
BriNyAGfpfszET A MiiszAKr FE.n Oufsfnr ar,lrirvAry

egyseges szerkezetbe foglalt
alapit6 okirata

(mely tnldmazza az 1993. dv november h6 25. napjdn kelt alapit6 okiratot, valamint annak
valamennyi vriltozisat 2015. dv 6prilis h6 13. napj6ig)

Alultuott jogi k€pvisel6 igazolom, hogy az alapitv6ny alapitd okiratinak jelen, egys6ges
szerkezetbe foglalt sziivege megfelel az alapit6 okimt m6dosit6sok alapjen hatblyos tartalninak.
A jelen alapit6 okitat - az id6k6zi jogszab6lyv6ltoz.isoka is figyelemmel - 6tfog6an keriilt
m6dositdsra. a m6dositott r6szek d6lt betfivel kediltek mesieldldsre.

Tdriikbalint. 20 | 5. dv aprilis h6 13. napjan
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ALAPiT6 OKIRAT

(m6dosltisokkal egs€ges szerkezetben)

Az Orsz6gos Magaf Banytuzati 6s Kohdszati Eg/esiilet BAnyiszati Szakos*{ly B6nyag6pdszeti es
BAnyavillamossegi Szakcsoportjarak egyes tagiai k6zjs akarattal igy hat{roznah hog/ a polg6ri
Torvdnykdnyw6l s2616 1959. 6vi ry. t6 6ny 74lAg-a alapjan hati$ozatlan id6re, minr alapiro tagok
alapiwAnyt homak 16fie.

1.1 Az alapitv{ny treve, riiyiditett neve

1./1. Az alapitvdny neve:

B6nyag6p6szet a Mtszaki Fejl6d6Jdrt Alapitvdny

Ln. Az^l^pii'6ay tdviditett neve:

BGA

2.1 Az alapitviny sz6khelye, postacime

2./1. Az alapitviny sz6khelye:

2045 Tdrbkbilint Torbfry u, 13.

2.f2. Az alapitvdny postacime:

2045 Titritkbdlint, Torbrg/ u. 13,

2./3. Az alapitv{ny honlapja:

banyagepeszalapitvany.hu

3.1 Alapit6k

3./1, Alapitik az alapitis id6pontja szerint:

Nev
ll R6cz Glula
2./ Dr. Fazekas J6nos
3./ Forgics Liszl6
4./ Hidvegi Grbor
5 ,/ Matolcsi Gdza
6./ Bogdr J6zsef
7./ Dr, Bodn6r J6nos
8./ Dr. Eisner B€la
9.1 Veres Sandor

10J R6nafttldi Zolt^n
I l./ Liv6 L6szl6
12./ Gicsi V. Jdnos

Cim
8400 Ajka, Iqfsagi u- 1/tr.

8500 Tapolca, Radn6ti u. 32.
1052 Budapest U., T&ttkv€sz u 95-97 /c-
3200 Cyijn$/tts, G6lya u. 6.
2840 Orcszl6ny, Takfcs I. u. 59. Y2.
8300 Tapolca, Berzsenyi D. u. I 3.
3530 Miskolc, Hadi.ok]<antak L 2. fsz 2.
7635 Pics, Csortos cy. u 16/2.
2800 Tatabtny4 II., S6rbe*i ltp. 416.
116.
3700 Kazincbarcikq Cs&6ny u. 3 I .

3070 Betonyterenyq J6szerencsdt u 20.
1027 Budapest, R k6czi u. 6.

t6ke eFt



13,/

14./
t5.l
16./
17./
18./
19,l
20./
2t./
22./
23./
24./

25.1

26.1

27./
28./

Ferencsin Irnre
Aszody TamAs
Kal6 Tibor
Stit6 knre
Dubnicz Lesd6
Gyimesi GyOrS/nd (sz. Ka.zeny Emtlia)
Masi.Istv6n
Dr, Nan{si Tibor
Acs J6zsef
Dr. Zsiros L4szl6
Suller Andres
Magyar Elekrotechnikai Eg/estlet Cs

Oroszl6nyi Szeffezete
Oroszlani Banydk Kfl
KO-GEP Koml6i G€pS/6n6 es
Szolgeltat6 Rt.
MATRA-HAIDER DOZER Kft.
FUX lpali Szolgialtat6 6s Kereskedelni
Kft.

29-l GEPKOCSIS Szelit6 €s SzolAiltar6
Kit.

30./ PADEX Ki.
31./ EDIAFILT Kft. Erd6b6nye
32./ TPI HANDELS GmbH Szerv. 6s Inf.

Iroda
TRELLEBORG TAURUS Gumi Kft.
Orszigos Maryar Brny6szati €s
Kolfiszati E$/esilet
Kitzponti B6ny6szati Fejl€sztdsi Int€zet
J1JMO Kft.
HiberKft.
HIDROCONTROLL G6pipari Fejleszd
Szolgiltat6 Kft.

39./ DUNLOP-CCT

Ndv
R6cz Gluta
Forgacs Liszl6
Hidv6gi cAbor
Matolcsi Gdza

Dr. Eisner Bdla
veres S6ndor

R6naftildi Zolt n
Livo Ldszl6
Dr. Ferencsin Irn€ Mih6ly
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3529 Mskolc, Perczel M. u. 46. Y5.
2092 Budakeszi, Villrm u. 7.

3533 Miskolc, Szeder u. 34. fsz L
?623 P€cs, Athinay u. 6/a.
2840 Oroszliny, Kefialja n. 712.
2132 Gdd-fels6, Duna u 17.
3700 Kazjncbarcik4 Mfily{s k u- 8fvl3.
3534 Miskolq Benedek E. u-29ftU3.
8060 M6r, Vertes u. 25. Ml&
352? Miskolc, Soltesz NaS, K. u. 5.
3531 Miskolc, I[., Bersony J. u. 43.
2841 Oroszuny, Pf: 36.

2841 Oroszleny, Pf.t /2.
7301 Koml6, Pt: 19-

3200 Gyijngyds, R6bert K. krt. I 9/1 .
3501 Miskolc, Beseny6i u 18.

7300 Koml6, 41ta16 u. 5.

8451 Ajka Padragi u. 205-207.
3932 Erd6bdnye
1145 Budap€st, Mexik6i u. 278.

I 173 Budapest, Pesti u. 8-12-
l37l Budapest Pl:433.

1037 Budapest Mikoviny u. 24.
l1l8 Budapest, Franl.hegy u. 8/VVl8.
2310 Szigetszentmikl6s, Biro L. u 59.
1037 Budapest Viiigosnyereg u 4.

8-7500 Tournai Boulevard d€s
Combattants 64,

Cim
8400 Ajk4 Dornb u 21.
2089 T€lki, Musktdi u. 6/a.
3200 GyiJn$ds, G6lya u. 6.
2840 Oroszl{ny, Tak cs I. u. 59. V2.
8300 Tapolca, Berzseni D. u. 13.
7635 Pdcs, Csortos Gy. u. 16/2.
2800 Tatab6ny4 S6gvdd E. frt
12/ll1.fsz,3 ,

3700 Kazincbarcika, Cs6kiny u. 3 1 .
3070 B6tonlterenye, J6szercncs€t u. 20.
3529 Mjskolc, PerczEl M. u. 46. V5.

5,-
5,-
3,-
5,-

20,-
3,-
2,-
3,-
)-
3,-

100,-

100,-
t0,-

50,-
50,-

5q-

50,-

50,-

50-
10,-

50,-

r0,-
30,-

102,-

33./
34.t

35.1

36.t
37./
38./

3./2. Alapinik az id6k6zbet (az alapitd okirat mddosit{sdig) bekijvetkcrtt valtoz{sok szerintl

2./
3./

5.1
6,/
-t./

8.1

9./
10./
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23.t
24./
25,/

26./
27./
28./
29./
30./
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11./ Aszody Tamrs 2089 Telki, cyitnelrvinig u. 50/A.
12./ Kal6 Tibor 3533 Miskolc, Kdmiives u 32.
13./ Snt6ltue 7623 Pdcs, Park u. 4.
14./ D]ubniczL{ad6 2840 Oroszldnt Kertalja u. 7/2.
15./ CimesiCybrgyne Gz. KazAny Emilia) 2132 G6d-felsti, Duna u. 17-
16./ Masir Istv6n 3700 Kazincbarcika" M6tyas k. u. 8/IV/3.
17./ AcsJ6nef 8060 M6r, Ermelldk nt I i.
l8-/ Dr Zsiros Liszl6 3527 Miskolc, Brass6i u. 44.
19./ Suller Andnes 3529 Miskolc, Mikes Kelemen u. 32.
20-l Magyar Eletlrotechnikai Egyesiilet 1075 Budapest, Mad.ich Imre ut 5. m.

2r./ MATRA-TIAIDER D6ZER Kn. lTir vmn u, E"ori uroupe:.
22./ GEPKOCSS Sz6lllt6 6s Szolgiltat6 ?300 Kom14 A11616 u. 5.

Kft.
PADEX Kft. 8451 Ajka, Padragi u.205-207.
EDIAFILTKft. 1051 Budapest, Szdchenyi I. t6r 7-8.
Orszdgos Mag/ar Banydszati 6s 1051Budapest Okiober 6. utca 7.
Koh6szati E$/esiilet
JIJMO Kft. lll2 BudaDesl TaJrdkbalinti u 6.
Chesterton Hungary Kn. 2146 Mo$,or6d, Ctjditll6i (u.l 15.

GRAVITAS BVA Kff- 2094 Nagykovdcsi, Kossuti u37.
ContiTech Rubber lndustrial Kft. 6728 Szegeq Budapesti rtt.10.
FllX7-xL 3527 Miskolc, Vrstut€ri u.8.

Livo LiBzl6 alaplt6 61ta1 kijeltilt szemily:
Dr. Ferencsin Imre Mihdly alaplt6 6ltal kijeliilt szem6ly:

5,-
3,-
5,-

20,-
3,'

2,-
3,-

100,-

50,-
50-

50,-
3,-

rq-

50,-
50,-

3.13. A3./2. pontszennti alapit6k - a PtL 3:J94.9 (l) bel.,ezddse alapj dn - alapit6ijogaik ryakod6s{ra
- a kijeldl6 nyilatkozatban megjelttlt esetben maguk helyett 2012. szeptemb€r 27- n^pjffil
hatirozatlan id6re az alabbi szemdlyeketjeldlik ki, rnely kijeldlist a bir6sdgi nltvAnbrtdsba v6tett
elrendel6 vdgzds joger6rc emelkedds€t kdvet6en az alapitok nem vonhatjdl visszz..

l./ R6cz Gyula aiapit6 6ltal kijel6lt szemdly:
2./ Forgrcs Ldsz16 alaplt6 6ltal kijelitlt szemely:
3./ Hidvdgi G6bor alapito dltal kijeldlt szem6ly:
4./ Matolcsi G€za alaplt6 6ltal kijelitlt szemdly:
5./ Bogdr J6zsefalapito 6ltal kijeldlt szem6ly:
6.1 Dr. Eisner Bdla alapit6 6ltal kijelttlt szemely:
7 ./ Veres Sdndor alaplt6 5ltal kijeldlt szem€ly:
8.1 R6naftldi Zoltin alapito altal kijel61t szem€ly: R6naf6ldi Zolttu\1975.07.29. Moser

ldik6, 3700 Kazincbarcika Kitlcsei rit 10.

Dr. Debrcczeni Akos Elem€r,
1966.07.19. Kotiny Viol4 3434 Melyi,
Bercsdnyi u. 105.
Forgics l^rs216,1934.03.22. Litschauer
OlgA 2089 Telki, Musk6tli u.6/a

11./ Asz6dy Tamds alaplt6 6ltal kijeliilt szem6ly:

12./ Ka16 Tibor alapit6 Altal kijelijlt szem6ly:
13./ Siit6Ilnre alapit6 6ltal kijelijlt szem6ly:
14./ DubniczLAszl' alapit6 dltal kijelailt szemely:
l5-/ Gimesi Gyiir$mi (sz. Ka?6ny Emilia)alapit6 iiltal

kijeliilt szemdly:
16./ Masir Is&6n alapito 6ltal kijeldlt szem6ly:
17./ Acs J6zsefalaplt6 6ltal kijelitlt szem€ly:

9./
l0.t
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18./ Dr Zsiros Lriszl6 alapit6 eltal kijelitlr szemity:
19./ Suller Andrds alaplto 6ltal kijelttlt szemily:
20./ MaS/ar Elekrotechnikai Esiesiilet alapir6 6ltal kijelt t

szemdly
21./ MATRA-IIAIDER DOZER Ki.alapit6 6ttat klel6lt

szemdly:
22./ CEPKOC$S Szdllir6 es Szolgdltat6 Kft.alapit6 ehd G.I.T.A.3 Kft.

kijeldlt szemily:
23./ PADEX Kft- alapit6 {ltal kij€litlr szem€ly:

24./ EDIAFILT Kft. alapir6 dltat kijelitlt szemity:
25./ ONzigos Mag/ar B6nydszati 6s Koh6szati E$/esiilet

alapito 6ltal kijelitlt szemdly:
26./ JUMO Kftalapit6 6ltal kijeldlt szem€ly:
2?./ Chesterton Hungary Kft. alapit6 dltal kijelijlt szem6iy:
28./ GRAVITAS BVA Kft. alapiro rltal kiielltlt szem6ly:
29./ ContiTech Rubber lndustrial Kft. alapit6 6ltal kiielttlt

szemery:
30./ FUX zfi" alapit6 6la1 kijelttlt szemely:

4.1 Az Alapit*iny cdlja €s tev6kenysdgi kiire

4./1. Az Alapitvany c€lkittzesei:

4./1.1 A ma$/ar b{nyagep6szet ds binyavillarnosseg tudomdnyos, oktat si, mtszaki_fejlesa6si,
biztonsagtechnikai, gazdasegi eredm6nleineb a ki6pitett nemzetkozi miiszaki, kereskedelmi
kapcsolatokb6l szerezhet6 kijlcsdnG eliinydknek a k6zkinccs6 t6tele, a ,, B6nyag6p6szeti Cs
BdnFvillamoss6gi Konferencia., rcndszercs, 6venkdnti megrendez€se r6v€rs 6s ezAltal
hoTz^jtuulni a magar ipar 6s kereskedelem fellenditds6hez, fejlesztds€hez

4./1.2. A ,JlELI-B'-LATfffl ernl6kplaketr alapitdsdval 6s adom{nyozAsdval az olyan kiemetkedo
gdpdszeti, villamossdgi, miiszaki megoldasok megsziiletds6nek 6s/ g/ elterjesztes€nek

J4r^ng.qajisat 
m91yek inlerdiszciplinrrisak olyan drtelembe4 hog br6ny6szati eredetii!

kifejl6distik melleft az ipar :dbb teriiletCn el6ny6sen alkalmazhat6li Az emlikplakett ,fiell_
Bldthy Dii" elnevez€ssel keriiljitn {tadd$a-

4,n. Az Alapitvimy k6zhasznf tev€kenys6gi kttrci az Ectv. 2.S 20. ponqa, valamint 34.g (1) bekezdes
a) pontja alapjdn:

. szoci6lis, neveldsi, oktatiisi, ismerer- €s kdpessdgfejleszdsi tevikenyseg@zMbtv. l3.S e)
bekezd4s 8. potltja 6s a 2011. Ali CXC. bnAny 4.5 e )bekpzdAs d_, p;nfa alapj6n),. tem€szet- 6s kdmyezetvddelmi tevdkenysig (az Mbtv. j3.S O bel,ezdAs lj. pontja
alapj6n)

. tudom6nyos, kutat6si tev6kenys6g (a 2004. evi O.XXIV. tdrv'rly S.S e) bekzzdAse
alapjdn),

. hatiiron fiili ma$/arsAggal kapcsolatos c6lok megval6sitAsa (^ 2001. evi DeI. t6rv6ny 4_
18.!-a alapj'n),

. munkaer6piacon h6tn4nyos helyzetir sz kemberck k6pz€sdnek el6seglt6se (a 2001. ed 3.5
(2) bekezdes Q A Q ponloi atapj|a).

4.13. Az AJapitr'ny nem zitla kt, hogy tagjain klvtil m6s is rdsz€siilhessen a k6zhaszi(r
szokeltat6saib6l.

1138. Budapest, Pdrkany utca 15. M
RAcz Gy!l4l947.07.20.Szecs6di MAri4
8400 Ajk4 Domb u.21.



4.14. Az Alapit'J,tll.y gazddlkod6si tevdkenysdget csak kitzhaszri va$/ az Alapit6 okiratban
meghalirozott alapc6l szerinti tev€kenysdgek megval6sitisa drdek€ben, azokat nem vesz6lyeztewe
vegez,

4./5. Az AlapitJhny a gazd6lkoddsa sordn el&t ercdmdny6t nem os4ia fel, azt az Alapit6 okimtban
megbat6rozott kiizhasznri tevdkenys6gere forditja.

4./6. Az Alapitviny kdzvetlen politikai tev6kenys6get nem folytar, szervezete p6rtokt6l ffiggetlen €s
azoknak anyagi t6mogatist nem nyujt, valamint tamogat6st nem fogad el. Kiizvetlen politikai
tevdkenysegnek min6siil ktiloniisen a ptut drdekdben v€gzeft politikai tev6kenyi6g, az
orszrg$.dl€si k€pvisel6i vAlaszt6son tfftdno jeldltdllitds, a me$/ei, fdvtuosi Onkorm6nyzat
k€pvisel6-testiiletebe tdrt€n6 jelohillftAs, az Eur6pai parlament agjanak ttt(6n6 jeli'6s, a megyei
jogu v{ros k€pvisel6-tesfiiletdbe titrt€ndjeldltdlitds, valamint a polgiarmesterjelijl€s. Nem min6stil
kdzv€tlen politikai tevdkenysdgnek a kuldn tdrvdnyben meghatirozott nernzetisdgi szewezet dltal
a helyi, illete nemzetisigi dnko.mdnyzati k€pvisel6i vdlasztjson titrt€n6 jeliilt llft6s, valamint
polgtumester j elijles.

4.n. Az Alapilvljry b6rmely c61 szerinti juttat st p6ly6zathoz k6theti, amennyiben a Kuat6rium a
:$lat6s pSlyia tl\oz !al6 kdtes6r6l ditnt 6s meghdA$zz^ a pity|z ti felt'ElekeL

5./ Az Alapitvdny vagyona 6s gazd{lkoddsa

5./I. Az Alapitvdny vagyona

5./1.1. Indul6 t6ke:

Az alapit6k Altal az 1.lapit\Any rcndelkezds6re bocseton indul6 t6ke 934.000.- FL a"2z
Nyolcszizharmincndryezer foriff, amely az dlapit6k 3.1 pontban felt$ntetett hozzAj6tul&6b61
tev6dik dssze.

5-l1.2. Titrzst6ke:

Az Alapitvany indul6 t6kdjdb6l 600.000,- Ft, azaz Hatsz/rzE"Et formt-

5./1.3. Szabadon felhasznflhat6 va$/on:

- az Alaplrvany indut6 titk€jq
- az Alapityaiy szir 6jera befoly6 csadakozisi itsszegelq niivekmdnyek es ezek kamat4

hozam4

- az Alapifldny tdrzst6kdjdnek kamaa 6s hozrma,

- 
^z 

Alapif,{]dny - cel,rdekdb€n kifejtett - gazddlkod6si tevekenysdgenek eredrndnyq
- a katzhaszni €s kijzhasznf cdl 6rdek6ben vegzett gazddlkoddsi tev€kenys€g eredmdnye,
- a befehet€si revdkenysdg eredmdnye,

- kdlts€gvetdsi tdmogat s,

- m6s szerevezett6l, illetve magdnszemel,'t6l kapott adomeny.

Az Alapi&dny nyilt ahhoz bdrmely belfttldi €s ktilfdldi termiszetes 6s jogi szemily, valamint jogi
szem€Iyis€g !6lkiili szervezet csatlakozha! ha az Alapifieny cdljaival e$/etirf €s azt any;gi,
vag/ b6rmely m{s m6don t mogatni Kv6nja. Az Alaplt!'nyhoz csatlakozhatnak konket
befizetCsek*el €s az Alapltveny c€ljait el6segit6 eszk6z6k, valamint szolgdltat sok bizosit srval.



AZ Alapifvdnyhoz csatlakoz6k nem velnak a osatlakozls tenyevel alapit6k*t Csatlakozis €set6n a
felajr{nldsr6l es a fed6nl6 altal meghadrczott felt6telek elfogadds{r6l a Kuratodum ddnt.

Az Alapitvi4ny indul6 va$ionet niiveli:

- az Alapitvanyhoz csatlakoz6 bel-, es kiilfttldi termeszetes €s jogi szem€lyek, valamint jogi
szemdlisdg nilktli szervezetek befiz€t6se, ds eg/6b varyoni 6s nem vag),oni hoz6jdrul6sa,

- az Alapitv6ny r5szgte jAr6 kana! r€szesedds, osaaldk 6s 6rfolyannyeres€g a villalkozrsi
tevdkenysdgbiil sz4rmaz6 nyercsdg, valamint

- az alapit'r'l.lr'y 5./2.2, pont szerinti bevdtelei.

Az Alapitveny c€ljainak el&6se az AJapitviny vaSTona 6s armak hozad€kai szolgdlnak. Az
Alapitvrny szabadon felhasm6lhat6 vag/onanak terh€re teljeslthet6k az alapitvdnyi cdloknak
megfelelii kiadasok

Az a1apft6k es M Alapit\Anytnz csatlakoz6k az Alapitv6ny rdsz€re befizetetr dsszegeiket €s e$/6b
vagyoni hozz6j6rul6saikat nem kiivetelhetik vissza-

5.n. AzAJrp[ta{ry g zdrlkoddsa

5./2.1. A szabadon felhasan6lhat6 vagyon S/araplt6s6\d es felhasmjflesrval az alapitok a t6rv6ny, jelen
alapit6 okimt 6s kiildnajsen a 4./ pont rendelkezdseinek betaflit6val az Alapivitrily t gtyezet'
szerv6t, a Kumt6riumot binik fieg. Az alapitveny vagrondval val6 gazd{lkodas sordn a
Kurat6dum aj6 gazda gondoss6geval kttteles eljrmi.

Az 5./1,3. pontban megieliilt vaS/on, valamint az Alapitvany mffkdddse sorrn ut6bb keletkezett
vagyon teljes eg6szeben felhaszndlhat6 az alapitv6ny miikijddse sorrn az alapitvdny celjai eldrcse
ddekeberL kiildniisen az aubbiaka:

- a ,,HELL-BLATHY emldkplakeft" 6s a ,,Hell-Buthy Dt" l€hehozis6val ds adom6nyozdsaval
j6r6 ktiltsdgek,

- dijazis, jutalonL timogat6s, p6ly6zati t4mogat4s, dsztondii, kitltsdgt€ritds, term6szetbeni
juttatisok (ig/ kuldndsen szel6s es 6*ez€s) segdly nyuji6s4

- ,lrryi eszkdzdk beszee€sg

- a Bdnyagepeszeti ds B6nyavillamoss6gi Konferencia megszeryez€se, es a Kurat6rium
hatdrozata szerint meghivott szemdlyek dszv6teli kttltsdgeinek biztositis4

- mdsokkal kiiziis programban val6 rdszvdtel k6lts6gei,

- alapitv6nyi m{kddesi kitlts6gek (ktilondserf de nem kiz{r61ag megbizisi dljak fedezese, a
Kurattuium 6s az Ellen6ft6 Bizotts'gtaglarnak az Alapitvdny cCljai megval6sitdsa erdek€ben
vdgzett munlajuk sodn indokoltan felmeriilt €s igazolt koltsdgek megt6rlt€se),

- kdzhasznitevdkenys6gekmegval6sit4sa,

- szerzodeses ellendrt€kekkifizetCse. valamint
- e$/db alapit6 okirati c€lok kdrdbe taftozo kifizet6sek €s vag/onfelhasarl6sok form{jabarL

A kumt6rium ddnt az alapitv6nyi c6t megval6sulds6t szolg6l6 kitltsdgekr6l, kiadesolo6l €s az
alapitudn)4 kezel6k esetleges kttltsdgeinek t6ritesdr6l.
Az Al^pitvany timogat s6nak elnye.es€t brrmely ma$/a. vagy kUlibldi terrneszetes vary jogi
szem6l% illewe e$/6b szdrezet kezdenenyezheti. Az alapltv6ny bdrmely c6l szerinti juttat{set
pdly6z-athoz kotheti. Bbben az esetben a p6lydzat nem ta.talmazhat olyan feltdteleket, amelyekb6l
- az eset dsszes kijrtilndnyeinek m€degel6s6ve1 - megallapithat6, hog/ a pdly:izamak el6r€
meghatdrozott nyeftese van (szinlelt p6lydzat). Sdnlelt pd.lydzat a c€l szerinti jutrar6s alapjdul nem
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smlg'lhaL Az?lapitv6ny az alapiMny vezetesdben kijaemr[kdd6 szemdlyt, a tdmogat6! valaminr
e szemdlyek hozz^tutoz6JAt - a b6rki dltal megkdt€s ndlkiil ie6nyb; vehet6 izolgdltattsok
kiv6tel6vel - cdl szerinti juttatisban nem reszesitheti. Az araplt'rln,y 6ltar nyijtott c6r szerinti
jufiadsok nyilvdnosalq b&ki 6ltal megismerhet6k.

5./2.2. Az alapityany bev6telei a kovetkezdki
a) az alapit6t6l kapott befuetes, valarnint az alapit6 6ltal az alapitvany renderkezds€re bocsdtott

vagyon;
b) gazdrlkod6si tevdkenysdgb6t Gzolgeltatds nyujt6s6b6l) szirmaz6 bevdtell
c) a kdl6Cgver6si dmogauis:

ca) apSlyLz t 6q6r\ valamint e$/edi ditntdssel kapott kdltsigetdsi tdmogatds,
cb) az Europai Uni6 strutturdlis alapjaib6l, illetve a Koh€zi6s Napb6l sz.iLrmaz6, a

kdltsegvetdsbdl juttatott t6rnogates;
cc) az Eur6pai Uni6 kttlts6gvet6s€b6l va$' mds 6llarnt6l, ne$zetk'zi szErve?etill szifimazb

tiimogatfu;
cd) a szemdlyi jdvedelemad6 meghatdrozott #sz6nek az ad6z6 rendelkezese szerint kiutalt

dsszege;
d) az e amlrzart6s al.endszereib6l kijzszolgaltatzsi szerz6d6s ellendrt€kekdnt szerzett bev6tel;
e) mas szervezett6l, illetve magrrszemillt6l kapott adomrny;
D befeketesi tev€kenys6gb6l szdrmaz6 bevdtel;
I eg/eb bevdtel.

Az Alapitv6ny bermely bevetelg jdvedelne novelheti az Alapitvany vag/on6t, illetve kdzvetleniil
az Alapitviny 4./ pontban meghatrirozott cdljaim fordithat6_ A c€lok el&6se €rdekdben 

^zAlapitvrny bi.milyen va$,ontdrg/at megszerezheE megv{stuolha! b6rbe vehe! tulajdon6ban
tarthat €s megterhelhet. Az alapitvimy yryona az alapit6 okiratban meghatdrozott cdloka €s az
alapitvAny mr&kijdesi kolts6geinek fedezes6re fordithato, 6s teljes egdszdben felhasaalhat6. A
kurat6rium az Alapftvany va$/onet meglelel6 gondoss6ggal k6tele$ kezelni.

Az AlapitvAny nev6ben vary ja*ira tij.t6n6 adomfnygyiijtds nemj4rhat az adomdnyoz6h illetdleg
m6s szemdlyek za.ldatjs'val, a szf,rnelyhez fr2frd6 jogok 6s az emberi m6lt6s6g s6relm6vel. Az
Alapitveny nevdben vW jav'ra t6rt6n6 adomdnygyiijtds csak az AlapltvAny lrdsbeli
meghatalmazrsa alapjdn vdgezhet6. Az Alapitvdny rdsz&e juttatott adomenyokat az adom6nyoz6
nyilvdntartlslba bcillitott kitnyv szerinti, ennek hi6ny6ban a szok{sos piaci dion kell
nyilvdntart{sba venni.

5./2.3. Az Alapitu{ny kdlts€gei, rdfordithsai (kiadiisai) a k6ve&ez6k:

l) alapcdl szerinti (kttzhaszni) tevekenys€ghez kozvetleniil kapcsol6d6 kitltsegek;
b) gazdilkod6si tev6kenyseghez (szolg6ltat6s nlujt s6hoz) kitzvetleniil kapcsol6d6 kOlts€geg
c) az Al^pity6'ry szefteinek, szervezetdnek miikodesi kijltsdgei (idedfie az adminisztr{ci6

kOlts6geit ds zz egJdb felmed t adzvetett k6lts6geket), valamint a tiibb tevdkenys6ghez
haszndlt immateri6lis javak es tiirg/i eszkitziJk €ftekcsokken€si leirSsa;

d) egy€b katltsdg.

5 .n.4. Az NapiF{ny kett6s kijn'.witelt vezel

Az AJapteeny az alzpcel szerinti (ezen beliil a ktizhaszni) tev6kenys6g6b6l, illetve gazd6lkodrisi
revdkenysdgeb6l szirmaz6 bevdteleit 6s kdttsdgei! n4fordltdsait (kiaddsaiD elkiititnttetten tartja
nyilvdn.

Az Alapitvany vrlt6t, illerve mds hitelviszon),t megtestesit6 6rt6kpaplrt nem bocs6that ki.



Az Alapit:Ji)i1y gazd,ilkoddsi tevdkenysdg€nek fejlesztdsdhez kdzhasznf tev6kenys6#t
veszelyeztetd m&tdk{ hitelt nem vehet fel.

Az Alapitvdny befeket€si tev€kenys€get csak a Befeldetesi Szabalyzatnak megfeleliien v€gez. A
Befeket€si Sabalyzatot a Kulat6rium az Ellen6rz6 Bizottsdg vdlemdnyenek kikCrdset kdvet6en
fogadja el.

6.1 Az Alapitvlny tags{ga

6./1. Alapit6 tagok:

Az alapitb okirat 3.n. ponlidban meghat rozoft temCszetes €s jogi szem6lyeh vary helyettiik a
3./3. pontban megjelitlt szemdlyek, akik alapit6i jogokat g/akorolnak

6./2. Csatlakoz6tagok:

Az alapito okirat 5J1.3. pont szerint csatlakoz6 szemdlyek. A csatlakoz6k a csatlakozis tdnydvel
nem velnak alapit6kk6. A csatlakozrs 6s a tdr[ogatis elfogaddsdr6l a Kurat6rium ddnt. A
csatlakoz6k6l a Kurat6rium nyilventaf ast vezet.

6-/3. Az Alapiffany ds a temogat6i a mindenkor hatiilyos jogszabdlyok szerint r€szesiilnek
kedvezmdnyekben.

6./4. Az aLapit'i jogolcat ds k elezexsageket az alap{t6 dtlrhltzhatja, ha az alapit' okilatban yA ah
v ag, o ni hoz z tij tit uhs 6t t e U e s itette.

7./ Az Alapitvitry sz€reei k6pviselete

7.n. Alapitdh g,frlise

7./1.1. A2 Alapit6k g616se a 3./2. pohtban megjelalt alapit6k wl6n1tut az alapitok helyebe IAN 3./3.
pontban kijelitlt szemelyek dsszess6ge. Az Alapitdk giilAse nytlydnos, az Alapit6k gnflesin az
alapit6 es a csatlakozi tagokon kiv az A ekl6d6k is rdszt vehetnek Az Alaptt6k g,fl An az
alapit6 tagok, i ette a 3./3. pont szerint az alapit6i jogok gtakai4sdra Weldlt szemelyek
(tovdbbiakban eg/iittesen: alapit6k) tanAcsl.az^i es szayazati, a csatlaLozd tagok tanjtcskozdsi, az
6rdekJ6d6k pedig rtsn'teli joggal t esznek rdszt.

7./1.2. Az AlapinSk gfilAdnek mfiln;ddse:

Az Alapit6k gfrlAse sznkstg szefint, de legaldbb dvente egt alkalommal nlesezik Az Alapitok
gfrI4sdt - legkEsabb az nl^ napjdt megeldzd 15 nappal kardbban - a Kltrdorrrm elhdke nevre
sz5hi' meghiv6val, irdsban (postai iton vag/ e-mailben) hua bssze, az nl* hely'nek
id6pon,jdnaN napirendjdnek a megielAlAsevel. Az Alapit6k &,ilesenek 6sei nyiMj osak Az iiles
nyilvdnossigtir az Alltptu)Any honlapj dn l,ttazetett neghit' biztos{l a.

A Kurat6rhmt eln1ke kiiteles bsszehri2i rendkivnli alapit'i grtl6st, ha azt

- a Kurat6ritun hanirozaflival inditvdnyozn,

- az Ellen6rzd Bizottslig inditvinyozza a 7./3. pont szefinti esetben.

Az Alapir5k gfrAset a krat6riwn dltal felart kurattuiuni t tgwzeti.
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Az Alapintk g,ilAdrdl jeg/zdkt'tryvet ke AszitenL melynek r,gzitenie ke az Atapitdk griUse
6ltal hozott dthteseket, hatdtozatokat, valnmint az adott kerdAseLben a d1ntdst ttimopatok 6s
ellenz6k szdmardnydt, ralamint szemelyet. A jegE1kdnyvet az Atopit'k gdl^e -leyezer6

elndunek ket - az Alapit6k gttl4sen negv'laztott - hitelesit'nek 6s a jega6k)ryuvezet,nek kell
aldtunia. Az Alapttak g,flAse dhal hozott hanjrozatokat az .atapitai g.ntAe Hahiromtainak
KanyvAben kbteles a Kwat'ritan rezeml

Az Alaptt6k giivse haabozatwpe' ha azon az alapitok bbb nint 50%_a jelen ,an. Ametutyiben
az alapit6lszak & alapit6 okirat thddosittisdr6l kell &)ntenie, g, az Atapit6k glfrlAse;kl<.r
hahiozatupes, ha azoh ralamenn i dlaplt6 szem'lyesen, vag/ tueghatalmazix t:gdnielen van.

Az Alapttdk gflAse a hatdrozatait eglszeri sz't,bbs^ggel hona, kiv,ve, ha jogszabaly vagt az
Alapit6 okirat valamely kerdAsben hin1sitett sz6t'bbsAget ir el6.

Az Alapit6k gfrlise hatdrozathozataldban nem |ehet resd az a szenelr, ah vag, akinek k,zeli
hozzdtartozdja a hattuozat alapjdn
a) kiitelezexseg vag/felel4ssig al6l mentesiil, rag)
b) bdlrniben nds eldnyben rAszesl , illetve a meglqjtend' jog gletben eg)ebkant drdekett.

Nem mindsfrl el6nynek a ktzhaszni sze\ezet cdl szerinti juftakisai kseteben a bdrki altut
negkdfts nelkil igenybe whetd nerh pdrEbeli szokAhaah, illetve az egtesnlet attal tagj.inak a
tagsdgi jogv iszony alapj dn qaij toff , lezsit' okiratnak negfekl' cel szerintt juxatfu .

7./1.3. Az Alapit'k gdbse hatAskbrAbe tartozik:
- az alapit6 okbat indokolt esetbeh az AlllpittAny nevdnek, cifdnak ls ragtonanak serelmetlktl tdrftndmddositlisa,
- a Kuraririurft elnbkenelt elndkhebetteseinek As tugjainak negvdlas*isa l: visszahivds4
- az EllendryA Binttstig tagiainak megv asztdsa ls visszahivdsa,
- az Ellendrzd Bizottslig etenkenti beszdmol6inak megvitatdsa 6s elfogaddsa,
- nindazon ng,elt nelyeket jogszabdly vap oz Aktpit6 okirat az Atapit6k gfrl^se haflisfojl^be

utal.

7./2. Kuratdrium

7./2.1. A Kwat6liutn az Alapitvtiny ig/vezet1 szeme. A htathtuM tagai oz Atnpitvdny wzet6
isztsAgviselii. A Kuratbrium itl4sei ttyihrAnosak az iil^en a Kurat'riumi tagokon tAil i" aopi6
a a csatlakazi tagoh valamint az erdeHaddk is rhu lehetnek.

7./2.2. A Kurat6rit,t lillset szikstg szeint, de dvente legakibb htuom atkalo ital bssze kell hir i. A
Kurat6rhmt iius& - legkds6bb az il6s hapj/tt negel6z6 8 nappel kardbbak _ a Ktrat'rhnn et al@
ne-u1e szol6 neghiv6val, in^ban (postai iton vag/ e-mailbe ) hiuja dssze, az dt6s hetyineN
id61ollldnak napirendjdnek a megiebusevel. A Kurat6rtunl iil ei nyilvdnosak. Az ijl
tryilvdiosstigit az A lapitvdrly hoilapjd kbzz'tett meghiv6 biztosil a.

A Kuratdriwt elnAkz kdteles dsszehiwi rendkiviili kurat'riwni iiast, ha azt
- bdrmely Kuratbiumi tag, vag)
- az E_llendhA Bizottsdg a 7-/3. poht szerinti esetben az ok a c'l 8 a napire d megebksevel

indll rdnyozza.

A K lat6r otl iiuset az elndh akaddlyozmtdsa esetdn a Kwat'rinl? dhal felart elnikhelyettes



A Kalaiiiwt esdrdl jegrzdkiin iet kell kdsziteni, melynek r1gzitetlie kell a Kurahjrium dkal
hozott d()ntaektt, hatlirozatoLat, valmnint az adoft k4rdesekbek a &inftst tinost'k As ellew1k
szdnardnyit, ltal,mjnt szehilyet. A jegzdkbnyvet a kurato uni ulls levezeti elnakeneN ds a
jegE6kott)"eezetdnek kell aldimta. A Kurat'rtu dhal hozott hattirozatokat a Kurat'riuni
Hahirozatok K,ktltaben kbteles a Kurat6rium vezetni.

7./2.3. A K rat6rium hatdrozatkipes, ha

- a Kurat'riran tagiainak legaldbb 6/9-e meSjelent,

- hanirozatuptelensdg eseten a Ktatdrium elnA|,e - 30 apon beLijli iddpontra - az tilest
ismakken dsszehiuja.

- a hatArozatkiptelensAg miatt megismAteh latatoriwni iilisen a Kffatorifln tagsagltrlakfebt
meghalab Mtszim jelen v.tn.

A kiatdrinni tilAseken a Krrat6rium togjai kizfu'lag szemdlyesen whetnek rbzt, a Kurat6r,ml
tugiAt mds, meghotalmazott szemely az desen em kipviselheti.

7./2.4. A K latdrium dOnteseit - a jogszabdly 6ltal eghangi sza|azathoz ldt6tt, rag/ az Alapit6 Okiat
dllal mindsitett szavazathoz kbtiLtt ddnt^ek kiv'tevrel eg)szeri szdt,bbsAggel hozza A
Kurat6rium nyilt szavazissal dAnt, hwve, ha ajelenlev6 k rat&iumi tagok 6/9-e titkos szalaztbt

Mihde tagnak eg, szavanti joga ran Szdvazateggkl'sAg ese6n az el 6k szavazata d6nt.

A harirozatkepesseg, yalamint a szavazati a iny szdmiaisdndl a Kurat6rium ahtuilis,
m ldenkoron betblfitt UtszAm& kellfrgelenbe venni.

Mindsitett, 6/9-e,s tdbbseg sziikseges a kratdlinni tag visszahiv^dval lkrycsolatos
eldi)fiAsdhez.

A Kwat6r nn hahlrozathuatulaban nem ,ehet rAst az a szem'Iy, aki vagt akinek kozeli
hozvitartoz6ja a haflfuozat alapjdn
a) lci te le z e t $ Ag I ag, fe le l6s s 6 g a | 6 I m ent e s :fr l, v agt
b) bbmilyen nis el6nyben rdszesiil, illeae a megkdterddjogngretben eg)Abk"nt 

'rdekett.
Nen min6sill el6nynek a Lizhaszni szenezet cll szerinti jutratdsai liere@ben a bA d dltal
negkt;Es ndlk)l igdnybe vehet6 nem Nnzbeli szolgdltatos, illetye az eg/esilet dltal tagiAnah a
tagsdgi jogvi.szony alapjdn ny jtoq lAksit6 okiratnak megfelel6 cql szerinti juttatds.

A Kurat6ri tn tagai ius turttisa nAlkfil is hatlirozhatnak

Az iilAsen kiunl javasolt hattuozat tervezetA nyolc napos hahirid' kittzCsevel irAsbon (ajdnloft
lev'lbe4 elektronihts lerelben, faxon vag/ kezbesttdvel kirftn6 lkh)etlen dtaAissaD l.,e a
Kurat6rhm tagjaiyal kdz6lni, akik szcvazatul,nt irdsban adjdk meg.
Az irdsbeli szayazis haflirozatkdpesstgAre az iil6 hatdrozatklpessAgenek szab',tyai negfetetaen
irinyad6k
A hakirozatot tE utols6 szavazat be&kzzAsA kiret6 apon kell meghozottuaktekinteni.

A szavazAs eredmAnyer6l 6 a hatdrozaft6l, valamint annak keker'l a kurat6riunti tapokat az
utols' szavazat beerkezAset knvet' nyolc napon beliil a Kurat6rh^0n eln'kz irfuban ldjAko;arja.



l2

7./2.5. A Kurakir nn hakbknftbe tartozik:

- ddhtis a szdaviteli finAry szeri ti beszd,nol6 elfugadixir6l, vata ifi o knzhasntisdgi
mellaklet elfogad6ar61, Ietatbe helyezesar es kdzzAbeUrat,

- ddnt a m[kbdessel W)csolans lerddsekben,
- dbnt az alapity&ryi vag)on - Alapit )dny szellemavel megegtezd -felhasmdldxir6l,
- ddnt^ .tz Alopitvti y dltal ryailott cdl szerihtijuttatds pitylizathoz yal6 kd1se6t,
- ddnt az Alapitvdny dltal kiiftisra ksnl6 ptilyalzakk fehdteleir't, etblrd1a a plilydzatokrrt,

odaftAli az al4pitvdnyi dijakat,

- elfogadja az Alapttwirryhoz t6 And csatlakovist,

- elfogadja az alapiMdtty eyes Eyekenyseg'r1l kiszitett bes?imol6t,
- vezeti az Alaph6k gfrldse Eatdrozatainak KdnyvAt es a Kuratliiwni Eatdrozatok KAfiwet.
- a Szenezeti As Mfrkiibsi Szobdbzat elfogaddsa, n'dositdsa,
- a Befekeftsi Szabdbzat elfogaAisa,

- minden naptdri evben a Bdnyagepeszeti Es Bdnyavillanosstigi Konfercncia megszenezese
es enrck iddtartama alatt az alapit'lc illetve a 3./3. po t szerhlti szenelyek _ Alapit'kg) Aaenek nem mi 6snl6 - fujdkoztab AtekezletAnek asszehiv&a, megszer-vezese,

- az Alapitviny eves koh.s'geftsenek elfogaAisa,

- anitjogszabdly a Kurat6rium kizdftlagos hathkijldbe utal.

7.,2.6. A Kurat6riun tagjoi 6s hegvtilaszhbuk:

A Krat6rium tagjait, wlamint eln1kq az Alapitok gfrlese kerifet As ydlasztja neg.
Az Alaph6i k gfrl4s el6szdr a htratbriton elnOwt, nqjd a Kurat'riwn 6dbb, tagait A
eln a kh e ly e t t es e i t v d I asz tj a m e g.

A Kuranirium Utszdm.l legaldbb 7 f6, de legfuljebb | 1 fi. A Kurat'rizon tagjainok, elnaanek 6s
elndkhebetteseinek t egbizatha 5 eves iddtark nra szot, anety negbizatub ;eghosszabbithato.

Habkse4 lemond^, vag, a Kurat6rium hunkdjAban legawbb fel 6ve folyanatosan r6szt nem
ver6 tag eseftbel1 az Alaptt6i kbzgiil4s a soron ka;vetkez' rendes frl^s,n ij htrat6riani tagot
vilaszt. Amennyiben a tagok szdna Z f6 ald csi)l*,en, az Atapit'i k6zgnit6i kzt h,napon bilttl;
idApontra dsszehtvott rendktudli frl4san kateles ij tagot (tagokat) vilasztani.

Az AlapIt6i kargfrl^ a Kurat'riun bAfleU tagjdt, el 
'kit 

mahditzon k leidrta el6tt is
faiss?hNhltja, ha a szemdly tevAkenysig'vel az Alapftvany bltos knzerdektr cAljt As az e!6irlkirhasni kvAkenys6g megval'sittiejt wszAlyezteti. A Kurat'rium tagjainak 6/g-e
kezdananyezheti az Alapitoi kazgfilesndl - az Alapitfit ' c4tjainak eter^,t es kthhasmi
tetikenysAgAnek fiegvalositlisat vesz'lyeztet1 indok miatt - a Kurat6fi.an tagdnak eln,Mneh
e I nb khe lyett e s ein e k v iss zahtvd s A -
A haldl, a lemondds vagt fisszahivb miatt ijo nan vdlasztott Kurat6riurni tag megbia*isa az
eredeti vdlaszttis iddtartamAig kd ed6 id'tartamra t6rt6nik

A Kurat&iun miht testiilet kijeldldset az alapitok akkor vonhaldk vissza, ha a Kutat6rittm a
tevdkenys'garel az Alapitvtitl, tafi's ldzerdew celjtuMk 6s az el6ilt k,zhasni tev'keq)segnek a
megv a I 6 subs lit v e s zd lye z t et i.

A K rat6rium eln6ke, tagjai 2012. e, szeptember h6 27. napjAt'l kezd6d6e hatdrontt
id6tartatnra a kbvetkez'lc
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fi$dsdg: Lq*clm,

1- Katona Jdnos elnAk 2038 Soshtt, RAt u. 12.
Acs Jdzsef elnakhelyettes 8060 M6r Ermelldk ttI1.
Dubnicz Ldszhi 2840 Orosz juy Kertalia u7.fsz.2.

4. Dr. Laddwi Gt;bor ktrlitor 3524 Miskalc J'sika lvfiH6s tL47.
Livo Ldszl6 elndkhelyeftes 3070 Baro\tercnye J'szererEsAt u-20.

6. Maioros Ond kunitor 3261 Abasdr V^lsy u.8.
7. Mohinszk Bdla kwdtor 3800 Tatabhrya El6d vezir u5.
8. Sinon Csaba kurator 3521 Miskolc Hain6czy tt30.
9. Dr. hiros L6zl6 kurdtor 3519 Miskalc Brussdi u.44.

A Kuratbrium tagjaivaL el.i'Avel I elndkhebeftesetvel szembeh nem dll fehn a ptk 3:22.5 g)-
(6) bekezddsiben, valaniht a Ptk 3:397.5 6) As @ bekezdAsAbe meghatjrontt kjzdr, ok

A Kurat6rium tagiaihak elndkenek es ehdkhelyetteseikek dijazAs nem jdr, feladatukat tltrsadahni
tevAkenystgkent Lildk el, de a tag&ig elldtdsdval W)csolatos k'zvetleni)t felmeriilt ds indokalt
lciadiso kat rtsziikre az AlapitvAny negterit i.

A kdzhasmi szenezet thegszin4sA knvetd harom evig nem lehet mfu lkjzhasznd szervezet vezet'
ttdsegvisel6je az a szemab, ak kanibban olyan khhaszni szeryezet rezet' tiszh'gtselaje vok _

a nak hegszinzsAt megel6z6 kzt evben legaLibb eg/ evig -,
a) ahely jogu id nAlhil szilnt meg igt, hogt az dllnni ad6- ds vdnhaa5s,ignil nyilylintartott ad6-

es vdmtaftozfudt nem egteklitette ki,
b) a elbel szemben az dll@|i ad6- As finhatostigjelent's 1sszegii adohrhtyt niftfet,
c) amellyel szemben az dllami adG ds t'dmhat'sdg ljzletlezinis intezLede$ alkalmazott, vagl

ialetlezinist helyettesitd birsdgot szob ott ki,
d) anelynek addszirndt az dllani ad6- 6s vArnhadsag az ad6^^ rendjirfl szol6 firv'rry szefint

femggesztette vag/ tdrdlte.
A vezet6 tisztsAgriseld, illeh,e oz ennek jeldh szetkdly kAteles yalamennyi erintett kij,zhaszni
szemezetet elqzetesen tdjtkaztatni aft6l hog/ ilyen tisztsiget egtidejfrleg mds kbzhasmi
szenezetndl h bekilt.

7./2.7. A Kurat6rtunn elndkz:

A Kulat6lium elnout az Alapitik gr 
^e 

vdlas4ja 5 e1, iddtart@nra.

A Kurat6li m el 6ke

- jogosuk az Alapiqdny Mpvtseletlre hamadik szem'ly, bir'sdg 6 n^ hat6nigok e16ft,

- gakorolja a munlaihat6i ia aldirtui jogokat,

- dsszehiuja az Alapitdk gltleset As a Kurattjriurn li eseit,

- elkesziti az alapit6 okiatban, valarhikt az egeb jogszabdwm meghatdrontt beszlimoL5kat,
j e lent es e kd A s fl ij Akoz tat6 kat,

- vezeti az Alapitydny Bazddlkadltsi evAkeixys&A.

A Kurat6rium elndkenek gazAilkodtisi kvekenys'ggel Asszefigg' fektdatai:
Az alqitvAny p'nzilgli knAnek hdolgozasa.

- Az ahpitwiny n kiidA$i febakbilxek biztositba.
- A2 alapftvany marleg4nek As yag)onkimutat^d ak elLesz[tese, az Atapit'k gnit^se ele

te4eszt6se.
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- Az akpitvdny eag,ondnak ,fiegarzesere, n,veLsdre vonatkavj int'zkedesek kidolsozdsa.
- Az alapituAny kdpviseletdben gozddlkoddsi tev'L,enysdggel dsszefijlg, 

^rclezeftsAgek
v d I lalds a, j o go k an 6lyes rt t s e.

- A Kurathrium gazddlkoddsi tdr$hadrozatainakyAgehajtdsa.

7./2.8. A Kurat6lium elndl"helyettesei:

Az Alnpit6k g/til e o Ktat'riut t tagjai knzi.il a sz.nksage,.s szdmbon 5 eyes id1tart@t ra
e lhOkhe lye tt es e ke t vd I asz t.
t" Alapit6k efrldse a megvdlasztott elndtr*elyettesekbA vdbszfi^a szeint _ kett,t eg)berl
karl6 an lajpviseletijogaal is Jelruhoz.

7./2.9. A ktattuiuni tagstig thegszfinik:
a) a hatdr@ott id6tartam leteltevel,
b) lenondissal,
c) visszahivissal
d) kizir6 okvagr atsszefefietetlenseg bekit etkzz'sevet,
e) cseleky6kipessAgenek a pvAkenys'ge e ,jtdsdhoz sziiLsAges kbben t ftn6 korldtozjlsdval,
J) a tug haldldval,
g) az alapftvany tuis alapftvALnyal bfiAnd egesilesere!,
h) az alapih'dny jogutddllis 116 lkiili megszanAslvel.

7.8. Ell€iorziBiztrftsiie

7 ./3.1 . Az l.lapitvany harom tagi feliis/el6 szerye az E1len6rz6 Bizottsdg.

TaeJait az Alapltbk gnil'se valaszja 5 €v id6t rtam""

Nem lehet a fellig/el6 szerv elntjke vagy tagja az a szem6ly, aki
a) a-dbnteshoz6 szerv, illetve az tigrvezet6 szet-v elndke vag, taga Ade nem ertue az eg/esijlet

dbndshoz6 szervdnek azon tagjait, akik tisz\eget nem tAkenekbd,
b) a kdzhasmir szervezettel e megbizatdsan kiviili m6s tevikenls6g kifejt6sire ir6nyul6

munkaviszonyban vagy munkavdgzd$e irdnyul6 e$/db jogviszooyban al na ;ogszalay
m6skdpp nem rendelkezih

c) a kdzhasali szervezet cdl szerinti juttatlMb6l r€szesul - kivdve a b6rki 6ltal mesk6t6s ndlkiil
igdnybe vehet6 net, penzbeli szllgdltar6sokal Cs 

^z 
eS/esitlel 6lrat ugjanak a ugsdgi

jogvrszony alapjrn a l6teslt6 okimtban foglaltaknak megfelelden nytjtoft cel iierinti jutrata;t -,
illetve

d) az a)-c) pontban meghat&ozott szf,,melyek ki)zeli tozzAtartozbja-

A kOzhaszni szeflezet megsz{lnes€t kttvet6 h{rom dvig nem lehet m6s ktjzhaszu szervezet
felti$/el6 szervdnek elnitke vaS/ tagja az a szf]mely, aki korabban olyan ktizhasanf szervezet
vezet6 tisztsCgvisel6je, illetve felils/el6 szerv6nek elntike va$f tagia volt - annak megszfindsdt
megel6z6 k€t 6vben legalrbb eg. €vig -,
a) amety j ogutod nClkUl szffnt meg rig/, ho$r az dllami adG 6s vrnfiat6s6gn6l nyilventartott ad6_

6s vemtartozis{t nem eryenlitette ki,
b) amellyel szemben az dlami ad6- 6s viemhat6s6gjelent6s dsszegff ad6hiinlt ttut fel,
c) amellyel szemben az {llafii aAG Cs varnhat6s6g izletlezdrds intdzked€st alkalmazot! va$i

tizleUez_dnist helyettesit6 biNagot szabott ki,
d) amelynek ad6sz4m6t az dlami adG is v6nhat6sig az ad6zh rcnd:6r61s2616 torvdny szeiint

felftiggesztette vag/ tortilte.



l)

A feliis/el6 szerv ernoke !"g)/ tagia kdteres vararnennyi drintett k{izhaszni szervezeiet eidzetesen
L{jikozhii an6l, ho$/ ilyen tisAseget eryidejflleg mAs kdzhaszni szervezetndl is betdll

7.13.2. Az Fllen6lz' Bizottsdg a tagjai kttziil elnokiit vilaszt. Megalkooa mffkijdes6nek bels6
sz bilyz t{t. MeghatiLrozza az 6ves fiunkaterv€! az ellen6rzdsek m6djet 6s iitemezds€t. Kdteles
azAlaph6k gfrlesAnek tevekenysdgdr6l beszimolni, valamint tejekoztat st adni.

Az Ellentrzb Bizotts6g ellen6rzi az AlapitvAny mtkOd6s6t es gazddkodes6t. Ennek sor6n a
Kurat6rium elndkdt6l jelentdst, a Kurat6dum tagiait6l pedig ti6j6koztat6st va$/ felvilrgositjst
kdrhel Az Alapitv6ny kitnyvel6s6be €s irataiba betekinthe! azokat megvizsgalhalia- a
tapasztalatok6l jeryz6kitnyvet, valamintjelentds kdszit, melyet az Alspit6k g&lese etZ ter.1isa.

Az Elleh'rzd Bizoftsdg tagjai az Alapit'k g,4l6en wficskozisijoggal rAszt whentek

Az Ellen6rzd Bizotts6g ktiteres az intdzkeddsre var6 jogosults6ginak megfelelden a Kuml6ri'mot
vagy az Alapitbk gil86t tdj€koztatni 6s annak ttsszehivds6t kezdemdnyezni, ha ?I,ir6l szetez
tudomast, hog/
a) a szervezet miikdd€se sonin olyan jogszabdlys&tes vW a szet\/ezet 6rdekeit e$/6bk€nt

stlyosan sdrtd esem6ny (mulasztis) t6rt€n! amebmek megsziintet€se vary kdvetkezrnanyeinek
elh6ritds4 illetve enyhit6se az int6zked€sre jogosult vezeto szerv ddnt€sdtteszi sziiks€sess€:

b) a vezeto tisztsigvisel6k felel6ss€gdt megalapoz6 t6ny meriilt fel.

A rendkiviili Kuat6riumi iil€st va$/ a rendklvi)li Ataph6k grfrl lt az Ellen6rz6 Bizottsrig
inditv6nyfua - annak megt€telet6l szrmitott harminc napon belfll _ a Kuat6ium elndke kiiteles
iisszehivni. E hatirid6 eredmdnltelen eltelte eseten a Ku"t6riumi iiles vagy az Alapitoi kttz$ ilds
ijsszehiv6sAia az Ellen6rz6 Bizotts6g is jogosult.
Ha a Kuat6rium a tiirvdnyes miikijdds helJ-redltiiisa erdekdben sriksdges intdzkediseket nem
teszi-meg az Ellen6rli Bizottsdg ktiteles halad€ktalanul 6rtesiteni a tdrv€nyessegi feliig/eletet
ellrt6 szervet.

7./3.3. Az Ellen61z6 Bizotbeg tagjai 2012. dv szeptember h6 27. rFlpJat6l kezd6d6en harrirozott
id6tartamra a k6vetkez6k:

N6Y: Lakcim:

1. Bog6r J6zsef 8300 Tapolca" Berzsenyi D. u. 13.
Horvdth KAroly 8400 Aik4 J6szerencsdr u. 2/a.

!414nger Gyttr$/ 2510 Dorog Tiil$.fa u. 20.

Az Ellendrzi) Bizottsag tagjai megfelelnek az Ectv. 38.S (3) bekezdds€beq viamint a ptk
3:400.5 Q) bekezddstbenmeghat6rozott kdvetelmdnyeknek.

7./3.4. AzEllendrzfi Bizottsdgi tags6g megszlnik:
a) a haiirozott iddtartarn leteltdvel-
b) lemonddssal.
c) visszahirdssal,
d) kiz{r6 ok vagy ijsszefdrhetetlenseg bekttvetkez6dvel,
e) cselekvdkepesseg4rck a kvekenys,ge elhhisdhoz sziiks'ges kijrben ta,fte 6 k"lrtitozisdval,
fl a taghal6l6va1,
g) az alapftveny mas alapltv6nnyal t6rt€n6 e$/esiil6s6vel,
,) az alapitv6ny jogut6dlis n6lkiili megszinds6vel.
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7./4. He -Bl{thy Bimttsdg

A bizotts6g elniik6t a Kwat6rium tijbbsigi szavazdssal v{asztja meg. A Bizottsdg elndke az
alapitvanyi tagok sonib6l, a Kuat6rium j6veha$/6s6val 4 f6s bizotbagot alakit.
1 bilottl6g feladata a 4./1.2. pontban megieldlt ,,Hell-Bhrhy Dt,, adomanyozdsdra t6rt€n6
javaslatt€tel.

7./5. Az Alapitv{ny k6pviselete

7./5.1. Az Alapltvdntt a Kurat6rium e1n6ke, akadelyoztatisa eset€n azon k6t elndkhelyetres kdpviseli,
akiket az Alapttbk grrlAse 

^ Kurati,ilLrm tagiai kitziil k6pviseleti joggal rcnAelkez6
elnokhelyettesk€nt megv6lasztottak.

7./5.2. Az /Japft.oeny bankszdmhja felen a Kuratdrium elndke, akad{lyoztatdsa esetdn a kdt _ kdpviseleti
joggal felruhdzott - elnijkhelyettes jogosult rendelkemi.

8.1 A kdzhasznf mfkddas tovibbi szab,ilyai

8./1. Az Alapitv6ny irataiba - a Kurat6rium elndkdnek er6zetes 6rtesltds6t kiiver6en - b6rki betekinthe!
azok6l a saj6r kitlts6gdn mdsolatokat kiszlrher

8./2. A betn d hozzaf6rhet6 iratok betekintesdre a mllkodes nyilvdnossega 6rdek6ben az €rinrettek a
Kurat6rium elniikdt in4sban, (1ev€1, fax. vagr e-mail) drteslthetik. A Kurat6rium elniike a
megkercs6st az drtesitdst kttvet6en legk6s6bb a 8. muokanapon kdteles teljesiteni.

8./3. A kiizhasarisdgi melldklete! az Alapit6i Kdzg^it€si Hata.ozatok Konyv6t, a Kurat6iiurni
Hati4rozatok Kdnyvet, tovrbb6 a kitzhaszni tevdkenysdggel kapcsolatos iratokat a td6astg
szekhely6r! munkanapokon 9-15 6ra ktt itt lehet megrekinteni a g.D.pontban irt szzbllyoi
szennt.
A Kurat6rium azon hati4rozatait, melyek a kdzhasaf miik6d6s k&6ben a szolgdltatist ig6nybe
vev6ket 6rinti, az drintettek rdszdrc kozvetleniil is meg kell kuldeni. A Kumt6riwn a kdzhasznf
szolgdltat4st ig6nybe vev6k6l kiildn nyilv6ntart st kdteles vezetni.

8./4. Az Alapftver.y mffk6ddsdrr6l, szolg6ltat sai ig6nybev6t€l6nek m6djtu6l a Kurat6rium elndke
kiiteles mindenki szdmara a k6ft t0ekoztatast a 8.12. pontban i(ak szerint sz6ban €s/vas/ inisban
megadni, valamint az az Alapitudoy bontapjdn k6z6tenni.

8./5. A Kuratorium a kr.rar6riumi 6s Ajapiroi kdzg/ esj hatarozalok kdn],v6t oly m6don ktjteles
vezetni, hogy abb6l kitffnj€k a ddntes tartalrna es ha[i]y4 tovebb6 a datntest kimogatok is ellenz6k
sziman4nya 6s szem6lye.

8,/6. Az Alapit1r'6!.,y a gazdAlkod,isa sor6n el&t e.edmdnya nem oszthatja fel, azt az Atapit6 okimtban
meghat rozott kdzhasmri tevdkenysdgdre kell fordltania-

8./7. Az Alapitv'ny a vezet6 tisztsdgviselo! a trimogat6! az itnk€ntest, valamint e szemdlyek k6zeli
hozzaturod:at - a lerki 6ltal megkittds nelkiil ig€nybe vehet6 szolgiltarjsob illetv;juttatisok
Kvdteldvel - c€l szerinti juttat sban nem r€szesitheti.

8./8. A k;zhasm szemezet, \talamint k'zhasznt szentezet jogi szemevisiggel rendelkez6 szervezeti
egt$ge kateles a beszdmol' j6vdhagldsdval egidejtleg kozhasmnsigi hrelleHetet Msziteni,
onelyet a beszimol6ral azonos mMon kntelesj^,Lhaglni, leatbe helyezni As kazz'tenni.



8./9. A civil szemezet kdteles a j6\'dhagdya jogosub test let dltal elfogadott besztjmol6jdt, valami t
ki)zhasznthdgi nelleklet't - kbtelezd kbttywizsgdlat eseten a lqintwizsglil'i zbaddkot vag a
ziraddk megadi*inak elutasihisdt is tartalmaz6 Jiiggetlen kn tyvtizsgtil6i klent^sel egtitt - az
adotr iizleti ev nArkgford l6napjlit kbvet4 btAdik h6nap utols6 napjdig ktetue helyeni es
ki;azAtenni, kbtelezd kbnywizsgilat esetan uglanolyan formdban ds tartalommal, mht @ielynek
alapjdn a knnywizsgil6 a beszdmoldt feliilvizsgAtu.

8./10. Ha a ctuil szervezet salit honlappal rchdelkezih a kbzzeftkE kbtelezettsig hterjed a beszdmol6,
talamifi knzhasznisdgi mellAklet sajlit honlapoh tdftn4 elhebezAsere is- A civil szervezet a sajdt
ho lapon ldazetett adatok foly@t|atos megtekinthedsAg& kgaldbb a k'zz'Edt kbvet6 ndsodik
iizleti evre vonalkrEd adatok k;zzeftrcbig biztosila.

9.1 Az Alapftvdny megsziin€se

Az alapit6k az Alapitvanyt hat&ozatlan id6rc hozz^k litre-

Az alapitviny megszfrnil; ha
a) az alapitettuy a cerat megvalbitotta, 4s az alapit' tij cdlt nem hatdrozott meg;
b) az alapitvd y cAUAnak megahisit&a lehetetlennA vdlt, 6s a cAl m^dositti!]tira yag) mds

alapitv.innyal vahi eg,aiusre nincs m6d; ltag)
c) az alapttvdny Mrom Aven & a cAAa megvaldsitdsa erdekaben nemfobtat tuvekenysdget
d) az Alapitt dny 6 alapitvdnnyal egtesnl wg) mAs ahpitvtiti'ol(ra vtlik szeL

Az alapito he t sznntetheti meg oz alapftvAnyt.

Nem eS/esfthet6 mes ahpitvinnyal az az alapitvimy, amely felsz6mol6s, vdgelszrmolds vary
kdnyszer-vdgelszdmolAs alau r4ll, vary ha a bintet6 iig/ben eljdr6 bit6s6g vagy |lgy.Asz az
alapitvtnyt \€S/ a birosdgot an6l 6rt€siti, ho$/ az alapitvdnnyal szemben a ktildn tijft€nyben
meghat6rozott biintet6jogi int4zked6s alkalmazisdra keriilhet sor. Az alaplrvdny m6s alapitvAnnyal
val6 eS/esit€se csak akkor rendelhet6 el, ha az Alapito okirat szerinti indul6t6k6t teljes eg€szdben
az alapitvdny rendelkels6re bocsdtottik.

Az Alapttvdny jogutbd ndlhili megsztndse esetdn a hitelezdk kielaglt'se uhin megmarad6
vag,otuit a mag)arorsztigi tnirszak fels6ol1atlh tdmogat^th,al fodalkoz6 ruis alapitvd y ak kelt
adomdnyozni, Ig, az alapittik 6s csatlakozdk khetel^sre nemjogos hak

loJ Zir6 retrdelkez6sek

Az Alapitu ny a Kom6ron-Esztergom Megyei Bir6s6g nyilvdntart6sba vetel6vel j6tt l6tre.

A jelen Alapit6 Okiratban nem szabdlyozott kerdAseLte eggbekben o Polgiri Torverykhyvr
sz6l6 2013. e|i V- tbrv'ny, az eg&stlesi jogrdl, a knzhasni jogdllAsr6l, valahint a civil
szenezetek milclidisArdl ds tlimogatdsfu'l sz6l6 2011. evi CLXXY. t6nAny, a civil szervezetek
gaz&ilkoddsa, az adomdnygfrjtds 6s a l.nzhasn slig eg,es kirdeseilal szbl6 350/2011. (XI. 30)
Korm. rendelet, a civil szertezetek biftsAgi nyilvtintartdsAr6l As az ezzel 6sszefiig6 eljdnisi
sabdlyolat5l sz6l6 2011. evi CIXXXI tirn.nf, illetve az ezen jogszabdlyok hely'be l6p6
tui dehkor ha ilyosjogszablibokrcndelkezAsei az iAnyadOk

Tifdkb{lint, 2015. 6v 6prilis h6 13. napjrn
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