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Kelet-eur6pai Ttirt6nelem 6s T6rsadalom Kuta t6s66rt Alap[tvdny
Alapit6 Okirata, m6dositfsokkal egys6ges szerkezetben
(vdltozdsokvastagon, ddlt 6s dthuzott bet{ikkel szedve)
Preambulum

6llami
W
Magyarorsz6g Korminya@
kozfeladat folyamatos biztosit6sa c6lj6b6l hozta letre kordbban a Kiiz6p- 6s Kelet-eur6pai
Trirt6nelem 6s T6rsadalom Kutat6s66rt K<izalapitv6nyt. Az Orszdggtiilds a D{. szdzadi
magyarorszdgi, valamint kdzip- is kelet-eurdpai fiirtineti, politikai 6s tdrsadalmi
kutatdsokkal, ezen belill kiiliiniisen a kommunianus is a kelet-kdzdp-eurdpai diktatfirdk )Q{.
szdzadi fiirtdnetinek feltdrdsdval is bemutatdsdval kapcsolatos kti4feladatok folyamatos
elldtdsa irdekiben megalkotta a Kiizip-is Kelet-eurdpai Ttirtinelem 6s Tdrsadalom
KutatdsttdrtAlapltvdnyr6l sz6l6 2021. iviXLWil. tdrvinyt, melynek 1.5 (1) bekezddse szerint,
a kd4feladatot elldtti kdzdrdekii vagyonkezelf alapftvdnyokrdl sail6 2021. 6vi D( tdrviny (a
tovdbbiakban: KEKVA tv.) alapjdnfelhivta a Kormdnyt, hogt az dllam nevdben tegte meg a
sziiksiges intizkediseket a Kdzip- 6s Kelet-eurdpai Ttirtinelem is Tdrsadalom Kutatdsdirt
Ktizatapindny, Kiizdp- is Kelet-eurdpai Tiirtinelem is Tdrsadalom Kutatdsddrt Alap{tvdny (a
tovtibbiakban: Alapitvdny) elnevezdssel kL4feladatot elldtd kdzdrdekii vagyonkezelf
atapitvtiny kdnt firtinf birdsdgi nyilvdntartdsba vdtele irdekdben.

Alulirott Alapit6 az alapit6 okiratot a fentiek alapjdn 6s a hatillyos jogszab6lyoknak
megfelelfien, igy kiil<inosen
lcqeselildd tilrvCry
*6d) a 2021. 6vi XLWil. tiirvinyben, a KEKVA tv.-ben is aPolgiri Tdrv6nykdnyvr6l sz6l6
2Ol3.6vi V. torv6nyben (a tov6bbiakban: Ptk.) foglaltaknak, valamint az egyestil6si jogr6l, a
kcizhasznri jog6llasr6l, valamint a civil szervezetek miikdd6s6r6l 6s trimogat6s6r6l sz6l6 2011.
6vi CLXXV. torv6nynek (a tov5bbiakban: Civil tv.) megfelel6en m6dositja, 6s egys6ges
szerkezetbe foglalja.
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sziikseges intdzkeCesekrdl szdl6 1316,2010,

I. Az Alapitvriny neve' szdkhelye, mlikddisinek iddtartama

1.

Az Alapltvdny neve: K6z6p- 6s Kelet-eur6pai Tort6nelem 6s T6rsadalom Kutat6s66rt
Alapftvdny

2. AzAlapitvtiny riividltett neve: KKeTTK
3, AzAlapi*tiny
4.

Az

szikhelye:

Alapitvdny

ll22 Budapest, Hatir6r

u. 35.

Alapindny honlapidnak clme: www.tortenelem.info.hu

)
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5.

Az Atapi*dny tfpusa: a KEKVA
v agy onkezelf alaPin dnY

tv.

kiizhasznfi
szerinti kd4feladatot elldtd ktizdrdekii,

6.AzAlapindnymiikfuddsdnekidstartama:azAlapitvtrtnyhatdrozatlanid6rejdnldtre.

II. Az AlaP{tvdnY alaPit6ia
(a tovdbbiakban: Alap{t6)' A 2021' 6vi XLWil'
Az Alapi*tiny alapftdja a Magtar tittam
birdsdgi nyilvdntartdsbavdtele sordn az
ttirvdny l. S e) bekeziise irtul;1ben, ri2Uptiany
iopcsoliokfeitesztisiirtfelelfls miniszter
Ahpfiri d,am kipvieletiben a tdrsadat*i iirnl
gitiofi. (v'22') Korm' renilelet
jdr eL A Kormdny tagiainak felad!- a, notds*ordr61 sz6ld
Kormdny a tdrsadabni is civil kapcsolatok
14. S Q) bekeatis,iir* tt.-pontja szerint a
i'Iinirrtrr"lndksiget vezetd miniszter (a tovdbbiakban:
fejlesztisdirt farUr- togio'o
gtakorltisdra az AlaPindny
Miniszter). Az Atapitd az alupftdi i"S"i t"tiis -*A1!yek
gakorl'6ia) ietiti kL Az /tyttd az alapitdi
kuratdriumdt (a to;dbbiakban: At"pi;;i'i;goi
ni"z', az Alapitvdny kuratdriuma
jogok gtakorldstiro-uonn*,or6 kiieiblisai it* ionhatia
kiiedldsrril nem mondhat le, az alapitdiiog
mint az alap{tfiiiogok gyakorldia o rA iioo,t*ozd
dtruhdzott atapft1iiogokat nem ruhdzhatia
gtakorltisdra mdstTriiir:iatni *r, *,toi;nt a rd

dt

III.

Az Alapi*dny cilia, tevikenysige

l.AzAlap{tvdnyalapvet|cdlja6saKEKVAtv.l.mell1klet6usordbanmeghatdrozott
r:{t':#firraroai
ttirtdneti, politikai is.
maglarorszdgi, varamint ktizip- is keret-eurdpai
i *azap' 6s kelet'eur6pai
tdrsailalmi kutatdsok, ezen beliil killin'iisen a kimmunizmus,
is bemutatdsa' a maglar' valamint a ktizip' 6s
diktatrtrdk w. szdzadi thrtinetdnek feltdrdsa
tinyeinek kutatdsa 6s elemzise' beleirtve
kelet-eurtipai tdrtinelem, politika is airrsadalom
is;
a rdgidbai il6 fishonos nemzetisdgek ttirtinetdt
1.2.€g!,amagyarnemzetis-zuverenitdsszempontjdtJigelembevevil,korszerii
ki d o lg o zd s a 6 s diss ze min dl ds a ;
t ti rtd n e I e m s ze m li I ei-al api ain ak
oktatdJilmek 6s dokumentumft'lmek kiszitise'
1.3. a kulturdlis iaiai"v6dem, aririii"n
tudomdnyos kdtetek kiaddsa'
kdnyv- 6s
tananyagok is pedagdgiai segidan-yagok kiszitise,
6s oktatdsi tevikenvsig elldtdsa,
digitarizdrt tartamit Feszitdie a, t itirziaii ttniuyayi*i
p
i iy e k s ze rv e zi s e i s I eb o ny ol[t d s a ;
k ii zh as zn rt kamp Any 11 i i r e n A e zi
megdrzdie, fenntarthatd haszndlatuknak
1.4. a kulturdlis drdksdg vddelme,
el6s eg{tds e ds tdmogatdsa;

,iitni*

l.S.mazedlisintianinyekfenntartdsadsmilkddtetise'atdrtiniszikutatdtevikenysig
'i.T.'r:;'rf;;"mtudomdnyi kutatiintizetekfenntartdsa is mfikaileftse, tdrsadaromtudomdnvi
kutatL - 6 s tu d ds m e g o s ztd tev i k e ny s i g vi gzd s e ;
miikddtetise' itodalomtdrtdneti
1,7. irodalomtiirtineti kutatdintiz"rrti-jinnturtdsl - s
bonyolitdsa
iagyatdkkezelt, kutat6-

ds

tuddsmegoszt, tevikenysig

tillmenfien a tudom6nyos
Az Alapitvdny kfuzdrdekil cdliai a III.1. pontban foglaltakon
javat vedelm6vel kapcsolatos 6l1ami feladat
kutat6s, k<izmrivelod6si, oktat6si 6s a frf,*aiit
ell6tisa 6s a Cliltv. szerinti kozhasznirsag megval6sit6sa'

2.

3

3

.

al6bbi jogszabllyokon alapul :
sz6l6
a) A muze6lis inter-Eny.kr6l, a nyilv6nos ltinyut,i.i .l16t6sr6l 6s a kozmrivel6d6sr6l
a
szerint
(1) bekezd6se
1997. 6vicia. t6rv6ny (a tovribbiakban: K6zmriv. t\r.) 73. $
tevdkenys6gek
k6zmrivel6d6shez valO jog gyakorl6sa kdz6rdek, a kdzmtivelSd6si
felt6teleinek
t6mogat6sa k6zc61, a 73. $ (2) bekezddse szerint a k6zmrivel6d6s
biztosit6sa alapvetoen az illatn is a helyi iinkormdnyzatok feladata'- ,
w')
b) A nemzeti felsooktat6sr6l sz6l6 201 1. evi CClv. tdrv6ny (a tovSbbiakban: Fels6okt.
az 6llan, a
2. $ (2)bekezd6se kimondja, hogy a fels6oktat6s rerdszer6nek mtikodtetdse
feli6oktat6si int6zm6ny mriktidtet6se a fenntart6 feladata.
c) A nemzeti k6znevel6siOl sz6lO 2}ll.6vi CXC. t<irv6ny (a tov6bbiakban: Kdznev. tv')
a Kdznev' tv'
2. $ (3) bekezd6se 6rtelm6ben k<iznevel6si int6zm1rryt.lz 6]1am, lfamint
a vall6si egtesiilet
keretei k6zott a nemzetis6gi 6nkorm6nyzat, az egyhfuzijogi szem61y,
a tev6kenys6g
ha
vagy m6s szem6ly vagy szerv ezet alapithat 6s tarthat fenn,
folytat6s anak j o git - j o gszab 61yban fo glaltak szerint - megszer ezte d) Magyarorsri! itupto*e"ye (a tovatbiakban: Alaptdrv6ny) x. cikk (1) bekezd6se
alkot6s szabadsilgti,
szerint Magylrors iagairtisitja a tudom6nyos kutat6s 6s mriv6szeti
a tanul6s,
6rdek6ben
megszerz6se
a lehet6-legmagasabb szint0 tud6s
tov6bb6
koziratokr6l,
valamint torv6nyben -.ghut*ozott keretek kdzott a tanit6s szabadsigit A
sz6l6 1995.6vi LXVI. torv6ny
a k<jzlev6ltar4crOt 6s a mag6nlev6lt6ri anyag v6delm6r6l
c6lja
(a tov6bbiakban: Lrv.) f . $ .) pontja 6s 3. $ o) pontja 6rtelm6ben a_szabtiyoz6s
adatok
annak biztosit6sa, hogy u t.rett*i anyag hasznillata sor6n a koz6rdekii
alapjogok
megismer6s6t 6s a tudomanyos kutat6s szabadsig6t garant6l6 alkotmanyos
6rvEnyesit6se a szem6lyis6ghez 6s a szem6lyes adatokhoz fiz6db alkotmanyos
alapjogok v6delm6vel egyutt val6suljon meg (lev6lt6ri kutat6s: a lev6ltirr anyag
tanulmanyoz6sa, abb6l adatok kigyujt6se tudomdnyos vagy m6s c61 6rdek6ben).
e) A kultur6iis ordks6g v6delm6r6l rioio 2001. 6vi LXN. torv6ny (a tov6bbiakban: Kult.
tv.) 5. $ (1) bekezJ6se alapj6n a kultur6lis oroks6g v6delme koz6rdek, megval6sit6sa
jelent az illlani 6s
k6zremrikod6si jogosultsaglt 6s egytittmrikdd6si k<itelezetts6get
civil 6s
onkormanyzati szervek, a fierrtzetisegi szervezetek, a valldsi kt)zi)ssigek, a
gazd6lkod-6 szervezetek, valamint az illlatrrpolgrlrok szimrilr a.

Az

611ami feladatok meghat6ro zdsa az

-

-

Alapltvdny gazdasdgi tevikenysige is a gazdasdgi tevikenysdg folytatdsdnak keretei:
lZ. S d) ni*ezdis c) pontia irtelmiben a kdzfeladata elldtdsa 6s
az Alapitvtiny i
tdrtindvagtonkezelist
a ki)zirdekii-ciljai megtalds{ttisiforrdsdnak megteremtdse drdekiben
vdgez. A KEKVA tv'
mint jtivedelemtermel7 ds vagyon gtarapitrisdra irdnyuld tevikenysdget
3. 5-(6) bekezd1se 1rtelmibin az Atapitvany gazdaltrtgi tuvikenysigkint a iavdra rendelt,a
vigzi, is aual
vol-amint egyib forrdsbill szdrmaz| vagtona kizelisdt alaplndnyi ciliakint
szabadon gazddlko dhat.
felel1s SoriAkiaAt k\vetelminye s drelme nitkiil
-A
KEKVA tv. 12. g (3) bekezdise alapjdn az Alapitvdny az dllam dltal ingyenesen iuttatott
vagtonelemekkel az Alapitvdny iagtonkezeldsi tlvikenysige keretdben szabadon
azzal az ,liipitvdny a jarffit gazddlkodds kdvetelminye sirelme nilkiil
4. Az

fgfqll,.

S;ddt*odnat,

szabadon rendelkezhet

IV. Az AlaPltvdnY kiizhasznfisdga

I. Az Alapftvdny az dltala kitlizdtt cdlok megvalilsittisa irdekiben a Civil tv. alapjdn a
ktizfeladaiaihoz kapcsol1ddan az aldbbi kiizhasznfi tevikenysigeket vigzi, amelyek
javak v6delmdvel
els1sorban a tudom'anyos kutatris, k6zmtivel6d6si, oktat6si 6s a kulturilis
kapcsolatos, a k6vetkeLo iogszab6lyokban meghatiirozott kdzfeladatok ell6t6srira irrlnyrlnak:

T

k

1.
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1. Tudom6nyos kutat6s:

AzAlapitvtiny gondoskodik a magyar 6s k<iz6p-kelet-eur6pai t<irt6nelem, politika 6s tiirsadalom
t6nyeinek kutat6sar6l 6s elemz6sdr6l, ktildn6s tekintettel az 1917-tol napjainkig terjed<i
id6szakra, a diktatwak tdrt6net6re 6s a magyarorszdgi viszonyokra.
Az Alapltvdny el6segfti a korszakra vonatkoz6 kutat6si eredm6nyek kdzzetetel6t, ezeknek a
kdzoktat6s, a krizmtivel6dds szri.mitraval6 mindl sz6lesebb koruhozzdferhet6s6g6t, tiimogatja a
korszakra vonatkoz6 tort6neti kutatisokat.
A Kdz6p- 6s Kelet-eur6pai Trirt6nelem 6s Tarsadalom Kutat6s66rt Krizalapitvany
l6trehoz6srir6l s2616 102011999. (11.24.) Korm. hatdrozat szerint a Korm6ny a XX. szizadi
magyarorsz6gi, valamint kdz6p- 6s kelet-eur6pai t<irt6neti, politikai 6s tarsadalmi kutatasokkal,
ezen beltil ktildnrisen a kommunizmus 6s a kelet-kciz6p-eur6pai diktatur6k XX. szir;adi
tort6net6nek felt6r6s6val 6s bemutatis|val kapcsolatos k<izfeladatok folyamatos ell6t6s6nak
biztosit6s6rahoztalltre az Alapindnyl [Aiaptdrv6ny X. cikl< (1) bekezd6s, Ltv. l. g c) pont 6s
3. $ o) pontl.
1. 2. Kdzmivel6ddsi tevdkenysdg :
A Kdzmtiv . tv. 4. $ c) ponda, 39. $ (1) bekezd6se, 50. $ (1) bekezddse 6rtelm6ben b6rmely jogi
szem6ly jogosult muzedlis int6zm6nl l6trehozni, fenntartarn. 4 37/4; I @ betled4se

W

Az Alapitvriny 6ltal fenntartott Terror HinaMtzeum ezt a c6lt

szolgilja.

1.

3. Ol<tatisi tev6kenys6g:

A Koznev. tv. 2. $ (3) bekezd6se 6rtelm6ben kdznevel6si int6zmdtyt az 6l1am, valamint a
Ktjznev. tv. keretei ktizott a nemzetis6gi onkorminyzat, az egyhitzijogi szem6ly, a vallisi
egtestilet vagy m6s szern6ly yagy szervezet alapithat 6s tarthat fenn, ha a tev6kenys6g
folytatSs6nak jog6t - jogszabillyban foglaltak szerint - megszerezte. A Fels6okt. tv. 2. g (2)

bekezddse 6rtelm6ben a felsSoktat6si int6zm6ny mrikddtet6se a fenntart6 feladata.

1.4. Kultur6lis javak v6delme:
A Kult. tv. 5. S (1) bekezd6se 6rtelm6ben a kultur6lis 6roks6g v6delme kriz6rdek, megval6sit6sa
ktizremtikdd6si jogosultsiigot 6s egytittmrikdd6si k<itelezetts6get jelent az iilarni 6s m6s
szervek, valamint az illlampolg6rok szimfira; a Kult. tv.28. $-a drtelm6ben a mrieml6kv6delem

feladata a mtieml6ki 6rt6kek felkutat6sa, tudom6nyos kutat6sa, 6rt6kel6se 6s szilmba v6tele,
dokument6l6sa, nyilviintart6sa, v6dett6 nyilvrinitrlsa 6s a vddendS saj6tos tertiletek
meghatirozisa, v6dett mrieml6ki 6rt6kek, valamint a mriemldkek, a mrieml6kv6delem saj6tos
tilrgyai k<irnyezet6nek meg6rz6se, fenntartasa, helyre6llit6sa, v6delme, valamint eszmei
6rt6hikkel dsszhangban 6116 hasznosit6suk biztosit6sa, v6dett mtiemldki 6rt6kek fenntart6sa 6s
az 6rt6lst6delmet szolg6l6 fejleszt6se risszhangj6nak megteremt6se, tudom6nyos alapkutat6sok
szakirrlnyf szakk6pz6s, ismeretterj eszt6s.

6s oktat6s,

Az Alapi*riny 6ltal els6dlegesenvdgzett kdzfeladat a kultur6lis circiks6g v6delme, elemeinek
meg6rz6se, fenntarthat6 haszn6latuknak el6segft6se 6s t6mogat6sa, amely feladatot tiibbek
ktiziitt az illtala tizemeltetett Terror Hdza Mtneumon keresztiil val6sitja meg. Ezen kivil az
Alap[tvdny a kultur6lis javak v6delme 6rdek6ben az alibbi tev6kenys6geket is folytatja:
oktat6filmek 6s dokumentumfilmek k6szit6se, tananyagok 6s pedag6giai seg6danyagok
k6szit6se, k<inyv- 6s tudom6nyos kdtetek kiad6sa, digltalizdlttartalmak k6szit6se 6s fejleszt6se,
feln6ttk6pz6si 6s oktatiisi tevdkenys6g, kdzhasznri kampanyok 6s rendezv6nyek szervez6se 6s
lebonyolit6sa.
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2. Az Alapltvdny c6ljainak megval6sit6sa 6rdekdben mtikcidteti a Teruor Hdza Mrtzeumot, a

XX.

Szinad Intdzetet,

a XXI.

Sziaad Int6zetet,

a

Habsburg T6rt6neti Int1zetet,

a

Kommunizmuskutat6 Intlzetet, valamint a Kert6sz Imre Int6zetet.

3. Az Alapitvdny a tevikenysigdt a gyakorlatban kiiliintisen akk6nt l6tja el, hogy a
tulajdon6ban, illetve a birtok6ban l6v6 kultw6lis javakat tudom6nyos, tirtiks6gv6delmi, oktat6si
6s ismeret6tadasi c6llal gyiijti, meg6rzi, feldolgozza, kutatja 6s ki6llftja, tov6bb6 egy6b
formrlkban kozzdteszl Az Alapftvdrzy tev6kenys6g6vel biztositja a tarsadalom sz6miira a
kultur6lis javakhoz val6 hozztfdr6st 6s a kdzmrivel6d6st, tov6bbrl el6segiti a term6szeti,
t6rsadalmi, mtiv6szeti, kultur6lis 6s tudom6nyos osszeftiggdsek kutat6s6t, meg6rt6s6t, nyomon
kdveti azok j el enk oi v illtozis ait 6s folytono s mrivel6d6 sre <i sztcindz.

V

A z A lap

in dny tev6kenys6g6nek fiiggetlens6ge

Az Alapitvtiny kozvetlen politikai tev6kenys6get nem folytat, p6rtokt6l fiiggetlen, azoknak
anyagl t6mogat6st nem nyfjt.
W. Az Alapi*dny mrikoddsi teriilete
Az Alapitvdny c6ljait tekintve orsziigos jellegti.

WI. Csatlakozds az Alapltvdnyhoz
1. Az Alapitvdny ny{lt, ahhoz bdrmely belfiildi vag kiifflildi termiszetes szemdly - a
magtarorszdgi alap{tvdny kivdteltvel - joyi szemily is jogi szemilyisdggel nem rendelkezd
tdrsasdg vag/ szervezet csatlakozhat, ha az Alapftvdny cdljaival egtetirt, azokat elfogadja is
tdmogatni kivdnju A csatlakozds jogosultsdgokat nem eredminyez
VIII. Az Alapitvdny kedvezminyezettj ei

Az Alapitvdny kdzhasznrt szolgdltatdsaibdl az alapindnyi cdloknak megfelelfien hdrki
riszestilhet, ide nem irtve az Alapitdt, a csatlakozdt, valamint ezek hozzdtartozdit, a
kuratdriumi is feliigyeldbizottsrigi tagot

D(

ds az alapftvdnyi vagyonellenffrt.

Az Alapindny vagyona, annak felhasznil6sa

Az

alapitd az Alapit6 Okiratban meghatirozott cdlkitriz6sek megval6sit6sa 6rdek6ben
117 000 000 (azaz szilztizenhfitmilli6) forint kdsrylnzt bocsritott alapitdskor, a Ktizalapttvdny
birdsdgi nyilvdntartdsba viteldre irdnyuli kdrelem benyrtjtuistit ktivetfien a Kiizip- is Keleteurdpai Ttirtdnelem is Tdrsadalom Kutatdsdirt Kiizalapitvdny rendelkeT4sdre, mely az
Alapitvdny javdra nyitott bankszdmldn rendelkezisre dll
1.
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2. Az Alapitd - a fenti D(1. pont szerinti iisszegen feliil - az Alapindny riszdre
rendelkezdsre bocsrit 600.000.000,- Ft, azaz hatszrizmillii forint pinzbeli vagyoni juttatdst az
Alapitvdny tdkeminimumdnak biztositdsa irdekiben, amit iigyvidi letitbe helyezds fitjdn
teljesit az Alapltvdny rdszdre, az Alap{ndny birdsdgi, kil4feladatot elldtd ktizirdek[i,
kdzhasznil vagyonkezelf alapftvdnykint vald nyilvdntartdsba vdtelire vonatkozf kirelem
benyrtjtuistit megelflzden, de legkdsilbb a jelen alap{tri okirat aldirdsdt kdvetd 30 (harminc)
napon beliil

A X"2 pontban meghatdrozott tdkeminimumot, 600.000.000,- Ft-ot (azaz hatszdzmitlif
forintot) a Magtar Allam a Magtarorszttg 2021. dvi kdzponti kiiltsdgvetdsdrdl szdtd 2020. 6vi
XC. tilrviny 1. melldklet XI. Miniszterelni)ksdg fejezet, 30. Fejezeti kezetisii elfiirdnyzatok
c[m, 1. Cdlelfiirdnyzatok alc[mnek a 69. KL4feladatot elldtd kiizirdekii vagtonkezelf
alapitvdny l4tesitisihez, valamint rixire pinzbeli vagtoni juttatds nyrtjttisrihoz sztiksiges
forrtis biztosftdsa jogcimcsoport (iHT: 391540) terhire -(a tovribbiaibrot Elfiirdnyzat)
bocsdtia az Atapitvtiny rendelkezisire. Az Etfiirdnyzat az illamhttztartdsrdl suil6 2011, evi
CXCV ttirviny 6/A. S Q) bekezdis b) pontjdnak megfelelf fejezeti kezeldsii kiaddsi
elflirdnyzatnak mindstil, amelyre aziht. 41. S 0 bekezddse nemvonatkozik. A rendelkezdsre
bocsritris iigtvddi letitbe helyezis rtfidn ds tigvddi letiti szerzfidds alapjdn - az abban foglalt
szdmlaszdmra firtdnd teljesitissel - a nyilvdnturtdsba vdteli kirelem birdsdg riszire ttirtind
b e ny rtjt d s dig, egt s ze ri kiJizeti s s e I v al d s ul m gg.
Az iigtvddi letitbe helyezett dsszeget a lei{teminyes dtutalja az Alapi*dny bankszdmldjdra
3 (hdrom) munkanapon beliil azt kiivetden, hog azAlap{tvdnyt a b{rdsdg ktirf,etadatot etldtf
kilzdrdekii, kdzhasafi vagyonkezelf alap{tvdnykint nyilvdntartdsba vette, is az errdl sziltti
vdgzdst

laiteminyes dtvette.

A D(1. is N.2. pontokba foglalt vaglont

az Alapltdi

jogok gyakorlfjdnak szdmvitelileg

elkiild nftetten szilks iges kezelni a rende lkezisre bocs ritrist k|vetde n.
3. Az alapit6 6ltal juttatott vagyont, illetve az Alapitvtinyra ruhiaott p6nzeszkozriket 6s m6s
vagyontiirgyakat a kurat6rium a jelen Alapit6 Okiratban foglalt c6lok megval6sit6sa erdek6ben
haszn6lja fel.

4.

Csatlakoz6s esetdn, az ezdltal keletkezo anyagi forr6sokat is az Alapitvdnyi c6lok
megval6sit6s6ra kell forditani. Az Alap{tvdny timogat6sa t6rt6nh etklszpdnzzel, illetve a c6lok
el6r6s6t kdzvetleniil segito szolg6ltatdsok, vagyontitrgyakfelajrinl6s6val.

5. Az Alapi*dny rlszlre ttjrt6nt plnzbeli felaj6nl6sokat az Atapiodny szdml6jara kell
befizetni, az egy6b vagyoni hozzhjirulfusokat pedi g az Alapitvdny rendelkez6s6re kell
bocs6tani.

6. Az Alapi*dny rdszlre kiilfiildi p6nznemben is t<jrt6nhet felajinlds, amit az Alapitvdny
devizaszitntliljitra kell befizetru. Az ilyen t6mogat6sokat forintban vagy ktilfoldi p6nznemben
az

A I ap ltv d n y c 6lj ai megval

6 s it 6s

6r a haszn6lj a fel

.

7. Az Alapiwdny vagyon6b6l 6s bev6teleib6l kell fedezni az Alapi*riny kezel6s6vel,
mtikddds6vel kapcsolatban felmertilt kozvetlen kiad6sokat 6s r6fordit6sokat.
d*
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8. Az

Alapintiny trlmogathat b6rmely kutat6st, szervezetet, intezmlnyt, ha ez osszhangban

6ll c6lkittiz6seivel.

t"gwbbdssz; e n etr ;il\i 6 tert ftt
,t *s*enfegbk edl;kr

lilrviny vafi'kermin'rendelet lehetdvi teszit is
pibnizati hiin*s tartalmazza a tinrctatdsi edl+, e timegetis feltiteleit 6s az elszinrclis
azt

rnszU**renej*

-

juttat6s6t
a l6tesit6 okiratban meghatarozott
szab6lyok szerint - piiyilzathoz ktitheti [Civil tv. 43. $ (l) bekezd6s].
Pdlyazat az el6re me$.ntfuozott korben kiczzltett felhiv6s, amely a pdlybzbk 6sszevet6s6re
alkalmas felt6teleket 6s a pillyiaattal elnyerhet6 c6l szerinti juttatdst, a pillyizat 6rt6kel6s6nek
ldnyeges feltdteleit, a benyrijt6si 6s drt6kel6si hatriridSket, a pillyazat elbir6lasara hivatottak
k6r6t megjeloli. A pillyir;ati felt6teleket 6s az elbkillils szabllyait - ap\lytnatra forr6st biztosit6
tfmogat6val egyezteve a F6igazgat6, vagy az iitala kijeldlt munkaszervezeti egys6g

A kozhasznt szewezet b6rmely c6l szerinti

-

hatdr o zza me g a p 6ly azat ki ir6s rit me

ge I 6 z6

en.

A pillyinati felhiv6s nem tartalmazhat olyan felt6teleket, amelyekbll - az eset tlsszes
k$rtilm6nyeinek m6rlegel6s6vel - megdllapithat6, hogy a piiyiaatnak el6re meghattttozott
nyertese van (szinleltp6lyizat). Szinlelt pdlytr;at a c6l szerinti juttat6s alapj6ul nern szolg6lhat
[Civil w.43. $ (2) bekezd6s].
A pillyir;;ati anyagokat az Alapitvtiny zirtan kezeli. A pillyi.r:atok eredm6ny6r6l a Foigazgat6
yagy az illtalakijeldlt munkaszervezeti egys6 g apillyLz6kat irSsban 6rtesiti.

8/a. Az Alapitvdny a tfumogathsban r6szesitettekJcel a timogat6s c6lj6t, az elszimoliis
tartalmit, hat6ridej6t 6s bizonylatait, az ellen6rz6s m6dj6t 6s a szerz6ddsszegds
kovetkezmdnyeit tartalmaz6 szerzoddst kriteles k6tni.

8/b. Az Alapi*tiny vagyona terh6re egy6ni dijakat, tisztdndljakat, kittintet6seket (a
tov6bbiakban: dijak) alapithat 6s adom6nyozhat. Az Alapltvdny a dijak'hoz plnzj,ttalmat
tarsithat. A dijak alapft6sar6l, odait6l6s6r6l 6s a dijakhoz kapcsol6d6 p6nzjutalmakr6l a
kurat6rium di:nt. Lmenryiben e d{j adomd

AzA

lapitv riny 6ltal alapitott dij ak : Pet6fi -dij, Eotvo s-dij

tt

.

9. Az Alapi*dny c61 szerinti tev6kenys6get - ide6rtve a kozhasznri tev6kenys6get is folytathat 6s - c6lja megval6sitisa gazdasSgi felt6teleinek biztosit6sa 6rdek6ben - gazdasilgSvillalkoz6si tev6kenys6get is vdgezhet, amennyiberl ez az alapc6l szerinti tev6kenys6g6t 6s
kdzfeladat-etldtdsdt nem vesz6lyezteti [Civil w. 17. $ (3) bekezdes; KEKVA tv. 11. S (3)
bekezdds)]. A gazdilkod6s sor6n esetleg el6rt eredm6nyt nem oszthatja fel, azt az Alapit6
Okiratban meghat6rozott kOzhasznri c6lkitftz6sekre, kdzhasznri tev6kenys6gekre kdteles
forditani.

is riszesedist szerezhet - azzaL hogt nem
lehet korldtlanul felelils tagja mds jogalanynak, nem litesithet alapitvdnyt ds nem
cs atlako zh at alapitvdnyh o z,
amebben legelCbb
i#
ffiefveffeftt hoceilCr
9la. Az Alapitvdny gazdasdgi tdrsasdgot alapfthat

lt

B

M
9lb. Az Alapitvdny csak olyan m6don vehet fel hitelt, v6llalhat k<itelezettseget, amely nem
mrikcid6sdnek

veszllyeileti az alapc6l szerinti (kcizhasznri) tev6kenys6g6nek ell6t6s6t 6s
fenntart6s6t [Civil tv. 17 . g (4) bekezd6s].

Az alapftvdnyi vagyon kezelisdnek isfelhaszndldsdnak alapvetd ctiljai ds elvei, valamint
riszletszabdlyai a Befektetisi Szabdtyzatban keriilnek rendezisre, amit az Alapindny
nyilvdntartdsba viteldtdl szdmftott hat hdnapon belill kell elkdszitenl
10.

X. Az Alap{ndny szervezete
Kurat6rium
2. lntlzetek, F 6i g a zg at d
3. Mrizeum
4. Fe I iigy e l6b izotts rig
5. Allandd ktinywizsgdlf
6. Vagtonellendr
1.

Akrtratiium@tasiaira

(az elndki feladatokat elldtd taeot is beleifivet
vonatkoz6 6lta16no s <i sszeferhetetlens6 si szabdlyok :

Yezeto tiszts6gviselo az a nagykoru szemdly lehet, akinek cselekv6k6pess6g6t a tev6kenys6ge
ellt*ilsi.Jrroz sztiks6ges kcirben nem korl6toztik. Ha a vezet6 tiszts6gvisel6 jogi szem6ly, l:G
szemdly kdteles kijeldlni ail. a termdszetes szem6ly, aki a vezet6 tisztsdgvisel6i feladatokat
nev6ben ell6da. A vezetb tiszts6gvisel6kre vonatkozo szabilyokat a kijekilt szemdlyre is
alkalmazni kell. A vezet6 tiszts6gvisel6 tigyvezet6si feladatait szem6lyesen krjteles ell6tni.
Nem lehet vezeto tiszts6gvisel6:
- akit brincselekmdny elk6vet6se miatt joger6sen szabadsiigveszt6s btintetdsre ft6ltek,
amig a btintetett elS6lethez ftzldo h6tr6nyos kcivetkezm6nyek al6l nem mentestilt,
- aki kdztigrektdl eltiltd {tilet hatdtya alatt da [B& 6r. S @ belc i) pontJ,
- akit e foglalkozrist6l joger6sen eltiltottak,
- akit valamely foglalkoz6st6l joger6s bir6i itdlettel eltiltouak, az eltiltdshatilya alatt az
ft6letben megjelcilt tevdkenys6get folyat6 jogi szem6ly vezetl tiszts6gvisel6je nem
lehet,

- az eltilt6st kimond6

hatfuozatban megszabott id6tartamig nem

lehet vezetl

tiszts6gvisel6 az, akit eltiltottak avezetb tiszts6gvisel6i tev6kenys6gt6l.
Az Alapitvrinykedvezm1nyezettle 6s annak k<izeli hozziiartoz6ja nem lehet a kurat6rium tagtra.

*
A d6ntdshoz6 szew, valamint az igyvezetl

p*6

szerv hatiirozathozatalilban nem vehet rdszt az a
szem6lS aki vagy akinek kozeli hozzdtartoz6ja a hatarozat alapj{n
kotelezetts6g vagy felel6ssdg a16l mentesiil, vagy
b6rmilyen m6s el6nyben r6szestil, illetve a megkritend6 jogtigyletben egy6bk6nt
6rdekelt.
Nem min6stil elSnynek a kdzhasznu szerrezet c6l szerinti juttatrisai keretdben a b6rki 6ltal

megk6t6sn6lkiilig6nybevehet6nemp6nzbeliszolgiiltat6s.i
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A kdzhasznt

szewezet megsziin6s6t krivet6 harom 6vig nem lehet mds kdzhasznri szervezet

vezeto tiszts6gviseloje az a szem6ly, aki koriibban olyan kcizhasznri szervezet vezeto
tisztsdgvisekije volt - annak megszrin6sdtmegel6z6 k6t 6vben legalibb egy 6vig -,
a) amely jogut6d n6lktil sztint meg rigy, hogy azhllami ad6- 6s v6mhat6s6gn6l nyilvantartott
ad6- 6s vitmtartozis6t nem egyenlitette ki,
b) amellyel szemben az illlarrrri ad6- 6s viimhat6s6g jelent6s dsszegii ad6hianyt t6rt fel,
c) amellyel szemben az iilami ad6- 6s viimhat5s6gijzletlezbr6s int6zked6st alkalmazott, vagy
izletlezin 6st he lyette s it6 b f rs 6got s zabott ki,
d) amelynek ad6sz6mit az {llami ad6- 6s vimhat6sdg az ad6zis rendj6rSl sz6l6 tcirv6ny
szerint felfiiggesztette vagy t<irdlte.
vezetb tiszts6gvisel6, illetve az ewrekjeldlt szem6ly ktiteles valamennyi 6rintett kozhasznir
szervezetet el6zetesen titjekortafii arr6l, hogy ilyen tiszts6get egyidejrileg m6s kdzhasznri
szerv ezetnll is betolt.

A

Ha a krizhasznri szervezet 6ves bev6tele meghaladja az <itvermilli6 forintot, avezet6 szervt6l
elkiildntilt feltigyel6 szerv l6trehoz6sa akkor is kdtelez6, ha ilyen kcitelezetts6g m6s
jogszab6lyn6l fogva egy6bk6nt nem 6ll fenn.

XI. Kurat6rium
Alapl*dny igyvezet6 szervek6nt kurat6riumot jel6l kj, a kuratdrium tagiai
az Alap ftvdny v e zet6 tis zts d gvis el6i

l. Az

alapit6 az

2. A kurat6rium - a jogszab6lyok 6lta1 meghatdrozott keretek kozott
valamennyi, az Alapltvdnyt €ir,lto k6rd6sben.
3. A kurat6rium
mtikoddsi rendj6r6l.

-

tin6ll6an d<inthet

- az Alapit6 Okirat keretei koz6tt - hatitroz az Alapltvdny szervezeti 6s

4. A kurat6rium - a jelen Alapit6 Okirat rendelkez6seinek megfeleloen - meghatitrozza az
Alapindnyi vagyon kezel6s6vel kapcsolatos feladatokat 6s az Alapitvtinyi cfllokat szolg6l6
gazddlko dds felt6tel eit.

Alapitvriny kuratdriumdnak els6 elndkdt is tagjait az Alapitd jelhlte ki. A kuratdrium
tovdbbi elndkit a kurat6rium tagiai maguk kiiziil vdlasztjdk - afelrtgelfibizottstiggal egyiitt
- egyhangrt diintissel
5. Az

6. A karatdrium tagjainak (az elntiki feladatokat elldtd tagot is beleirtve) kijelhldsirril - e
tisztsigek bdrmely okbdl bekdvetkezf megiireseddse esetin a kuratdrium a

feliigyelflbizottsriggal egyiittesen hatdroz akkint, hogy a dtintdshez a megiiresedd tisztsig dltal
irintett testiileti szerv tagjai is a feliigyeldbizottstigi tagok riszdrdl egyhangfi hatdrozat
sztiksiges.
7. A kurat6rium 5 (ii) termdszetes szemdly tagb6l e[.
elniike is kuratdriumi tagolc

8.

A kuratdrium tagja a kuratdrium

A kuratdrium elniike:
Dr. Kapron czay Kdroly Ferenc
anyja neve: Magyar Erzs6bet
sziilet6si hely, id6: Budapest, 1941. februar 28.
lakcim: 1104 Budapest, Sorgy6r u.64lC.l. em.2. a.
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9. A kurat6rium tagiai:

dr. Schmidt Mdria
anyja neve: Schdn Eleon6ra
sztilet6si hely, id6: Budapest, 1953. okt6ber 10.
lakcim: 1023. Budapest, Giill Baba u. 34.
Dr. Schanda Anik6
anyja neve: Nagy Gizella Ilona
saiiet6si hely, icl6: Budapest, 1987. okt6ber
lakcim: x2rBudap€sq-szitassy{+{2-t6F

4.

E

i"rri {o{rfu.1qu,t1

Lt lL,L ,!,* LSld

0^li,l,

'

bL.t. 17.r.1

R6zsa

anyja neve: R6nky
sztilet6si hely, id6: Kolozsviir, 1944. 6prilis 5.
lakcim: 2l1l Szada, Arany J. u. 5

't'fr

>

l,:-i
' ,_ 5
i-r -:r

t

-l

:-

10. A vezetd tisztsigviselili (kuratdriumi tagi, illetve elndki) megb[zds a tisztsig kijeliilt
szemily dltali elfogaddsdval jtin litre, amely elfogadSsr6l az 6rintett szemdly koteles ir6sbeli
nyilatkozatot tenni.

A kurat6riumi tag (az elntiki feladatokat
sz 6

elldtd tagot is beleirtve)

megbizatfusa

l.

12. A kurat6riumi tags6g (az elniiki feladatokat elldtd tagot is beleirtve) megsztinik a tag
lemond6s6val, hal6l6val, az Alapf*dny megsziin6sdvel,
,
cselekv6k6pess6g6nek a tev6kenys6ge ell6t6siihoz sztiks6ges kdrben tdrtdn6 korl6toz6s6val,

kizir6vagy6sszeferhetetlens6giokbekovetkezt6vel
t eLrL bru6ny sffi
Megsziinik
tovdbbd a tisztsig visszah{vds esetdn. Az Alapftvdny
@.
kuratdriumi tagjdnak (az elniiki feladatokat elldtd tagot is beteirtve) visszahfvdsdrdl a
kuratdrium a feliigteldbizottstiggal egtiittesen hatdroz akkdnt, hoy a diintdshez a
megtiresedd tisztsdg dltal drintett testilleti szerv tagjai is a feliigyeldbizottsrigi tagok riszirdl
e gt h

')

,.1

anyja neve: S6nta Ilona
sztilet6si hely, id6: Budapest, 1956. m6jus.l8
lakcim: 1118 Budapest, El6patak t.49.

11.

J<

i lr $Ht:R.\

Linczi Andr6s

hatitr o zatl an i d6re

do\

loY c)
Q+: {<qc.lo

W
eteyj**eve*-Xiss+*
Pr. Dr.

*:

angfi hatdr o zat sziiks i ge s.

A kuratdriumi tag megbizatdsdrdl az Alap{tvdnyhoz clmx,ett, az Alap{tdi jogok gakorlfijdhoz
intdzett nyilatkozattal bdrmikor lemondhat. Ha az Alapitvdny m{iktidrikipessige ezt
megkfvdnja, a lemondds az rtj kuratdriumi tag megvdlasztrisdval, ennek hidnydban legkisdbb
a bejelentistdl szdm{tott 60. (hatvanadik) napon vdlik hatdlyossri.

I

(
1L

A kuratdriumi tagsdg megszfinise esetdn az alapftdi jogokat gtakorli - a kuratdrium
iavaslatdnak meghallgatdsdval - az Alapitd Okirat rendelkezdsei szerint jogosult piltolni a
kies6 tagot. Ennek drdekiben az alap{tdt fel kell kirni, hogy intdzkedjik a megtiresedett
kuratdriumi tagsdg (tisztsid betiiltise irdnt
13.

14. A kuratdrium elntikit az alapitdi jogokat gtakorlf - a kuratdrium javaslatdnak
meghallgatdsa utdn - a kuratdriumi tagok kdziil vdlasztja a feliigyelflbizottstiggal egltiitt az
Alapitti Okirat rendelkezisei szerinL Az elntik kijelillisiig ideiglenesen az Alapitvdny
Filigazgatdja jdr el.

A kuratdrium iilisezisi rendjdre is dtintdshozataldra az Alapitd Okirat rendelkezdsei
irdnyaddak A kurat6rium iil6s6t a napirend megjelcil6s6vel 6s az friisos el6terjesa6s (postai rit
- t6rtivev6nyes lev6l ftj6n, vagy e-mailes irton) egyidejti megktild6s6vel legalibb 14 nappal az
til6st megel6z6en a kurat6rium eln<ike yagy - annak akadilyoztat6sa eset6n - eln<ikhelyettese
15.

(a tov6bbiakban: eln<ik) gondoskodik.

A meghiv6nak tartalmaznia kell az Alapltvdny nev6t 6s sz6khely6t, a kurat6riumi til6s idej6nek
6s helyszin6nek megjel<il6s6t, valamint az til6s napirendj6t. A napirendet a meghiv6ban olyan
r6szletess6ggel kell felttintetni, hogy a szavazisrajogosultak a t6rgyalni kiv6nt t6makorokben
6llAspondukat kialakithassiik. Ha a kurat6rium til6sdt nem szab6lyszenien hi\46k rissze, az tildst
akkor lehet megtartani, ha az til6sen valamennyi r6szv6telre jogosult jelen van, 6s egyhangtlag
hozzitjirni az ill6s megtart6sahoz. A kurat6rium tilds6n a szabttlyszenien kriz<ilt napirenden
szerepl6 k6rd6sben hozhato hatirrozat, kiv6ve, ha valamennyi r6szv6telre jogosult jelen van 6s
a napirenden nem szerepl6 k6rd6s megt6rgyal isitrr,oz egyhangrila g hozzdjtrul.
A kurat6riumi til6sre vonatkoz6 meghiv6 k6zbesftds6tdl szrimitott harom napon beltl a tagok
6s az Alapfndny szervei a kurat5riumi iildst <isszehiv6 szeM6l vagy szem6lytSl a napirend
kieg6szit6s6t k6rhetik, a kieg6szit6s indokolis6val. A napirend kieg6szit6s6nek targy6ban a
kuratdriumi fil4st cisszehiv6 szerv vagy szem6lyjogosult donteni.
16. Akurat6rium sztiks6g szerint, de 6vente legal6bb egyszer tart til6st.
17. Akurat6rium akkor hat6rozatk6pes, ha az til6sen a kurat6rium legal6bb hrlrom tagja jelen
van. Hatiirozatk6ptelens6g eset6n az til6s cisszehiv6s6t legfeljebb 15 napos idlkozzelmeg kell
ism6telni mindaddig, amig ahatfuozatk6pess6g nem biztositott. A kurat6rium til6s6t az elnrik,
akaddlyoztat6sa eset6n az elndkhelyettes, mindkett6 egyidejri akaddlyoztat6s eset6n aszewezeti
6s mtiktjddsi szabirlyzat szerinti rendben kijelcilt kur6tor (a tov6bbiakban: levezett5 elndk) vezeti.
A kurat6rium hatitrozatait egyszeni sz6tcibbsdggel, nyilt szavazdssal hozza. A szavazat lehet
,rigen', ,rnem" vaglt ,rtartdzkodds". Amennyiben az ,rigen" szavazatok szdma nem haladja
meg az egyib szavazatok szdmdt, rtgt a javaslatot elutasitottnak kell tekintenl

A kuratdrium hatdrozothozataldban nem vehet riszt az,
a) akit a hatdrozat khtelezettsdg vagy felelfissig aldl mentesit vagt a jogi szemdly terhire
mdsfaj ta e l6ny b e n rds zes It ;
b) akivel a hatdrozat szerint szerzfidist kell ktitni;
c) aki ellen a hatdrozat alapjdn pert kell inditani;
d) akinek olyan hozzdtartoaija 4rdekelt a dtintdsben, aki a jogi szemdlynek nem tagja vagy
alapftdja;
e) aki a dtintisben irdekelt mds szervezettel tdbbsigi befolydson alapuld kapcsolatban dll;

vag

fl

aki egyibkdnt szemilyesen irdekelt a dtintdsben.

I

t2

17.1.A kurat6rium hatitrozatai nyilv6nosak, azokat az Alapftvtiny szdkhelyin elhelyezett
-az
hirdetdtribldn kozz! kell tenni. A kurat6rium d6nt6seit tovabba
,inteitekkel irisban,
igazolhatl m6don is k6z<ilni kell.
i

Az iratokba val6 betekint6st a kurat6rium elnoke vagy eln<ikhelyettese enged6lyezi. A
betekint6sre ir6nyul6 k6relmet, illetve a betekint6sre adott enged6lyt ir6sba kell foglalni.
17.2. Akurat6rium ril6sei nyilvrinosak, a nyilv6noss6g jogszab6lyban meghatdrozott esetekben
korl6tozhat 6. A 26rt ill6sr6l a kurat6rium az egyes napirenai pont;k effogaAasat k<jvet6en
ktil6n
hatixozattal, egyszerfi sz6tcibbs6ggelhatfuoz. ZArt til6s rendelhet6 el ubb* az esetben, ha az
adott napirendi pont nyilvrinos megt6rgyal6sa szem6lyls6gl jogot, adatv6delmi szabfllyt,tizleti
titkot vagy magasabb min6sft6sii titkot 6rintene.

17.3. A megism6telt kurat6riumi ril6s az ered,eti napirendre felvett k6rd6sekben hozhat
hatittozatot Ha akurltoriumi iil6s meghivo ezttartalmazia, akurat6rium hatirozhatarr6l, hogy
a napirendre vett kdrd6sben a kurat6riumi til6st k6s6bbi idripontban folytatja.
Az igy megtartoit
kurat6riumi tildsen mds k6rd6s nem vehetri napirendre.
17-4. Barmely kurat6riumi tag k6rheti rendkiviili kurat6riumi iil6s rjsszehiv6sit a c6l
6s az ok
megiel<il6s6vel. Ilyen k6relem eset6n a kurat6rium elnrike kdteles a k6relem bedrkezdsdt6l
sz6mitott nyolc napon beliil int6zkedni aztil6s risszehiv6sar6l. Ha ennek a kcitelezetts6g6nek
a

kurat6rium elntike nem tesz eleget, a kurat6rium iil6sdt a k6relmet el6terjeszt6 tag is
cisszehivhatja. A rendkivtili iil6sre egyebekben a kurat6riumi ril6sekre vonatkoz6
6ltal6nos
szab6lyokat kell alkalmazni.

17'5' A kurat6rium til6s tart6sa n6lktil is hozhat hatirozatot Az ilyen hatilrozathozatalt
a
kurat6rium eln<ike ahatdtozattervezet6nek a kurat6riumi tagok ,"rr"r"tcjrt6n6 megktild6s6vel
kezdem6nyezi. A kurat6riumi tagok szirmira atewezetkdzhezveteldt6l sz6mitott
legal6bb 3
napos hat6rid6t kell biztositani arra, hogy szavazattkat megki.ildj6k a kurat6rium
eln6ke
r6sz6re. Az til6s tart6sa n6lkrili d<jnt6shozatal soriln a hitaroiathozatali eljrlr6s
akkor
eredm6nyes, ha legal6bb annyr szavazatotmegkiildenek a kurat6rium elncik
e rlszire,amennyi
szauazati jogot k6pvisel6 kurat6riumi tag jelenl6te ahatirozatk6pess6ghez
sztiks6ges lenne tilis
tart6sa eset6n. Ha b6rmely kurat6riumi tag az til6s megtartasat Uvren;a, akkor
a kurat6rium
elntike koteles tisszehrvni a kurat6rium til6adt. A szavazisra megszabott hut,iridO
utols6 napjdt
kcivet6
napon beltil - ha valamennyi kurat6rium i tag szavazata ezt megel1zben 6rkezik
,hrirom
meg, akkor az utols6 szavazat be6rkez6s6nek napj6t6l szrimitott hr{rom iupon
belil a
kurat6riumi eln6k meg6llapid a a szavazds eredm6ny6t 6s azttov6bbi hrirom ,upon
,
belil kozli
a kurat6riumi tagokkal. A hatiirozathozatal napja a szavazSsi hatarid6 utolsO napja, ha
'
valamennyi szavazatkor6bban be6rkezik, akkor ai utols6 szavazatbe6rkez6s6nek
napja.

-

18.

A kurat6rium feladatkiiribe tartozik:
a) az Alapitvdny c6ljainak el6r6s6hez sztiks6ges feladatok meghatiiroz6sa 6s
v6grehajt6s6nak megszervez6se, az Alap{tvdny napi iigyeinek vitele
--kivive az olyan
dtintdsek meghozatala, amelyek a Szervezeti is Miiktiddsi Szabdlyzat iAot

c)
d)

dtruhdzottak;
az Alapftvdnyi vagyon b6vit6se, meg6rz6se, kezel6se is a vagyonnal kapcsolatos
tulaj do n o si j o go k g akorlds a ;
az Alapitvrinyi vagyonfelhasznillilsi m6djrlra vonatkozd ddntisek meghoTatala,
a kurat6rium hatdrozatainak, szervezeti okiratainak is egtib ktinyiinek
vezetise;

0

dtintis

b)

;x**e*e+

az

Alapitvdnyhoz irkezett adomdnyok elfugaddsdrdi-vagt vissxautas{tdsdr1l;

r
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g)

az dves ktiltsdgtetds elkdsfitdse, a vagtonellendr jdvdhagydstit kdvetden a kdvetkez6

6vi kolts6gvet6s meg6llapitisa, a Szeryezeti 6s Mrikdd6si Szab6lyzat, a 19. pont
szerinti 6ves besz6mol6 6s a kozhasznris6gi mell6klet elfogadisavCamht*18,ae*t

wri*,

az

h) az illtala

*q*a'rc*
miik<idtetett int6zetek feladatainak meghat6roz6sa, mrikoddsdnek

ellen6rz6se;

t)
j)
k)

munkdltatdi jogok gtakorldsa az Alapftvdny Fdigazgatdja felett aza*6rete*-c?'a

@*x*rt

az Alapitvdny konywizsgllljtnak pdlydzat
valamint dij 6nak meg6llapit6sa

ftjan tdrt6n6 megbiz6sa

6s felment6se,

Alapffidny m{ikhddsdvel kapcsolatos iratok megilrzdse;
A azAlapitvtinyt irintd megsziindsi okfenndlldsdnak mindenkoriviugdlata is annak
bekiivetkezte esetin a Ptk-ban is mds jogszabdlyban elilirt intdzkeddsek megtdtele;
m) dhntis gazdasdgi tdrsasdg alapfttisdrdl, rdszesedis szerzisirdl gazdasdgi
az

tdrsasdgban,,-

n) diintis inga/lan vitelirdl, irtdkesitisdrdl vagy megterhelisdrdl,
o) diintds a civil is egydb szervex,etek, iogi szemilyek rdszire

nyfiitandf

tdmogatdsokrdl,
p) dtintds a kuratilrium elniike 6s tagjai tiszteletdijdrdl ds kiszkiaddsaik, kiiltsigeik
megtir[tdsdrdl,
q) Befektetisi Szabdlyzat elfogaddsa, mddositdsa a vagltonellendr vdlemdnydnek
k i k d r i s it d s a fe I iigt e I 6b izo tts tig j dv d h a gt d s dt ktiv etden,
r) diintis azAlapttvdny Szeruezeti ds Miikdddsi Szabdlyzatban elfogaddsdrdl,
s/ dAilds azAlapfndny Fdigazgatdjdnak megvdlasztrisdrdl ds visszah[vrisdrdl,
t) Ptlc is KEKVA tv. szerinti alap{tdi jogok gyakorldsa,
u) a vagyonellendr vdlemdnye kikdrisdt kiivetfien az alapftd okirat egyszerii tdbbsdggel
tdrtdnd mddositdsa azzal, hogy
L ilj ktizfeladatot megdllapltani, a kdzfeladatot mddositani vagt kiizfeladat
e lldtds dr 6 I le m o n d ani s ar k al at o s t d rv i ny fe lh atalm azd s a al apj dn le h et ;
iL a kuratdriumi tagok, felilgteldbizottsrigi tagok megvdlasztrisdra ds
visszah[vdsdra vonatkozd rendelkezisek nem mfidosithatdk,
iil amennyiben az alapttd okirat valamely kdrdisben a vagyonellendr
jdvdhagdsi vagy vileminyezisi jogrit frja el6, a vagtonellendr e joga nem
mellfzhetd vagy tt)rdlhet6, valamint jdvdhagydsi jog nem mddosithatd
vdlemdnyezisi jogra;
v) az egyes kuratdriumi is feliigyelflbizottstigi tagok visszahivdsdnak kezdemdnyezdse
w) ddntis mindazon kirdisben, amelyet jogszabdly vagt alapitti okirat a hatdsktirdbe
utaL

A kuratdrium elniikinek hatdsktire :
L dsszehiuja is vezeti a kuratdrium iiliseit,
iL mindazon kirdisek, amelyeket jogszabdly vagy alapitd okirat u hatdsktiribe
utaL

kell k6sziteni, elk6szt6s6r6l a levezet6 elntik
gondoskodik. A jegyz6kdnyvben a kurat6rium til6sein elhangzottak l6nyegdt kell rrigziteni. A
jegyz6kdnyvnek tartalmaznia kell a kurat6riumi tildsek id6pontj6t, ahatdrozatok sz<iveg6t, a
dont6s hatillyira vonatkoz6 rendelkez6seket, a dont6st trlmogat6k 6s az a^ ellenz6k
szitmardnydt, szem6lydt. A jegyz6krinyvet a kurat6riumi til6sek levezet6 elndke, a

A

kurat6rium iil6seir6l jegyz6kcinyvet

1.4

jegyz6k6nywezet6 6s a jegyzbkt)nyv hiteles itbje fuja
al6. A jegyz6kcinyvet a kurat6rium iratai
k<izcitt meg kell oizni. A jegyz6kdnyv alapj6n kell vezetni iHatarozatok
krtnyv6t, amelybe be
kell vezetni ahatfuozat tarl{m6t, id6pondit, hatdlydt, a drint6st trimogat6k,
ellenz6k ariny6t,
szem6ly6t' A kurat6riumi til6sr6l k6sztilt jegyz6kdnyvet meg kell ktildii
a ietiigteldbizotitig
rflsz5re.

19' Az Alapitvdny c6lkitrizdseinek 6rdekdben a kurat6rium

megfelel6en int6zeteket 6s mrizeumot,

jelen Alapit5 Okiratnak
ezeken beltil oktatisi kozpontot, szakmai

-

szervezeteket, munkacsoportokat hoz l6tre, illetve mrik<idtet.

20' A kurat6rium - az illtalinos szabiilyoknak megfelel6en egyszerisz6tribbs6ggel
- d6nt a
szetvezeti 6s mtikcrd6si siabiiyzat, az 6ves beiz6mol6 6s a
k<izhasznrisrigi mell6klet
I

elfogad6s6r6l.
AzAlapitvdny
.kdzhasznris6gi

k<iteles a j6vfuhagyisra jogosult tesftilet 6ltal elfogadott besz6mol6j6t,
valamint
mell6klet6t - koteiiz6 tdnywizsg6lat eset6n a kdnywizsgrll6i zfuadekotvagy
a
zittadlk megad6s6nak elutasit6s6t is tartaimaz6-fiiggetlen kdnywi
zsg1l6ijelent6ssel egyutt
az adott tizleti 6v mdrlegfordul6napj6t k0vet6 6tddi[ h6nap
utols6 napj6ig letdtbe helyezni 6s
kozzetewri' ktitelez6 kdnywizsgiiat esetdn ugyanolyan formiiban"6s-tartalommal,
mint
amelynek alapjfun a k<inywizsg6l6 a besziimol6t ietritvizsgatta.

-

a

21' Az Alap{tvdny alapitqa, az Alapiytiny szitmiravagyoni
felajrinllst teljesit6 szem6lyek,
kurat6rium tagiai, valamint ezekho)zdtartoz6i azAtapiTidnytiltt6mogat6st
nem
kaphatnak.

A kurat6rium tagiai tev6kenys6gtik6rt _ amennyiben az az Alapindny c6l szerinti
tev6kenys6g6t nem vesz'lyezteti
tisiteletdijban r6siesrilhet nek, az aauUiut szerint: A
kuratSrium tagjai tszteletdfjrinak cisszegdrril a kurat6rium
6vente,
vagyonellen1r
iivdhagydsdt kdvetfien, az €veskdltsdgvetdi elfogad6s6val egyidejrileg hat6ro 2.,4*u**tiir*n
22.

-

a

A kurat6rium tagja tiszteletdij6r6l, vagy annak egy r6szer6r lemondhat.

A

kurat6riumi tagok a tiszts6g ell6t5s6val kapcsolatban felmeriilt
sztiks6ges 6s igazolt
ktilts6geik 6s kdxkiaddsaik megt6it6s6re is ig6nyt tarthatnak.
A kolts6gt6rit6s

havi 6tal6ny

form6j6ban is meg6llapithat6.

Alapitvtiny al<tttatoriumi tagok r6sz6re tiszts6gtik ell6t6sanak el6segit6se
lz
felmertilt

6rdek6ben sor6n

ktilts6gek visel6se 6rdek6ben munkaeszk<iz<iket, igy frirontir"r,
hordozhat6
szdmit6gdpet,

mobiltelefont, illetve sztiksdg szerint g6pj6rmii-haszn6latot biztosithat.
k<ilts6gt6rit6s felt6teleit, cisszeg6t 6s elsz6molasLak r""a:ii,-""r"-irl^"u""-rntu"szk<izok
rendelkez6sre bocs6t6s6nak r6szletszab illyait <inrill6 szabilTyzatban

A

kell meghat6rozni, a

15

szabdlyzatot- a vagyonellendr jdvdftagydsrit kiivetden
fogadja el.

XII. Az Int6zetek,

-

a

kurat6rium egyszeni sz6ttibbs6ggel

a Ffigazgatd

l.

Az Alapitvdny a c6ljainak megval6sit6sa, s a kurat6rium ezt szolgdl6 ddnt6seinek
XX. Szinadlnt6zet,XXl. Szinadlntlzet, Habsburg Tcirt6neti lnt6zet,
Kommunizmus Kutatl Int6zet, valamint Kert6sz Imre Int6zet elnevez6ssel Int6zeteket (a
v6grehajtSsa 6rdek6ben

tov6bbiakban: lnt6zete$ mtikddtet.

2. Azlntezetek k6lts6gvet6s6t
6llapida meg.

-

az

Alapf*dny k<ilts6gvet6s6nek keretei kozdtt

- a kurat6rium

A kuratdrium ds az Alapftvtiny mflktiddsdhez sztiksdges adminisztrativ 6s egtdb feladatok
elldttisdrdl a Fdigazgatd gondoskodik. Az Intizetek els6 Ffiigazgatdja: dr. Schmidt Mdria, a
tovtibbi Fdigazgatdt - e jogviszony bdrmely okbdl firtind megsziindse esetdn - a kuratdrium
vdlasztja, a kurat6rium elnt)kinekjavaslata alapjdn. A Ffiigazgatd megb{zatdsa hatdrozatlan
iddre sail.
3.

4. Az Int6zetek egyszem6lyi felel6s vezet6je aFoigazgat6. A Fdigazgatd munkdltatdja az
Alap{tvdny, a Ffiigazgatd tekintetiben a munkdltatdi jogkiirt a kuratdrium gyakorolja.
5.

A Fdigazgatd is az dltala irdnyitou szervezeti egsig(ek):
segfti a kuratdrium elndkdnek munkdjrit o kuratdriumi tilisek elflkiszftisiben

L

ds

tisszehivdsdban,

iL

segiti

illetden, vezeti az Alapftvdny diintds eit tartalmazf Hatdrozatok Tdrdt,
a kuratdrium hatdskdrdbe tartozf tigyeket a hatdrozathozatalra el6kdsz[tt,
gondoskodik a kuratdrium iildseijegyzdkdnyveinek elkiszftdsdrdl, vezetdsdrdl is
ald{rja azokat,
gondoskodikaKuratdriumddntiseinekvdgrehajtdsdrdl,
gondoskodik azAlapitvriny miikdddsifeltdteleinek megteremtisirdl,
a kuratdrtum ddntdseinek megfelelfien irdny{tja az Intdzetek tevikenysdgdt, a
munkaszervezeteik meghatdrozdsrit; valamint az Intdzetek bels6 szabdlyzatainak
elkdszltisdt
az Alap[*dny is az Intizetek munkavdllaldi felett gtakorolja a munkdltatdi

iil
iv.
v.
vL
vil
viil
,x.

a kuratdrium tagjainak munkdjdt az udminisztrdcids kdtelezettsdgeket

jogokat
elldtja a kuratdrium dltaUSzervezeti is Milkddisi Szabdlyzat dltal a hatdskilrdbe
utalt egtdb feladatokat

6. A FSigazgato az Int6zetek mtikcid6s6nek operativ iranyitrls6ra igazgat6t nevezhet ki. Az
igazgat6 felett
az egy€b munk6ltat6i jogokra is kiterjed6en - a munk6ltat6i jogktirt a
F t5igazgat6

-

gyakoro lj a.

XIII. Mfzeum
l. Az Alapitvtiny cbljainak megval6sit6sa

6rdek6ben a Budapest VI. keriilet, Andr6ssy

sz6m alatti Terror HfuaMuzettmot (a tov6bbiakban: Mfzeumot) mrikodteti.

tt

60.

L6

2. AMizeum kolts6gvet6s6t
6llapida meg.

-

azAlapitvriny krilts6gvet6s6nek keretei k6zritt

-

a

kurat6rium

3.AMuzeumegyszem6lyifele(osvezet6jeaF6igazgat6.Wdse
*
4. AF6igazgat6 feladata- aXII. pontban meghatdrozottakon nil- alparat6rium dont6seinek
Mrizeum mtikdd6s6nek 6s tudom6nyos tev6kenys6g6nek irilnyit6sa,
munkaszervezet6nek meghataroz6sa, a munkdltat6i jogok gyakorl6sa, bels6 szabdlyzatainak

megfelel6en

a

elk6szit6se.

Xry. A Feliigyel6bizottsig
1. A Feltigyel6bizottsilg ellenorzi az Alapindny (idelrtve int6zm6nyeit is) mtik6dds6t 6s
gazd6lkod6s6t.
Fehigyel6bizotts6g
(harom) termdszetes szemily tagb6l 6ll. A
Feliigeldbizottstig tagjai a Feliigyeldbizottsrig munkdjdban szemilyesen kdtelesek rdszt
vennl A Feltigyelfibizottstig tagjai a kuratdriumtdl Jiiggetlenek, tevikenysdgiik sordn nem
utasfthatdak

A

2. A

3

Feliigyel6bizottsig

a

kurat6rium tagjait6l tdjlkoztatsst,

az Alapl*dnnyal

munkakapcsolatban 6116 szemdlyekt6l jelent6st k6rhet, az Alapindny krinyvel6s6be 6s m6s
irataiba betekinthet, azokat megvizsg6lhatj a.
3. A Feltigyel6bizotts5g elsdtagjait azAlapftd jeltilte ki, tovtibbitagjainak, illetve elniikdnek
kiieldldsdrdl - e tisztsdgek bdrmely okbdt bekdvetkezd megiiresedise esetin a kuratdrium a
feliigyeldbizottstiggal egtiittesen hatdroz akkint, hogy a dtintdshez a megtiresedf tisztsdg dltat
drintett testiileti szerv tagiai ds a kuratfiriumi tagok rdszdrdl egyhangi hatdrozat sziiis1ges.
A Feliigyel6bizotts6gi tagi, illetve elntiki megbizds e tiszts6g elfogad6s6val jon lJtre,
hatir ozatlat id6tartamra.

4. A Feltigyel6bizottsdg

tagSa

az a nagykoru szemdly lehet, akinek cselekv6k6pess6g6t a

tev6kenys6ge ell6t6srihoz sztiks6ges kdrben nem korl6t ozt6k.
Nem lehet a Feliigyel6bizottsSg tagja:

-

akivel szemben avezetl tiszts6gvisel6kre vonatkoz6kjzixo ok 611ferur, tov6bb6
aki vagy akinek ahozziiartoz6ja a jogi szemdly vezetl tiszts6gviseldje.

NemlehetaFeltigyel6bizotts6gelnrikevagytagtra@azaszem6ly,aki
a)adtjnt6shoz6szew,illetveazigyvezet6szerveln6kevagytigja@
*e*+g*e*e*++

b)

a kdzhasznri szervezettel e megbizat6s6n kivtili m6s tev6kenys6g kifejt6s6re ir6nyul6
munkaviszonyban YaEy munkav6gz6sre ir6nyul6 egy6b jogviszonyban 6ll, ha
j ogszabrily m6sk6pp nem rendelkezlk,
c) akozhaszntt szervezet c6l szerinti juttat6s6b6l r6szesril - kiv6ve a b6rki 6lta1 megkrit6s
n6lktil ig6nybe vehet6 nem pdnzbeli szolg6ltat6sokat, 6s az Alapitvriny dltaltagilnak a
tags6gi jogviszony alapjrln a l6tesft6 okiratban foglaltaknak megfelel6en nyujtott c6l
szerinti juttat6st -, illetve
d) az a)-c) pontban meghat6rozoti szemllyek kozeli hozzfutartoz6ja.

A kiizhasznfi szervezet megszilndsit kdvetd hdrom dvig nem lehet mds k2zhasznrl szervezetben

feliigyelfibizottstigi

tag az a szemily, aki horribban olyan ktizhasznil

feliigyelfibizottsrigi tagia volt

-

annak megszilnisdt megelflzd

szervezet

kit ivben legaldbb egy dvig -,

t
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a) amely jogutdd ndlkiil sziint meg figy, hogy az dllami ad6- is vdmhatdsdgndl nyilvdntartott
ad6- 6s vdmtartozrisdt nem egyenl{tette ki,
b) amellyel szemben az dllami ad6- ds vdmhatdsrig jelentds dsszegii addhidnyt tdrt fel,
c) amellyel szemben az dllami ad6- is vdmhatdsdg iizletlezdrds intizkedist alkalmazott, vaglt
iizletlezdrdst helyettes{td b[rs dgot szabott ki,

d) amelynek addszdmdt az dllami ad6- is vdmhatdsdg az addzds rendjdrdl sail6 firviny
s ze rint felfiig ge sztette vagl tti rii lte.
A feliigyelflbizottsrigi tag, illetve az ennek jeldlt szemily khtules valamennyi drintett
kdzhaszni szervezetet elilzetesen tdjdkoztatni arrdl, hoglt ilyen tisztsdget egyidejilleg mds
ktizhasznfi szervezetnil is betiilt
5. A Feltigyel6bizotts6gi tags6g megsziinik visszah{vdssal, lemonddssal, a tag haldldval, a
tag cselekvfkipessdginek a tevikenysdge elldtdshoz sztiksiges ktirben tdrtind korldtoztisdval,
a feliigyeldbiztosstigi taggal szembeni kizdrd vagy tisszefirhetetlensigi ok bektivetkeztivel,
valamint az Alapltvdny megszilndsdvel A feltigteldbizottstig tagjainak is elntikdnek
visszahivdsdrdl a megvdlaszttisukkal azonos mddon hozhatd dtintds.

-

6.,{ Feltigyel6bizottsig tagjai tev6kenys6grik6rt amennyiben az az Alapitvtiny c67 szerinti
tev6kenys6g6t nem veszllyezteti
tiszteletdijban r6szestilhetnek, az al6bbiak szerint: A
Feltigyel6bizotts6g tagjai tiszteletdijanak 6sszeg6r6l a kurat6rium 6vente az 6ves k<ilts6gvet6s
ija---ne#
elfogadSs6val egyidejrileg
hAaen*ja me| n hevi br

hatinoz.

,l Felilgyelebiffitt
#e#l@ A Fehigyel6bizotts6g

b
tagja tiszteletdijar6l, vagy annak egy rdsz€rol lemondhat.

A Feltigyel6bizotts6g tagjainak az Alapitvtiny e tisztslgtik ell6t6sa sor6n felmertilt kolts6gek
visel6se 6rdekdben indokolt dsszegti k6lts6gt6rit6st fizethet, mely 6tal6ny form6j6ban is
meg6llapithat6. Az Alapitvdny a Feltigyel6bizotts6g tagjai rlszere tiszts6gtik ell6t6s6nak
el6segft6se 6rdek6ben egy6b munkaeszkrizoket, igy ktikindsen hordozhat6 sz6mit6g6pet,
mobiltelefont, illetve sztiks6g szerint g6pjSrmri-hasznillatotbiztosithat.
7. A Feltigyel6bizotts6g tagjai a kurat6rium iil6sein tan6cskoz6si joggal r6szt vehetne, illetve
jogszabdly vagy az Alap[td Okirat rendelkezise esetdn kdtelesek riszt vennl

8.

A Feltigyel6bizotts6g tigyrendj6tmaga Sllapida meg.

9.

A Feltigyel6bizotts6g tagjai:
o Dr. Locsmrindi B61a
anyja neve: Preiner Erzs6bet
sztilet6si hely, id6: Sopron, 1948. december 13
lakcim: 2040 Buda<irs, Beregsziszi u. 6/8.
a

M. Kiss S6ndor
anyja neve: Kiss Ir6n
sziilet6si hely, id6: Budapest, 1943. junius 25.
lakcim: 1086 Budapest, Teleki t6r 8-9, B. 6p.YI.17

a

dr. Bog6rdi Szab6 I;tvrln
anyja neve: Szab6 Eva

l'
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sziilet6si hely, id6: Sarbog5rd, 1956. december 14.
lakcfm: 1126 Budapest, B<iszdrm6nyi rit 28.

A Feltigyel6bizotts6g eln<ike: Dr. Locsmiindi B6la.

10. A Feltgyel6bizotts6g kdteles a kurat6riumot t6j6koztatni 6s annak

6sszehiv6s6t

kezdem6nyezni,ha arr6l szerez tudomdst, hogy
a) az Alapitvtiny mrikcid6se sor6n olyan jogszab6lys6rt6s vagy alapftvriny drdekeit egy6bk6nt
srilyosan s6rt6 esem6ny (mulaszt6s) t6rt6nt, amelynek megsziintet6se vagy kdvetkezm6nyeinek
elh6ritisa, illetve enyhit6se a kurat6rium dont6s6t teszi sztiks6gess6,
b) az Alapitvtiny vezeti tiszts6gvisel6inek felel6ss6g6t megalapoz6 teny mertilt fel.

/.I. A kurat5riumot a Feltigyel6bizotts6g indiMinyira - annak megt6teldt6l sziimitott harminc
napon beltil - tissze kell hivni. E hatrlrid6 eredm6nytelen eltelte eset6n a kurat6rium
risszehiv6sara a Feltigyel6bizottsSg is jogosult.
12. Ha a kurat6rium a t<irv6nyes mtikrid6s helyre6llitdsa 6rdek6ben sziiksdges int6zked6seket

nem teszi meg, a Feliigteldbizottstig kdteles haladiktalanul drtesiteni
ellenfirzist elldtd szervet.
1

a

tiirvdnyessigi

3. A Feltigyel6bizottsig miikdd6se

A Feltigyel6bizotts6g sztiks6g szerint, de legal6bb 6vente e1yszer til6st tart. Az til6seket
az elnok hivja ossze irisban, a napirend megjelol6s6vel legal6bb 8 nappal az til6s id6pontja
el6tt. Kiv6teles esetben az tilds halad6ktalanul is osszehivhat6. A Feliigyel6bizotts6g til6s6nek
dsszehiviis6t b6rmely tag kezdem6nyezheti, amelynek az elnrik a k6relem kezhezveteletiSl
szilmitott 15 napon beltil kdteles eleget tenni.
13.2. A meghiv6nak tartalmazniakell az Alapitvdny nev6t 6s sz6khely6t, a feliigyel6bizotts6gi
til6s idej6nek 6s helyszin6nek megjel6l6set, illetve az ril6s napirendj6t. A napirendet a
meghiv6ban olyan r6szletess6ggel kell felttintetni, hogy a szavazdsrajogosultak a targyalni
kivant t6makordkben dll6spontjukat kialakithass6k. A Fehigyeltibizotts6g az iil6s6t a Terror
HizaMtzeumban tart:a.Ha a FeltigyelSbizotts6g til6s6t nem szabiilyszertien hi\tak 6ssze, az
til6st akkor lehet megtartani, ha az ril6sen valamennyi r6szv6telre jogosult jelen van, 6s
egyhangirlaghozzfijilrul az til6s megtart6siihoz. A Feliigyel6bizottsrlg til6s6n a szabirlyszenien
kozdlt napirenden szerepl6 k6rd6sben hozhat6 hatdrozat, kiv6ve, ha valamennyi r6szv6telre
jogosult jelen van 6s a napirenden nem szerepl6 k6rd6s megt6rgyal Sstltoz egyhangrilag
hozzdjttral.
13.3. A h6romtagri Feltigyel6bizottsdgh6rom tag jetenl6te eset6n hatrirozatk6pes,6s egyszerti
sz6tobbs6ggel dont. A Feltigyel6bizotts6g dcint6seit nyilt szavaz6ssal, egyszerii sz6tribbs6ggel
hozza meg. Mrikcid6s6nek egy6b szabdlyait a Feltigyel obizottsdg tigyrendje tartalmazza,
amelyet a Feltigyel6bizottsrig maga 6llapit meg, 6s amely nem lehet ellent6tes jogszab6llyal,
jelen Alapit6 Okirat 6s a szervezeti 6s mtikdd6si szabiiyzatrendelkez6seivel.
13.4. A FeliigyelSbizottsitg til6seir6l jegyz6kdnyvet kell k6szfteni. A jegyzbk<inyvben a
Feltigyel6bizottsitg tildsein elhangzottak l6nyeg6t kell rcigziteni. A jegyz6krinyvnek
tartalmazrria kell a Feltigyel6bizotts6gi til6sek idopondSt, a hatirozatok sz6veg6t, a dcintds
hxillyira vonatkoz6 rendelkezdseket, a ddntdst tdmogat6s 6s az azt ellettzok szitmardnyfut,
szem6lydt. A jegyz6kcinyvet az til6sen r6szt vev6 minden Feltigyel6bizotts6gi tagnak al6 kell
imia. A jegyz6kcinyvet a Feltigyel6bizotts6g iratai kdzdtt meg kell ilizni.
13. 1.

13.5.

W*AFeliigyel6bizotts6gdtint6seittov6bb6az6rintettekkelir6sban,
igazolhat6 m6don is kriz6lni kell.
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++6.
ftyilvdnes ffiegtir$elis

i
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A Feliigyeldbizottstig hatdrozathozataldban nem vehet rdszt az,
a) akit a hatdrozat kdtelezettsdg vagy felelilssig al6l mentesit vagy
14.

a

jogi szemily terhire

mdsfaj ta el6ny b en r ds zes {t ;
b) akivel a hatdrozat szerint szerzfiddst kell khtni;
c) aki ellen a hatdrozat alapjdn pert kell inditani;

d) akinek olyan houdtartozfja irdekelt a dtintisben, aki a jogi szemilynek nem tagja vagt
alapitdja;
e) aki a ddntisben drdekelt mds szervezettel tiibbsigi befolydson alapulf kapcsolatban dll;
vagy

fl aki egdbkint szemdlyesen drdekelt a dtintisben,
XY . i tlan d d ktinywizs

9616

1. Az Alap[ndny sziimviteli rendj6nek ellen6rz6s6t 2001. janurir 1-j6t6l a kurat6rium 6ltal
felk6rt fiiggetlen dllandd konywizsgdl6 l6tja el. Ha az dllandf kiinywizsgrilf gazddlkodd
szerveTet, meg kell jeliilnie azt a tagjdt, vezetd tisztsigviselfjit, ilL. munkavdllalfjttt, aki a
kdnyw ia g dlati rt s ze mdly db en is felel6s.

2. Az dllandd konywizsg6l6 koteles az Alapitvriny krinyveit megvizsg6lni 6s az 6ves
miik<id6s vizsgdlatinak eredmdny6r6l a kurat6riumnak jelent6st k6sziteni.

3. Feladatai ell6t6sa sor6n az dllandd kdnywizsgdlf jogosult feltilvizsgllru az Atapindny

plnnitrilt, szerz6d6seit, banksz6mlij6t, jogosult felvil6gosit6st k6rni az Alapftvdny
alkalmazottair6l.
4. Az dllandd konywizsg5l6 6s a Feltigyel6bizotts6g v6lem6nye n6lktil a kurat6rium nem
ho zhat hatir o zatot a z A I ap itv riny 6ves gazdas 69S b es zdmo I 6j ar6 1.
5. Az
6.

dllanddkonywizsgdl6 dijit akurat6rium 6llapitja meg.

Nem lehet azAlap{ndny dllandf kdnywizsgrildja az a szemdly, aki
a) a kuratdrium elntike vagt tugla,
b) az Alap[tudnnyal e megbizatdsdn kiviili mds tevikenysig kifejtisire irdnyulf
munkaviszonyban vag munkavigzdsre irdnyul6 egib jogviszonyban dil, ha
j ogszab dly mdskipp nem rendelkezik,
c) az Alapitvriny cdl sx,erinti juttatdsdbdl riszesiil - kivdve a bdrki dltal megktitds ndlkiil
igdnybe vehetd nem pinzbeli szolgdltatdsokat -, ille*e
d) ax a)-c) pontban meghatdrozott szemilyek ktizeli hozzdtartozdja

7. Az dllandd ki)nywiugdld megbfzdsdnak iddtartama: 2021. augusztus 5. napjdtdl
2022. mdjus 31. napjdig tart
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8.

Az Alapftvdny dllandd ktinywizsgdlfja:

Ndv: SZUPER-AaDIT Kdnywiugdlf
C igi egyzi ks zdm

Szikhely:

k ti nyw

Addtandcsadd Korldtolt Feletdssigii Tdrsastig

: 0 I -0 9- 6 7 4 0 4 4

1139 Budapest, Petnehdzy u. 24-26. 6.

Kamarai nyilvdntartdsi szdma:

A
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00

em. 15.
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ia g d I at i rt s ze m i ly e s e n is fe I e I 6s s ze mi ly :

Niv: Ndmeth Tamds
lakc[m: 1136 Budapest, Raoal Wallenberg utca 12. 5. em.

3,

anyja neve: Zollner Mdria
kam

arai nyilvdntartdsi szdma:

0

04
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XVI. Vagyonellenflr

1. Az alapfndnyi Vagtonellenfir feladata annak ellenfirzdse, hog az Alap{nriny
vagtonkezeldsi tevikenysige megfelel-e a vonatkozd jogszabdlyokban, az alapitri okiratban
is a vagltonkezelAsi tevdkenysdgre vonatkozd alapitvrinyi szabtilyzatokban foglaltaknak Az
alapitvdnyi Vagtonellendr ellendrzi tovtibbd a kuratdrium, illetve a Feligyelflbizottsrig
tii rvi nyb e n fo glalt ktite le zetts i ge in ek telj e sit6s6t
2. A Vagyonellenfirt a kuratdrium dltal gakorolt alapitriijogok kdrdbe tartoaS kirdisekben
vilemdnyezisi iog illeti meg, a Vagltonellenfirt az Alapindny valamennyi szervinek fildsire
meg kell hfvnl

3. Amennyiben az alapittii jogokat gtakorlf kuratdrium, illetve a Fetiigteldbizottstig
m{lkddise vagt elidrdsa nemfelel meg a tdrvdnyben vagy azAlap{td okiratbanfoglaltaknai,
a Vagtonellenffr felhiuja az drintett alapitvtinyi szervet a szabtilyszerii mi,iktjdisre.
Amennyiben az drintett szerv a felh{vdsnak nem tesz eleget, a Vagyonellendr thrvdnyessdgi
fe I ii g e I eti e lj dr dst k e zd e m i ny e zh et a ny i lv d ntartd b ir 6 s rig n dL

Ha a kuratdriumi vagt feltigyeldbizottstigi tagsdg, illetve tisztsig bettiltise trirgttiban ennekfelmeriildsitdl szdm[tott 90 (kilencven) napon beliit - nem sziiletik dtintds, i^rditben
"
a Vagyonellendr javaslatdra a nyilvdntartd birdsdg hatdroz.
4. Az Alapitvdny vagyonellendre olyan szemily lehet, aki a gazdastigtudomdny terin
felsdfokti vdgzettsiggel rendelkezik. Nem lehet Yagtonellenfir az Atapintiny Alapitdja,
kuratdriumdnak is feliigeldbizottstigdnah tagja, elndke, illetve az Alapitvtiny egyib
tisztsigviselfje, alkalmazottja, kAnywiugtildja, kedvezmdnyezettje is ezek houdtartozhja
5. A Vagyonellendr dijazdsra jogosult. A Vagyonellenfir dijazdsdt azAlapitvriny dltal kezelt
alapitvdnyi vaglon terhire kell teljesitenl

6. Az

Alap{tvdny vagy o n e lle n 6re :

Ndv: Wahl-Hideg Edina Gabriella

2t

Lakdhelye: 2133 Szddliget, Bocskai u. 25.

Anyja sziiletdsi neve: Csomor Gabriella

A ielen pontban foglalt vagltonellenfir megfelel a KEKVA tv. S.S @ rendelkezdseinek
tekintettel ana, hog a XW. 4. pontban foglalt szakirrinyrt fekdfokrt vdgzettsdggel

re ndelkezik (kii zg azdds z diplom a).

A megbtzatds hatdrozatlan iddre sail.
A megbizatds kezdd iddpontja: 2021. december 3. napj*
7. Amennyiben a vagyonellenfir megbizatdso megsz{inik, az atap{tvdnyi vagtonellen1r
kiielilldsinek, illetve megbiztisdnak iigtdben a kuratdrium ds afeliigyeldbiioustig-egyiittesen
hatdroz, a kijeltilishez, illetve a megbizrishoz azonban a nyttiAntartd bir;sag jfiihagtdsa
sziiksdges.

XWI. Az Alap{tvdny

megszillnds e

Az Alapitvdny ioguttid ndtktili megszfindse esetdn a hitelez1k kieldgftdse utdn
megmaradd
vaglon az Alapittit illeti meg abban az esetben is, ha a vaglon az aiapit1i juttatds
mirtikit
meghaladju

XWil.
,1. lz llapi*dnyt
,Kepusell.

a

Az Alapitvdny k6pviselete

kurat6rium eln6ke 6s a F6igaz gat6 6ltal6nos k6pviseleti joggal, <inrlll6an

2' A kurat6ium az Alapitvdny alkalmazottjrinak k6pviseleti jogot biztosithat, megiel6lve
a
k6pviseleti jog gyakorlisanak m6dj6t, illet6leg terjedelm6t, aki ezJn jog6t a kuiat6rium
ir6sbeli
nyilatkozat6ban meghatirozott, kdpviseleti joggal rendelkez6
egytittesen
-,lr-rr.-6llyel
gyakorolhatja (Ptk. 3:30. g (3) bekezd6se).
3. A kuratfirium a kuratdrium bdrmely tagjdnak dltaldnos 6s dndil| kipviseteti jogot
biztosithat

sz,

ruW
etap*;jat
e) a'ci a ddfitistefl ardekelt n d- scerrezettel ti;bb^6ti bqt'ob.i^er nlqa,i,
k(ryesola.ban ill;
vnty

i*
I
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b)ekil#lqitviftryelem

i

e) ar ,ltapi*eny eet

sreri*

d

j
ej*

3-Ncnleke

nlifurtnturtott nd,5-6s vd

vW' ilzletlezirdst heb'ettesitf birsiget szebett **
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XD( Hatirozatok
1.

A

6s

nyilvinossig

Kurat6rium d<int6seit a hatttrozatok kdnyvdben tartja nyilvrin, amelybdl kihinik

a

d<intdsek tartalma, id6pontja, hatdlya, t6mogat6k 6s ellenz6k szem6lye.

2. A Kurat6rium elntike igazolhat6 m6don gondoskodik a dtint6sek 6rintettekkel

va16

k<izl6sdr6l.

3. Az Alapftvdny testtileti szerveinek dont6seir6l, mtikddds6nek, szolg6ltatrisai
ig6nybev6tel6nek m6djar6l, valamint 6ves beszrimol6j itr6l az Alapitvdny szdkhelydn elhelyezett
hirdetdtdbldn tiljlkoztatja a nyilvinossdgot.
A nyilv6noss6gra hozatallrl felel6s szem6ly

a

mindenkonFligazgat6.

AzAlapitvdny

-

testtileti szerveinek dcint6seit, azok meghozatal6t kcivet6 60 napon beltil;
mtik<id6s6nek, szolgitltatdsai ig6nybev6tel6nek m6dj6t, azok meghattrozdsdt, illetve
elk6sztlt6t kovet6 30 napon beltil;
- gazdilkod6s6nak 6s tev6kenys6g6nek legfontosabb adatait, valamint 6ves
besz6mol6j6t pedig minden 6vben m6jus 31. napj6ig
hozza nyilvinoss6gra a fent rlszletezett m6don.
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4. A

kurat6rium til6sei nyilv6nosak.

megltatdrozott esetekben korl6tozhat6

(civil

Az iil6sek nyilv6noss6ga csak jogszab6lyban
tv. 37. g (l) bekezddse)

5. Az Alapitvdny mtikcid6sdvel kapcsolatosan keletkezett iratokba a kurat6ium z6rt
til6seir6l k6sztilt jegyz6kdnyvek, eml6keztetdk kiv6tel6vel az Alapi*tiny sz6l<hely6nel6re
egyeztetett id6pontban - bdrki betekinthet, a kozhasznisig; *.llekl"ttOl saj6t
k<ilts6g6re
m6solatot is k6szithet.

W. Zir6 rendelkez6sek
1. Jo gnyilatko zato k

m e gtite

lin e k

m 6 dj a

1'1. Az Alapindnnyal kapcsolatos jognyilatkozatot
- ha a Pttl-bdl mds nem kdvetkezik irdsban kell megtenni is igazolhat| mddon keii kiizdlnl Ezt a rendelkez*st
alkalmazni kell
Alapitvdny
szerve
vag
az
Alapitd
hatrirox,atdra,
jognyilatkozatnak
valamint
1z
6s
hatdrozatnak a c{mzettel val6 kiizlisire.
1.2. Az irdsbeli nyilatkozat kiizlise

ttirtinhet az {rdsbafoglalt nyilatkozat
postai ilton tbrtind elktitdds{vel.
b) elektronikus levilben tdrtinf elktilddsdvel.
c) drintett dltal vagy kipviselfije dltal t6rtdn6 szemilyes dtvitel1vel
a)

1.3. Igazolhatd mddon

tdrtdnf kLztds
1'3'1' Az {rdsbeli nyilatkozat postai ilton tdrtinT elkrtlddse esetin igazothatd m6don
tt)rt6n6
kdzldsnek mindsiil a kiildemdny airinlotton vagt tdrtivevdnnyel fiitind
tovtibbftdsa. Ha az
irdsbeli iognyilatkozatot postdn kiildik el, azi-az ellenkezi bizonyittistiig
a tdrtivevinyen
feltiintetett dtvdteli iddpontban, aidnlott kiildemdny esetdn a feladisttil szZmitou s. (tjtttdik)
munkanapon a belfildi cfmzetthez megirkezettnei kell tekinteni.
1,3'2-' Az{rdsbeli nyilatkozat elektronikus levilben tdrtind elkiilddse
esetdn igazolhatd mddon
ttirtdnd kdzlisnek mindsiil az elektronikus levdl kdzbes{tds eredmdnydne| visszaigazoldsa
irdnti kdrelemmel tdrtdnf tovtibbitrisa. Ha az irdsbeliiognyilatkozatot itektronikus
livdl titjdn
kiildik el, azt az ellenkezd bizonyittisriig az a kizOisiiAi eredmdnydrdl irkez7 elektronikus
u_isszaigazoldsonfelttintetett dtvdteli idfipontban a cimzetthez megirkezettnek
kell tekinteni.

1'3'3' Az frdsbeli nyilatkozatnak az drintett dltal vagy kdpviselfje dttal ttirtdn7 szemdlyes
dtvdtele esetin igazolhatd mddon t0rtdn6 ktizldsnek *toital, ni az irintett
szemdly vagy
*invi1l6j_e a iognyilatkozat mdsodpdlddnydn aldirdsdval is az dtvdtel id1pontjdnak

megieliilisdvel elismeri az dtvhtet

tinyit

2. Az Alapitd Okiratban nem szabdlyozott kirdisekre a Ptlc, a KEKVA.
tu, a 2021. ivi
XLWil. tv. ds a Civil tv., tovribbri az alapitvdnyok milikddisdre vonatkoui egydb hatdlyos
j o g s zab dly o k re n de lke zd se i az irdny ad6 alc

;*nya;ea*

M
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Kerft, renCektb

Kelt, Budapest,202l. 6v december h6nap 3. nap

Magyar
Alapit6
k6pv.: dr. Guly{s Gergely Gy6z6
miniszter

Ellenjegyzem:
Budapesten, 2021,. december h6nap 3. napj

dr. Pfeifer

t}."l

;L*

iigyv6d
Pfeifer 6s Endl Ugyv6di Iroda
36 Budapest, Raoul Wallenberg u. 7 .IUl.
KASZ: 36067194
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