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az 1' S ()-(2) bekezddsdnek
dpoldsdtcdljdnak tekind rdr;;;ahi szemezetkizremlkbddsdvel
magtar nyeluenvagt o'yogo'
alap- 6s kDzdpfohioknasi intdzmdnvben
T"",'ii ti'itr,i"a'
oktat1si, valamint tankbryry6s
kutnra tdrgtdban tou^anyouf ToUata lirgltak. nevel,si,
tdmogatdsban
fels1oldat^sban tanul'k hallgat'i
taneszk,z tdmogatrisban,
'riszesatnek."
"
l^iOOl. 6vi LXII. tiirv6nyhatdlyaazal6bbl
"rritii'
Romdnihban,a SzerbKdztdrsasdgban,
;L g
ii),1 t6n6ny hatdlyaa no*aiXazfiiasagnan,
vag ukrajndban (a tovdbbiakban:
a szlovdk K1ztdrsasdgban,a szlov,in Kdztdrsisdgban
'rrJro"iio,
magdt magnr
dtlam) Iikihettyel rerulelkezS,nem mag/ar dllampolgdrsdgi'
terjedki'
vall6szemdlyre
nemzetis1gfrnek

(2) Ha nemzetkizi szenddds mdskint nem rendelkezik, a tdminy hatdlya az (l) bekezddsben
meghatdrozott szem6llyel egiitt dl6 hdzastdrsra 6s kozos hdnarfisukban nevelt kiskoni
gtermekre (a tovdbbiakban: hozzdtartoz6) akkor is kiteried, ha magdt nem vallja magtar
nemzetis6Sinek,n
igy e k6t jogszabrlly- egymrlssalis 6sszevefve- arra ir:in)'ul, hogy a Magyar Kda6rsas6g a
k6ltsdgvet6sit6rv6nyekbenhaArozzameg a haliron tuli magyarokoktatlsi trimogarisira szAnt
dsszegeket.Ezek alapjdn^z Alapitviny kicmelked6en kdzhasznf szervezet.[Kszt. 5. $-a)].
2. Az AIapftvdnt, tevdkenvsdee:

C6ljai drdekdbenaz Alapitvdny kiildndsen

felhivja es mozg6sitja az amkkal egyet6rt6 adomSnyoz66s trimogat6 szem6lyeket is
szewezelekell
nyilvrintadja 6s a cdlokkal 6sszhangban kezeli az ilyen m6don sz{mrira befoly
adomdnyokat;v6giil
c6ljaival dswhangbangondoskodik az adomiinyok sonin keletkez6alapitvenyi vagyon
felhasmriLisir6l, a tdbbi kSzbtt 6szt6ndij-rendszerkialakitas6valds mfikddtet6sevel,
valamint az ezt szolgSl6 trirgyi feltdtelrendszer(infi:astruktrira)megteremtdsevelds
fenntart6sival.

megval6sitrisasordn
Az Alapitvhnye tevdkenys6gei

. az alapitvSnyicdlok megval6sitrisirapdlyrizatokatirki;
. kapcsolatottart a c6ljait tdmogat6kiilfttldi szervezetekkel.

Az anyagif,penmgyi6s mris dologi) limogatiis a Kurat6riumd6nteseszerintval6sulmeg,
visvat6r6, illetve eseti)
ide6rtvea folyamatos,illetve p|ly|zati (tart6s vagy id6szakonkdnt
is.
ijazast
d
Az AlapitvSny
- az alapitvSnyi
szolgiltatilsaib6l
c6lokkdrdben- bdrkireszesiilhet;
l. kdzhasznri
drdek6ben,
2. vAllalkozAsi
tevdkenys6get
csak kiizhasznric6ljainakmegval6sitrisa
azokat
nemveszdlyeretve
v6gez;
sonin el6rt eredmdnydt
nem osztjafel, azokata jelen Alapit6 Okiratban
3. gazditlkodlsa
meghakirozott
tev6kenysdgdre
forditja;
nem folytat,tovribbSonziggyril6sikdpvisel6i,megyei,
4. kdzvetlenpolitikailevdkenysdget
ftiv5rosi Snkorm6nyzati v ilasztitson je l<iltet nem 6llit, 6s nem tiimogat; szewezete
p6rtokt6l fiiggetlen, azokt6l !5mogatSstnenr kap' 6s azoknak anyagi tlmogakist nem
nyfjt.

3. Az AIap[16 is a tdmoeatdk felaidnldsainak ldleva:
tirgya lehet
Az Alapit6 ds a fSmogat6kfelajdnliisainak

.
.
.
.

pdnz, kiil6n6sent6ke,kamat,jirad6( 6rt6kpapir,deuiza;
jog, kiiltin6senvagyonidrt6kffjog,hasm6lati6stulajdonjog;
tev6kenys6g, kiildndsenk6zremfik6d6s;
dolog , kiil<iniiseningatlan ds ing6, mritrirgy id6leges vagy v6gleges, id6szakosvagy
rendszeresenvi sszati16 6buh6zisa.

4. Az Alaoflvdnv induI6 vasvono:
Az Alapitvany indul6 vagyona 500.000,azaz (ttszLzezerforint, amely dsszegetaz Alapin az
eredeti Alapit6 okirat al6ir6srit k6vet6 15 (tizen6t) napon beliil bocsatoff az Alapiwany
Az Alapit6 az AlapitvSnyceljrirafelaj6nlottiisszegeket6s miis adomdnyokatnem
cendelkez1sdre.
vonhatjavissza.
5. Az Alapftvdnv vasvondnok felhaszndldsi mddio:
u, Alapiw ny 10.000,- Ft-ot, azaz a Tizenr forintot
Az Alapitviny c6ljainak megval6sitrasShoz
meghalad6 mindenkori vagyona teljes eg6sz6benfelhasm6lhat6. Egy6bk6nt az Alapivi,/|.y
a Kurat6riumddnt.
vagyoninak felhaszndl:isdr6l

6. Az AIanltvdnv kiPvisel6i:

Dr. Kiss Katalin, az Kurat6riumelniikeis P6ntek Jrlnos.
A k6pviseletijog teljesk6rfien 6s 6nfll6an illeti meg a kdpvisel6ket'
A bankszimla feletti rendelkezesrea Ptk. szabilyai azzzl ir1nyad6k,hogy a bankszimlalelett
b6rmely kdt kurat6riumi tag egyiittesenjogosult rendelkemi. Egy6bkdnt az AlapiwflnTt a
k6pvisel6k kiil6n-kiil6n akkint jegyzik, hogy az Alapitv6ny g6ppel vagy ktzzel el6in
elSnyomottvagy el6nyomtatottnevefti16vagy al6 neviiket6nill6an irj6k.

7.A Kuratdrium:
Kurat6rium'
Az Alapitv6nyiigyddnt6,k6pvisel66skezel6szeweaz5 (6t) tagb6l6116

/

6s annak drdekdbenvagyona
A Kurat6rium ddnt az Alapitv:lny c6ljainak megval6sitresarol,
javaslatot. Kiz6r6lagos
tesmek
tagiai
felhasm6las5r6l.A vagyon felhasmrilisara a Kurat6rium
hatiskdr6be tartozik az 6ves besziimol6 j6v6hagy6s:ival egy id5ben - a kdzhasznrisrlgi
jelent6sneka Kszt. 19. $ (3) bekezddseszerinti tartalommaltdrtdn6elfogadasa.
A Kurat6rium tagiai:
Dr. Kiss Katalin, a Kurat6riumelniike@udapest);
P6ntek J:inos (Kolozsv6r);
Mrith6 D6nesKolozwrir);
EnE G6za (Budapest);
JeszenszkyG6za @udapest).
ok rill
Nem leheta Kurat6riumtagjaakivelszembena Kszt.9. $ (l) szerinti6sszefbrhetetlensegi
jeliilt
(2)
bekezd6sdbe
szem6lykdtelesa Kszt.9. $
fenn. A Kurat6rium tagia, llletve az annak
eleget
tenni.
kdtelezetts6g6nek
foglalt
A Kurat6rium eln6ke:
A Kurat6rium eln6ke Dr. Kiss Katalin. A Kurat6rium eln6ke elniiki tisztdt tiinadalmi
megbizataskdntlStjael. A Kurat6rium elndke vezeti a Kurat6riumfil6seit,valamint gondoskodik
az emllkeziretokvezetiser6l 6s nyilvdntarrSsir6l.
A Kurat6rium szervezete6s mfik6d6se:
van. A Kurat6rium filiseit - az alapit6
A Kurat6rium iil6sen minden tagnak | (egy) szav'azala
javaslatira vagy sajit elhatflrozisaalapjrin b6rmely kurat6riumi tag a sz6khelyre,az iil6st
megel6z6enlegal6bb8 (nyolc) nappal,a napirendmegjel6l6sevel,ajrinlottlev6l [tj6n hivja iissze,
6venle legkevesebb1 (egy) alkalommal, de Mrmikor, ha annak indoka felmeriil. A Kurat6rium
az eredetinapirendk€rd6seibenakkor ha[irozatkdpes,ha ddntisen6ltagjainaktdbb, mint a fele
jelen van. A Kurat6rium az eredeti napirenden nem szerepl6 k6rd6sekbencsak akkor
ha iil6sen valamennyitqgia jelen van, ds a k6rd6snapirendretiirt6n6 ut6lagos
hatiirozatkdpes,
felvdtele ellenszavazatotnem kapott. A Kurat6rium hat6rozataitnyilt szavazissal,egyszeni
hozza.
sz6tiibbsdggel
A Kurat6rium til6sei nyilv6nosak. A kurat6riumi iil6sekr6l inisos emldkeztet6tkell vezetni,
melyet k6t kurat6riumi tag hitelesit. Az friisos eml6keztet6knektartalmazniakell a meghozott
hatirozatokat.A Kurat6rium hatArozataitfnisba kell foglalni, 6s azokat lajstromozni kell. A
lajstromnak mint nyilvri,ntart6snak tartalmaznia kell a ddntdsek tartalm6t, hatAlySt
meghozataliinakid6ponddt,illetve a mellette 6s ellene szavaz6kurat6riumitagok szimaninydtds
szemdlydt.
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8. Kdzh asznisdei nvilwi nossde:

6shat6rozatoknaktartalmazniakell
A kurat6riumi em16keztet6knek

a keletkez6shelyszin6t6s iddpontj6t;
a felsz6lalSsok(hozzisz6l6sok)tSrgyrit6s l6nyeg6t;
a kuratririumddnt6seinektartalm6ta hatiirozatoksz6 szerintisziiveg6vel;
a d6nt6sektrirgyi, id6beli 6s szem6lyi hat6lyit, a szavaz6sokszim szerinti eredmdny6t,
bennea d6nt6sekettrimogat6kesellenz6k szimaniny6t6s szerndly6t;valamint
5. az elndk, a hitelesit6(k)6s az esetlegestov6bbi akiir6k szemdlydt.

l.
2.
3.
4.

A kurat6riumi hatflrozatokataz azok*al szemdly szerint drintettekkel - az 6ket 6rint6 r6sziikben sz6 szerinti kivonatbana keletkez6st6lszimitott 8 (nyolc) napon beliil aj6nlott lev6l ftjdn kell
kdzitlni.
Az Alapiwhny mfikdd6sevel kapcsolatbankeletkezett iratokat az Alapitvdny szekhely6negy-egy
eredetipdld6nybankell elhelyezni.Ezekbea szdkhelyen- az iginydnek igazoltjelz6sdtkiivet6 15
(tizenot) napon beliil - az adat- ds titokvedelmi szab5lyok meglartiisiivalb:irki betekinftet, a
kdzhasmrisSgijelent6srdlvagy annakegyesreszeinil pedig saj6t kiilts6g6remdsolatotk6szfthet.
megfelel6enkell alkal-rnazniannak €rdekdbenis, hogy az Alapitvany
A fenti rendelkezdseket
m6dja nyilvdnos Qtonhf6rhet6)legyen.E kdrbena t|ifkoztatAsi
szolg6ttatilsaiigdnybev6tel6nek
k6telezetts6ga Kurat6riumelndk6tterheli.
A Kurat6rium elndke - a Kszt. 5. $ b) pontj:ira figyelemmel - a Magyar Nemzet cimii napilap
ttjln a bejegyzest6lsz6mitott 30 (harminc) napon beliil kdteles nyilvrinoss{grahozni az
Alapitvdny jelen alapft6 okirata szerinti tev6kenys6gdnek6s gazd:ilkodSs6naklegfontosabb
adatait. A kurat6riumi d6ntdseket,valamint a mfikddds 6s a szolg6ltatrisokigdnybev6tel6nek
m6dj6t,tov6bb6a beszamol6kk6zl6seit- az azok keletkezds9tflszAmitott8 (nyolc) naponbeltil a Kurat6rium elndkea sz6khelyentdrt6n6kiffiggesztdsselhozzanyilv6nossigra.

9. A dintishozatali 6sszefdr

nem vehet r6szt az a szem6ly,aki vagy akinek kdzeli
A Kurat6rium hatArozathozataliban
hozzAtartoz6ja[Ptk. 685. $ b) pont], dlettirsa (a tovabbiakbanegyitt: hozzhtanoz6)a hatArozat
alapj:in kiitelezettsegvagy lelel6ssdgal6l mentesiil, vagy bSrmilyen mris el6nyben reszesiil,
illetve a megkiitenddjog0gyletben egydbkdntirdekelt. Az el6z6 rendelkezdsalkalmazds6ban
ncm min6siil el6nynek az Alapitvlny c6l szerinti juftat6sai keret6bena brirki riltal megkiit6s
ndlkiil ig6nybevehet6nempdnzbeliszolg5ltatas.

