdlyezteti - tiszteletdijban r6szestilfternek, az alibbiak szerint. I
*uraldrium tagiai tiszteletd$dnak tisszegdrdl a kurotdrium irenle oz ives khltsdgvetds
elfogodtisrival egyidejiileg hotdrot A kuratdrium tagjainak tisTteletdijo nem holadha$a meg
a havi bruttd 300,000,-Ft mdrtiket"
A kurat6riurn tagja tiszteletdfj616l. vagy annak egy rdszdr6l lernondhat.
A kurat6riurni tagok a tiszts6g ell6t6sdval kapcsolatban felmertilt sztiks6ges es igazolt
koltsegeik megtiritisire is iginyt tarthatnak A kiiltsdgtiritcis havi ittoldny formdjdban is
megdllapfthatil.
A Kiizolapitvdny a *uratiiriumi trgok rdszdre tisztsigtik elldtdsdnak etfisegitise {rdekdben
munkaeszkiizdket, igy kiiliindsen hordothalf szdmitd'gipet, mobiltelefont, illetve sztiksig
sze r in t gdpj d rm iiJt sszn dlatot b i ztosith at,
A kiil*dgtdritis feltiteleit, iisszegit is elszdmohrtsdnak rendjit, valamint a mun*oesrkiiziik
rendelkezisre bocstittisdnak riszletszabdlyait iindllti szabdlyzatban kell meglrutdroini, a
s za h d ly za t ot o k u ra t ti r i u m e &ys ze r ii s ztitii b bs t g g e I fogadj a e L

XIV. Az Int6zetek

I. A kdzalapitvdny a c6ljainak megvaldsitdsa, s a kurat6rium ezt szolgdl6 ddnteseinek
vdgrehajtiisa 6rdek6ben XX. Szinadlntdzet, XXI. Sz6zad Intdzet, Habsburg Tdrt6neti Intdzet.
Komnrunizmus Kutat6 Int6zet, valamint Kertisz Inrre Intizet elnevezdssel Intdzeteket (a
tov6bbiakban: Int6zetek), miikddtet.

2, Az Intdzetek koltsdgvetds6t - a kdzalapftviny kdltsegvetdseinek keretei k6z<itt - a
kurat6rium 6llapitja meg.

3. Az Intdzetek egyszemdlyi 1'elel6s vezet6je a flbigazgat6. A f5igazgat6 munkhltatija- az
egyeb munkiiltat6i jogokra is kiterjed6en - a kdzalapitvdny. Az Intdzetek elsd foigazgat6ja:
dr. Sclmidt Mriria.

4. A f6igazgat6 {'eladata az lntizetek vezetojek6nt a kurat6rium dcintdseinek megfeleloen az
Int6zetek tev6kenysegenek irdnyitdsa, munkaszervezeteik meghatdrozdsa, a rnunkdltat(ri jogok
gyakorkisa, bel so szabiilyzatai nak elkiszitese.



5. A f6igazgar6 az- Intdzetek mtikdddsenek operativ irdnyitdsiira igazgatol nevezhet ki. Az
igazgato felett - az egy6b munkdltat6i jogokra is kiterjedrien - a rnunkdltat6i jogkcirt a

ftiigazgatd gyakorolja.

XV, Mtzeum

l. A kcizalapitvdny c6ljainak megval6sitdsa drdekeban a Budapest VI. kertilet, Andrdssy rit
60. sz6m alatti Teror H6za Mrizeumot (a tovdbbiakban: Milzeumot) mtik<idteti.

2, A Mfizeum ktiltsdgveteset - a k6zalapitviny kdltsdgvetds6nek keretei kcizritt - a

kurat6riur:'r allapitj a meg.
3. A Mtzeum egyszemdlyi felel6s vezet6je a fbigazgal6. A foigazgato megbfzatdsa

hatdrozatlan id6re sz6l. A Mrizeurn elso foigazgar6ja: dr. Schmidt Maria,

4. A ftiigazgat6 feladata a kurat6rium ddntdseinek megfelekien a Mtzeum miikdddsenek es
tudomdnyos tevdkenysdgdnek iranyitisa, munkaszervezetdnek meghatdroz6sa, a munkdltatdi
j o go k gyakorl6sa, be I so szabilly zatainak e I keszitdse.

XVI. A Feltigyeki Bizotls6g

L A Feltigyel6 Bizottsdg ellenorzi a kcizalapitv6ny (idedrtve intdzmdnyeit is) mrikodesdt 6s
gazdrilkoddsdt. A Feliigyeld Bizotts6g hiirom ragb6l 6ll.

2, A Feli.igyeki Bizottsrig a kuratdrium tagjait6l tdjdkoz.tatrist, a kozalapftvannyal
munkakapcsolatban 6116 szem6lyektdl jelentdst kdrhet, a kOzalapitvriny kdnyveldsdbe 6s miis
irataiba betekinthet, azokat rnegvi zsg6l hatj a.

3. A Feltigyel6 Bizottsdg tagjait az alapit6 jeldli ki. A Feliigyel6 Bizotts6gi tags6g e riszrsdg
ellbgaddsival j rin ldtre, hatarozatlan id6tartamra.
A Feliigyelti Bizottsdg tagfa az a nagykorir szemdl-v lehet, akinek cselekvokdpessig6t a
tevekenysdge el I 6t6srih oz szrik s6ges k drb en nem k orl iit oztik.
Nem lehet a FelUgyel6 Bizottsdg tagja:

- akivel szemben a vezet6 tisztsdgvisel6kre vonatkoz6 kizdr6 ok 6ll fenn, tovdbbrl
- aki vagy akinek ahozzittariazbjaa jogi szemdly vezet6 tisztsdgvisel6je.

Nenr lehet a Feltigyeld Bizottsdg elndke vagy tagja, illetve konyvvizsgitloja az a szenrdly, aki
- a dtintdshoz6 szery, illetve az rigyvezetri szerv elnOke vagy tagia (ide nem 6rtve a
k<izalapitviiny dtinteshozti szervdnek azon tagjait, akik tiszts6get nem tdltenek be).
' a kdzhasznf szerv'ezettel e rnegbizatrisdn kivrili miis tev6kenyseg kitejtes6re irrinyulir
tnunkaviszonyban vagy munkavdgz6sre idnyuld egy6b jogviszonyban 6ll, ha jogszabaly
mdskepp nem rendelkezik,
- a ktizhasznfi szervezet cdl szerinti juttatds6b6l rdszesiil - kivdve a bdrki altal megkotds
nelktil igdnybe vehet6 nem pdnzbeli szolg6ltat6sokat, es a kdzalapitvtiny 6ltal tagjdnak a
tagsdgijogviszony alapjrin a litesitci okiratban foglaltaknak megtblelden nyrijtott cdl szerinti
juttatrist -, illetve
- az alci pontban rneghatdrozott szemdlyek kozeli hazzitartoz6ja.

A Feltigyel6 Bizottsdg tagiai tevdkenysdgiikdrt - amennyiben az a kdzalapitv6ny cdl
szerinti tevdkenysdg6t nem veszdlyezteti - tiszteletdijban r6szestil*e/nek, az aldtrbiak szerint.
A Feliigyelf Bizottstig tagjni tiszteletd$dnak tisszegirfil a kuratdrium dvente ar, ives
kdltsigvetds elfogaddsrival egyidejiileg hatdror A Felilgelf Bizottsrig togjainak tiszteletd$o
nem haludhatja meg a ltavi bruttri 300.000,-Ft mirtiket



A Felügyelő Bizottság tagja tiszteletdíjáról, vagy annak egy részéről lemondhat. 
A Felügyelő Bizottsági tagok a tisztség ellátásával kapcsolatban felmerült szükséges és 
igazolt költségeik megtérítésére is igényt tarthatnak. A költségtérítés havi átalány 
formájában is megállapítható. 
A Közalapítvány a Felügyelő Bizottság tagjai részére tisztségük ellátásának elősegítése 
érdekében munkaeszközöket, így különösen hordozható számítógépet, mobiltelefont, illetve 
szükség szerint gépjármű-használatot biztosíthat. 
A költségtérítés feltételeit, összegét és elszámolásának rendjét, valamint a munkaeszközök 

rendelkezésre bocsátásának részletszabályait önálló szabályzatban kell meghatál'ozni, a 
szabályzatot a kuratórium egyszerű szótöbbséggel fogadja el. 

4. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik, ha az alapító a kijelölést visszavonja, a tag
lemond vagy meghal. Továbbá a tagság megszűnik a taggal szemben fennálló kizáró vagy 
összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről 
szóló 2007. évi CLII. törvény szerinti esetben (vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség 
elmulasztása), valamint a közalapítvány megszűnése esetén. 

5. A Felügyelő Bizottság tagjai a kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt 
vehetnek.

6. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.

7. A Felügyelő Bizottság tagjai:
• Dr. Locsmándi Béla

• M. Kiss Sándor

• dr. Bogárdi Szabó István

A Felügyelő Bizottság elnöke: Dr. Locsmándi Béla. 

8. A felügyelő Bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha aiTól szerez tudomást, hogy 

a) a közalapítvány müködése során olyan jogszabálysértés vagy közalapítvány érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, .illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé, 

b) a közalapítvány vezető tisztségviselőinek felelősségét megalapozó tény merült fel.

9. A kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított
ham1inc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium 
összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. 

10. Ha a kuratórium a tö.rvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a 



gazddlkodds tdrvdnyessdgdt es cdlszertisdgdt ellen6rzo Allami Szdmvevdszdket. illet6leg a
tdn inyessdgi ellen6rz6st gyakorld tigyeszs6get, valamint az alapit6t.

I l. A FeliigyelS Bizottsdg mtikiiddse:

ll, l. A F'eltigyelo Bizottstig sziiksdg szerint" de legaldbb dvente egyszer tildst tarr. Az
tileseket az elntik hivja rissze irdsban, a napirend megjelol6s6vel legal{bb 8 nappal az iil*s
idtipontja el6tt. Kiveteles esetben az iilds haladdktalanul is dsszehivhat6. A Feltigyel6
Bizotts6g riles6nek tisszehiviisdt b6nnely tag kezdem6nyezheti, amelynek az eln6k a kdrelem
kdzhezvdtel6tdl sz6rnirott l5 napon beliil kdteles eleget tenni.

I1.2. A meghiv6nak tarlalmaznia kell a kdzalapitvdny nevdt ds szdkhelydt. a Feltigyeld
Bizotts6gi tiles idej6nek 6s helyszindnek megielol6sdt. illetve az iiles napirendjet. A
napirendet a meghiv6ban olyan rdszletess6ggel kell felttintetni, hogy a szavazSsra jogosultak a
tdrgyalni kivrint ternakordkben dlkispontjukat kialakfthassdk. A Feliigyeld Bizotts6g az til6set
a l'en'or Hiu:aMizeumban tarlja. tia a Feliigyeki Bizottsdg Uldsdt nem szabiilyszeriien hivtdk
cissze, az iilest akkor lehet megtartani, ha az tildsen valamennyi rdszvdtelre jogosult jelen van,
ds egyhangflag hozzi$ixul az iilds megtarldsiihoz. A Feliigyel6 Bizotts6g tildsdn a
szabdlyszenien kdzdlt napirenden szerepl6 k6rddsben hozhato hatiirozat, kiveve, ha
valamennyi rdszvdtelre jogosult jelen van ds a napirenden nem szerepki kerdes
megt6rgyaldsrihoz egyhangula g hazzijhruL

11.3. A hiirom tagri Feltigyelo Bizottsdg h6rom tag jelenlete esetdn hatiirozatkdpes,6s
egyszerti sz6tcibbsdggel dtint. A Feltigyel6 Bizottsdg ddntdseit nyilt szavaziissal, egyszerti
sz6ttibbsdggel hozza meg. Mtikriddsdnek egydb szabrilyait a Feltigyel6 Bizottsdg tigyrendje
tartalmazza, arnelyet a feltigyeld bizottsdg maga rillapit meg, ds amely nem lehet ellentdtes
jogszab6llyal, jelen Alapit6 Okirat ds a szervezeti 6s miikdddsi szabitlyzatrendelkezeseivel.

11.4. A l;eliigyel6 Bizottsdg iil6seir6l jegyz6krinyvet kell kdsziteni. A jegyzokdnyvben a
Fel0gyelo Bizottsdg tildsein elhangzottak lenyegdt kell rcigziteni. A jegyzrlkrinyvnek
tartalmaznia kell a Feliigyel6 Bizottsdgi tildsek idoponddt. a hatarozatok szdvegdt, a dcirrt6s
hatrilyira vonatkoz6 rendelkezdseket, a ddnt6st tdmogatrls ds az azt ellenz<ik szdmarilnyiit,
szerndly6t. A jegyztikonyvet az, iildsen rdszt vevri minden Feliigyeki Bizottsrigi tagnak al6 kell
imia. A jegyzokdnyvet a Feltigyel6 Bizotts6g iratai kriztitt rneg kellorizni.

11.5. A F'eliigyel<i Bizotts6g hatiirozatai nyilvdnosak" azokat a krizalapitviiny internetes
honlapjrin kdzze kell tenni. A Feliigyeki Bizottsrig d0nteseit tovdbb6 az drintettekkel ir6sban"
igazolhat6 m6don is koztilni kell.
Az iratokba val6 betekintest a F'eliigyeld Bizottsdg elnrike engeddlyezi. A betekintesre
irinyul6 kdrelmet, illetve a betekint6sre adott enged6lyt ir6sba kell foglalni.

I 1.6. A Feliigyelf Bizottsrig tildsei nyilviinosak, a nyilviinossrig jogszabrilyban rneghat6rozotr
esetekben korldtozhato. Zdrt tilis rendelhetd el obban az esetben, ha az adott nopirendi pont
nyilvrirtos megtdrglaldsa szemilyislgl jogot, uduwidelnti subtilyt, iizleti titkot vagy
magasabb mindsitdsii titkot irintene. A nyilvrinoss6g kizrir6srir6l a Feliigyel6 Bizottsdg
egyedi hatd.rozattal dOnt. A zdrl iildsrol a Feliigyel6 Bizottsdg az egyes napirendi pontok
ellogad6srlval egy id6ben egyszeni sz6tObbsdggel hatdroz.

XVII. A ktinywizsg6l6



l. A kdzalapitvdny szdmviteli rendjdnek ellen6rzdsdt 2001 . janudr I'jdtdl a kurat6rium 6ltal
felkert fiiggetlen krinyvvizsgr{I6 l6tja el.

2. A kdnyvvizsgiil6 k6teles a kdzalapitv6ny k0nyveit megvizsgdlni es az dves miikridis
vi zsgdl atiinak eredmdnyenil a kurat6riurnnak jel entest kdsziteni.

3. Feladatai ell6t6sa sor6n jogosult lbltilvizsgdlni a kdzalapitvrin;" pdnztArht. szerzoddseit,
bankszdmldjiit. jogosult felvil6gosit6st k6rni a krizalapftvdny alkalmazottair6l.

4. A konyvvizsgiilir es a Feliigyeki Bizottsig vdlem6nye ndlkiil a kurat6rium nem hozhat
hatirozatot a k6zalapftvdny 6ves gazdasrigi besz6mol6jdr6l.

5, A kcinyvvizsg6l6 dij6t a kurat6riurn dllapitja meg.

XVIII. A kdzalapftvdny k6pviselete

1. A kdzalapitvrinyt a kurat6rium elntike ds a f6igazgat6 dltakinos kipviseleti joggal,
<inill6an k6pviseli.

2. A kurat6rium a kozalapitv{ny alkalmazottj6nak kdpviseleti jogot biztosithat, megieltilve
a kdpviseleti jog gyakorkisdnak m6djdt, illetdleg terjedelmdt" aki ezen jogdt a kuratirriunr
frdsbeli nyilatkozat6ban rneghatfrozott, k6pviseleti joggal rendelkezo nrds szernellyel
egyiittesen gyakorolhatja [Ptk. 3:30. g (3) bekezd6s]"

XIX. Az Alapit6 0kirat m6dositdsa

Az Alapit6 Okiratot az alapitf a hatdlyos jogszabdlyokban foglaltak szerint rn6dosithatja.

XX. Osszeferhetetl ensdgi szabrilyok

l. A kurat6riunr ds a Feliigyel6 Bizottsrig iildsein a hatdrozat meghnzatalakor nem szavazhat
OZ,

a) akit a hatarozat kritelezettsdg vagy {'elel6ssdg al6l mentesft vagy a jogi szemdly terhdre
mrisfajta el <inyben rdszesit ;

b) akivel ahatdrozat szerint szerz6ddst kell kotni;
c) aki ellen a hatirazat alapjan pert kell inditani;
d) akinek olyan hozzitartoz6ja erdekelt a ddntesben, aki a jogi szem6lynek nem tagja vagy

alapit6ja;
e) aki a drint6sben 6rdekelt miis szervezettel tobbsdgi befoly6son alapul6 kapcsolatban rill;

vagy
f; aki egy6bk6nt szemdlyesen drdekelt a dtintesben.

2. Nem lehet a Feli.igyel6 Bizotlsiig elntike, tagfa, illetve a kdzalapitvriny kdnyvvizsgdl6ja
a) a kuratoriurn elndke vagy tagia,
b) a kdzalapitvrinnyal a megbizatiisin kivtil mis tevekenyseg kifejtesere irdnyul6

munkaviszonyban vagy munkav6gzdsre iriinyul6 egydb jogviszonyban 6ll, vagy
c) a kozalapitvdny cel szerinti juttatis6b6l - ide nem 6rtve a b6rki 6ltal megkdt6s nelkiil

igdnybe veheto nem pdnzbeli szolgdltatdsokat * r6szestil6 szemdly, tovdbbd
d) az a) es a c) pontban meghatdrozott szemilyekhozzi*artozbja.



3. Nem lehet a kdzalapitv6ny vezetd tisztsegviseloje - a kdzhasznf szervezet megszrintdt
kovet6 hrirom dvig - az a szerndly, aki olyan kozhasznri szervezetn6l tdltdtt be - arutak

megsztintdt megeloz6 ket evben legahlbb egy 6vig * vezetd tisztseget
a) anrely jogut6d n6lktil sziint nreg rigy, hogy az rillami ad6- es v6mhat6srignill

nyilr.dntartott ad6-es vdmtartoz6s6t nem egyenlftette ki,
b) amellyel szemben az 6llami ad6- 6s v6nrhatos6g jelentcis tisszegti ad6hi6nyt tdrt fbl,
c) anrellyel szemben az iillami ad6- 6s viimhat6s6g izletlezitn{s int6zked6st alkalrnazott,

vagy iizletlezdriist helyettesit6 birsdgot szabott ki,
d) amelynek ad6szdm6t az iillami ad6- 6s vimhat6sig az adbzils rendj6r6l sz6l6 tdrvdny

szeri nt fel fiiggesztette vagy teirdlte.
4. A vezet6 tisztsdgvisel6, illetve az ennek jeldlt szem6ly ktiteles valamennyi drintett

kdzhasznri szenezetet, igy adott esetben a k$z.alapitvilnyt is eldzetesen tdjdkoztatni arrtil, ha

ilyen tisztsiget egyidejrileg m6s kozhasznri szervezetndl is bet0lt.

5. Az egyes vagyonnyilatkozat-tdteli kdtelezettsegekrril sz6l6 2007. dvi CLII. tdrvdny 3. $-
inak hatdlya ald tartoz6 kdzalapitvrinyi tisztsigvisel6k az ott meghat'6rozott feltdtelek mellett
vagyonnyil atkozatot tesznek.

XXI. Hat6rozatok es nyilvdnoss6g

I. A Kurat6rium dtintdseit a hatiirozatok k6nyv6ben tartja nyilv6n, amelyb6l kitrinik a

ddntdsek tartalma, id6pontja, hat6lya, tdrnogat6k ds ellenz6k szemelye.

2. A Kurat6riurn elntike igazolhat6 m6don gondoskodik a dontesek 6rintettekkel val6
kdzlisenil.

3. A kdzalapftvdny testiileti szerveinek drintdseirSl, mtik0desdnek, szolgdltatiisai
igdnybev6tel6nek m6djiir6l, valamint 6ves besz6mol6j616l a kdzalapitvdny internetes
honlapjrin (www.tortenelem,info.hu) t6jekoztatja a nflviinoss6got, gazdrilkodds6nak 6s

tevdkenys6gdnek legfontosabb adatait egy orsz6gos napilap ird6n is nyilvdrrossAgrahozz.a.
A nyilvdnossiigra hozatalert felelos szem6ly a mindenkori foigazgat6.
A krizalapitv6ny

- testtileti szerveinek dont6seit, azok meghozataldt kdvetii 60 napon beltil;
- miikriddsdnek, szolgiiltat6sai igdnybeveteldnek m6dj6t. azok meghataroz6s6t, illetve

elkesziilt6t krivet6 30 napon beltil;
- gazd6lkodrisdnak es tevekenysegfnek legfontosabb adatait, valamint 6ves

beszr{rnol6jrit pedig minden 6vben mdjus 31. napjdig
hozza nyilvrinossdgra a fent rdszletezett m6don.

4. A kurat6rium til6sei nyilv6nosak. Az 0l6sek nyilr,6nossiga csak jogszab6lyban

rneghati{rozott esetekben korl6tozhat6 [Civil tv. 37. $ (l) bekezdds].

5. A kdzalapftv6ny nr[ikoddsdvel kapcsolatosan keletkezett iratokba - a kuratdriurn z:irt
iileseirol kdsztilt jegyzokcinyvek, emldkeztet6k kivdteldvel - a kiizalapitvdny szdkhelyen -

elore egyeztetett idopontban - b6rki betekinthet, a kdzhasznirsdgi melldkletbol saj6t ktiltsdgere
rniisolatot is kdszithet.

XXII. A kdzalapitv6ny megsziindse



A kozalapitviiny megsztindse esetdn a k$zalapftvriny vagyona - a hitelezdk kielegitdse utan -
az alapit6t illeti meg, aki kdteles azt a kiizalapitvdnyi c6lokkal azonos vagy hasonld cdlra
fordftani. ds errcil a nyilviinossdgot megfelel6en tdjdkoztatni"

XXIL ZdT6 rendelkez6sek

l. A jelen okiratban nem szab6lyozott kdrddsekben a kcizalapitvdny tevdkenys6g6re
vonatkoz6 mind enkor hatdl yos jo gszabdl yok rendel ke z€sei,az irdnyad 6ak.

2. A kozalapitv6ny a bir6s6gi nyilv6ntartilsba v6tellel jon letre. Az Alapitd Okiratot a
birosrigi nyilviintart6sba vdtelt k0vetclen a Magyar Kdzl6nyben kdzze kell renni. Az Alapitti
Okirat rnodositdsdt (m6dosit6ssal egybeszerkesztett sz<iveg6t) a Magyar Kdzldnyben kdzz6
kell tenni 1Aht. m6d. l. $ (?) bek. f) portl.

3. Az alapit6 tudonrdsul veszi, hogy a kdzalapitvriny bir6sigi nyilvrintartdsba v6tele ut6n az
dltala tett kozalapitvrinyt nem vonhatja vissza, ha azonban a kdzfeladat irdnti sziikseglet
megsztint vagy a kdzfeladat elldtdsdnak biztosittisa m6s m6don, illetoleg rnds szervezeti
keretben hatekonyabban megval6sithat6, kerheti annak bir6sdgi megsztintetds6t.

4. A kozalapitvriny r6sz6re nyrijtott cdlt6mogatds besziimol6si rendjere a civil szervezetek
gazddlkod6sa, az adomrinygytijtds es a kdzhasznris6g egyes kdrddseir6l szdl6 350/2011.
(XII.30.) Korm. rendeletben, valamint a sz6mviteli t<irvdny szerinti egyes egy6b szervezetek
besz6mol6 k6szitdsi 6s kcinywezetesi keitelezettsdgenek saj6tossr{gair6l szdl6 4Zg/20|d, (mI.
28.) Korm. rendeletber foglalt szabrilyok az iri{nyad6k.

Kelt, Budapest,.f:', ll d, *4.hr6nop i k nap

Magyarorsz6g
Alapit6 K6pv.:
Ldzdr Jdnos

ilti nis zte rel nii ksdget vezetf miniszter


