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ar-api"ro oKIRAT
A jelen Napito Okirat L 1. pontj6ban megjelolt Alapito a Magyar K6zt6rsas6g polg6ri
Torvenyk6ny"-drol sz6lo 19-59 evi IV. tdrv.eny 741A.-74/F $-ai, valamint a kozhaszn[r
szerr,'ezetekrol szolo 1997. dvi CLVI. torv'eny rendelkezesei alapjrln az alabbi jogi
szemelyiseggel rendelkezo, kozhasznu szervezetnek minosril6, tartos kozdrdeku celu,
kozh asznir t evekeny sdget folg at o al apit vin1.t ho zza letr e

I
ATTAiAXOS REI{DELKEZESEK

Az Alapito.

Ndv. Dr. Agotai Attila Adolf
Szril.: Budapest, 1942. noventber 23.
An-i,"ia neve: RSdl Hermin
Szemdlyi igazolviny szam'. N7 6A372
Lakhely. 6222 Cseng6d, Dozsa Gy. u. 33.

7.2. Az alapitvany neve.

I. 1.

Az alapitv any szekhelye :

Az AlapitvSny jogSlklsa:

Az Alapitv6ny id6tartama:

TISZTA ERINTES Bobby Maclaughtin MET

KOZHASZNU ALAPiTVANY

1092 Budapest, Bakfts t6r 6. fsz.

Az Alapitvd:ny 6n51lo jogi szemdly, k6zhasznf szervezet.

Az Alapitvany hatarozatlan idtjre jon ldtre.

II
,qZ ALAPiTVANY CELJAI ES TEVEKEI'{YSEGE

III.1. Az Aiapitvfny l6trehozisinak tartos kozerdekii c61ja az emberek testi, ielki ds szellemi
eg6szsdgenek meg6rzese es helyreailitisa.

11.2. Az Alapitvdny cdlja a Bobbir X,{aclaughlin 6ltal kidolgozott Muscle Effect Therapy,
tov6bbiakban Mf'l' nem-konvencion6lis gyogyito es termeszetgyogyaszati ter6pia, valamint
tArsterdpi6k akkredit6l6s6nak elosegitese Uj ter6pi6s lehetosdgek megismerese,
megismertetdse, ezen a tenileten tudom6nyos kutat6sok vegzdse.
a. Az Alapitvany Bobby Maclaughlin szakmai utmutat6sai alapj6n kidolgozza a MET
terapeutik kepzesi tanterv.6t. oktat6si anyag6t, a MET ter6pia gyakorlati alkalmaz6s6nak
ftlteteleit, etikai koder:dt, r,alamint az oktatokdpzes m6dszertanten,et.

Az Alapitviny a c6lok megvalositisa erdekeben az alabbi kozhasznu tevekenysegeket valositja
meg:
a. Egeszsegmegorz6s, betegsegmegelozds, gyogytorna, rehabilit6cios tevdkenysdg.
b. Ltj terripiis lehetosegek rnegismerese es ismertetdse. akkreditilisa, tudomdnyos kutatasok
vdgzdse, azok infrastruktur6lis h6tterdnek biztosit5sa.
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c. Prevencios programok szervezese es lebonvolit6sa a civil lakossdg k6r6ben (az alapitvfny
tevdkenyseget ismertte tev5 ds tamogato sport- es kultur6lis renciezvenyek szerv'ezdse es

lebonyolit6sa).
d. Egeszsegugyi felmerdsek ds dsszehasonlito tanulm6nyok vdgzdse a civil lakossig kdreben.
e. Nemzetk6zi kapcsolatok kialakitisa ds 6po16sa, a nemzetkozi es hazai tapasztalatok hazai es
nemzetkdzi elterjesztese az alternativ terdpiak teren.
t. Szakmai tanulmany.utak megszen'ezdse, lebonyolit6sa, a tapasztalatok k6zreadasa civil es

szakmai forumokon.
g On'osok ds eg6szsegtigyi dolgozok, valamint temdszetgyogy6szok 6s alternaiiv
gyogymociot alkalmazo terapeutdk egyritimrikddesi lehetosegeinek feltir6sa es kiepitdse.
h. A sztiletds, az elet ds ahalirl mint t6rsadalmi ds spiritu6lis esemeny vizsg6lata a hagyomanyos
es a mai kult[rr6kban.
i A ieiki segitsegnyujtas oiyan formainak fbikutat6sa tis terjesztese, meiy a civil iakossag
krizishelvzeteinek megold6sdban segit, mely korra, nemre, tirsadalmi helyzetre valo tekintet
nelkul barki sz5m6ra elerheto.
j. Szenvedelybetegek rehabilitalasa.
k. H6trdnyos helvzetti^ r6szomlo emberek dletminosegenek javit6sa, egeszsegtigyi
rehqhilitcciAie

l. Csal6dsegit6 szolg6ltat6sok.

Az A1apitv6ni, II.2 a-l pontban tblsorolt cdlok megvalosit5s6t szolg6lo tevdkenyse-uein
keresztul nyujtott szoigaltatasok dija kecivezmenyes. (Kizarolag a szriLksdges rezsikoitseg
erejeig terjed.)
II.3.N{asodlagos tevekenysegkdnt az Napitvany az alabbi tevekenysegeket r,.dgzi

a. Oktat6s.
b. Oktatoanyagok ds szakirodalom kiad6sa ds terjesztdse.
d. MET terapeutik 6s oktatok kdpzdse, r,izsgaaatasa.

rrt

AZ ALAPiTVANY JELLEGE. KOZHASZNU JOGALLASA

m. 1. Az Alapitviny a birosagi nyilv6ntartSsba v6tel 6s kozhasznti jogallas messzerzdstit
kovet6en az 1997 evi C'LVI t6rveny 26. $-anak c) pontjaban feisoroit al6bbi kdzhasznu
tevdkenysdgeket vegzi :

egeszsrigmegorzes, betegsdgmegelozds, gyogyito-, egdszsegugyi rehabilitacios tevekenysdg;
tudomanl,os tevdkenyseg, kutatas.

III. 2. Az Alapitv6ny nyitott, ahhoz magyar 6s ktilloldi termdszetes es jogi szemdl-vek. valamint
jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdasigi tdrsasfgok egyarant csatlakozhatnak,
amennyiben a II. fejezetben megfogalmazott celokkal egyetdrtenek, az eldresehez
vagy'onrendeldssel hazzifiilrulnak ds a jelen Alapito Okirat rendelkezeseit elfogadjak. N{ind az

.A1apito, mind a csatlakozok n6veihetik vagyoni hozzitjlrul|sukat.
A csatlakoz6si sz6nddkot ir6sban kell bejelenteni. amelynek elfbgad6s6rol vo-By

visszautasitS:s6:rol legkesSbb a csatlakozo tblaj6nlasinak hivatalos bejelentesetol szamitott 30
napon belul a Kuratorium ciont.

A csatlakozok tSmogat6suknak az Napitvany liszdre tdrt6no befizetdsdvel, 6tad6saval nem
v6inak Alapitokka, teh6t olyan jogositr.6nyokat ds hatiskdrdket nem szerezhetnek, amelyek a
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vonatkoz6 jogszab6:lyi rendelkezdsek alapj6n kiz6rolag az Alapito Okiratot Alapitokent alairo
szemely illeti.
m. 3. Az Alapitvany mukoddse nyilv6nos, szolgiltatdsait a celjaibol adodo kotottsegek
figyelembe vdteldvel b6rki nemre, fajra, korra, szarmazasra, vagy egyeb bdrmilyen jellegii
jogellenes megkulonbdztetds nelkul igenybe veheti. Az alapitvirny szolg6ltat6sait tdriteses ds

tdrit6smentes form6ban ni,uitj a.

iII. 4. A Il. pontba foglalt c6lok ds leladatok megval6sit6sa mellett az Alapitv6ny csak
masodlagosan vdgez villalkozdsi tevekenyseget. ds azt is csak es kiz6rolag kOzhasznfi celjainak
megvalosit6sa erdekdben, azokat nem veszdlyeztetve vegzi. Az elert eredmtlnydt nem osztja fel,
azt a jeien rliapito Okirat6ban meghatarozott tevdkenysegek lolytat6sara forditja.
III. 5. Az Alapitv6rny kdzvetlen politikai tevdkenysdget nem fblytat, szervezete p6rtoktol
fuggetlen ds azoknak anizagi t6:mogatast nern nyujt Kozvetlen politikai tevdkenysegnek
minosiil jelen Alapito Okirat erteimeben a p6r-tpoiitikai tevekenyseg, tovabba orsz6ggyulesi
kepr,'i sel 5i. megyei, foviro si onkormany zati v alaszt6 son j el6lt 611it6sa.

IV
AZ ALAPiTVANY \,,'AGYONA. A VAGYON FET HASZNALASA.

AZ ALAPITVANY. MINT KOZHASZNU SZERVEZET GAZDALKODASA

IV. I . Az Napito a II. fejezetben meghatarozott cdlok elerese drdekdben a jelen Alapito Okirai
al6irasakor inciuio vagyonkdnt 140000 tbrint. azaz egyszaznegvvenezer Forint keszpenzt
bocsatanak az AlapitvSny rendelkezdsere. amely dsszegre vonatkozoan M Alapito a
letetemdnyes hitelintezet altal kiadott igazol6s eredeti peld6nyat mellekelten csatolj6k az
Alapito Okirathoz.
Az Alapitv6ny elSbbiekben meghatirozott indulo vasvona novekedhet a csatlakozok
hozzbjilrulirsaival, r,alamint a kezelo szer.r gazdalkodfsdnak eredmenyevel.
LV.2. A,z Alapito tdrzsvagyont nem ktil6nit el. az Alapitv6ny teljes vagyona. valamint ezen
vasfron hozaddkai az alapitvitnyi celok megvalosul6:s6t 6s az alapitvany mukoddsdt szo1g61jdk.

Az Alapitr,6ny vagyonat a Kuratortunl az Alapito Okirai keretei kozott szabadon haszn6lhatja
fel.

IV.3. Csatlakoz6:s esetdn az eziital keletkezS anyagi forr6sokat is az alapitv5nvi cdlok
megval6sitasira keli forditani. Az Alapitv6ny t6mogatasa tortenhet keszpdnzzel, illetve a ceiok
eldrdsdt kdzvetlentil segit6 szolgiltatfsok, vagyont6rgyak felajSnl6s6val
Az Alapit,,,6ny rdszdre torteno pdnzbeli felaj6nl6sokat az Alapitv6ny szimlajira kell befizetni,
az egyeb vagyoni nozzaprulasokat, pedig az Alapitv6ny rendelkezdsere kell bocs6tani.
IV. 4. Az Alapitv6ny bevdteleit ds vagyon6t kdteles az Alapito Okiratban foglalt cel-iai

megvalosit6sSra forditani. Az Napit',i5ny celjai elerese erdekeben, de kizirolag ezeknek
al6rendelten a tart6s kdzerdeku celok megvalosit6sa ds a kdzhaszn[r tevekenyseg kilejtese
6rdekeben gazdasdgi v6llalkozSsi tevdkenyseget vdgezhet, melynek ar6nya nem haladltatja meg
a tart6s kdzerdekti celok me-qvaiosit6sa drciekdben vegzett, valamint a kozhasznfr
tevdkenvsegeket.
IV. 5. Az Alapitv6ny vagyon6bol es bevdtel6b6l kell fedezni az Alapitviny c6ljrinak
megvaldsit6sithoz szriks6ges koltsegeket, az Alapitv6ny kezeldsevel es mtikodtetesdvel
kapcsolatban felmenilt kdltsegeket. r6fordit6sokat ds kiadf sokat.
lV.6. Az alapitv6nyi vagyon felhasznal6s6rol a kuratoriumi tagok egyhanguan d6ntenek.
IY.7. Az Alapitv6nyi vagyon felhaszn6l6sa a II. fejezetben leirtaknak megfeleloen tortdnik.
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IV.8. Az Alapitvinv, mint k6zhasznf szen'ezet a gazdS:lkod6sa sor6n elert eredmenyet nenl
oszthatja fel, azt kizarolag az alapitvanyi ceiok megr,aiosrtas6ra fbrciithatja.
1V.9. Az Alapitv6ny, mint kozhasznl szervezet az allamhaztartis alrendszereitol a normativ
tfmogatds kivetelevel csak ir6sbeli szerzodtis alapj6n rdszesiilhet tamogat6sban. A
szerzoddsben meg kell hat6rozni a t6mogatdssal valo e1sz6mol6s felteteleit es modj6t.
IV,.10. Az Alapitv6ny b6rmely cel szerinti juttat6sat palT,azathoz kotheti. Ebben az esetben a
palyazat nem tartalmazhat olyan feltetelek.,, urnslrlekbol - az eset osszes korulmenyeinek
merlegeldsdvel - meg6llapithato, hogy a p6ly6zatnak el6re me-uhatarazott nyertese van (szinlelt
piiydzat). Szinlelt piilyazat a cdl szerintijuttat6s alapjaul nem szolgilhat.
A Kuratorium a pdiy6zaiokat a leaci6si hat6riclot k6veto 30 napon beii;l koteies eibirAlni ds a
nyertest. vagy nverteseket irisban drtesiteni. A ddntds ellen fellebbezds nincsen.
iV.1 l. Az Alapitvinv valtot. illetve mas hitelviszonyt megtestesito ertekpapirt nem bocsdthat
ki, tova-bbd a vdllalkozasanak fejlesztesehez kdzhasznu tevekenyseget veszdlyeztetd mer-teku
hitelt nem vehet feI, illetve az allamhaztarl6s alrendszereitol kapott timogat6st hitel fedezeteril"
illetve hitel torleszt6sdre nem haszn6lhatja fel.
IV.12. Az Alapitviny iital nyujtott c6l szerintijuttat6sok barki riltal megismerhetok.
IV. 13. Az Napitvhny az alapitv6nyokra. illetve a kdzhasznu szervezetekre mindenkor drvdnyes
jogszab6lyi eloird:soknak meglblelcen gazdSlkodik.
IV 14. Az Alapitv6ny befektetesi tevekenyseget nem kivan vdgezni, igy befektetesi
szab6lyzatkdszitesi kotelezettstige nincsen.

v
,{Z ALAPiTVANY SZERVEZETE ES NT(iTOOEST

A Kurat6rium
V. 1. Az aiapitvinyi vagyont az aiapito 6ital felkert 4 tagu Kuratorium kezeii. A Kuratorium az

Alapitv6ny legfobb, 6ltal6nos ugydont6. rigyintdzo, kepviselo ds kezelo szerve, amely
gondoskodik az alapitvanyi cdlok megvalositasarol, az alapitv6nyi vagyon kezeleser6l ds a
cdioknak megfelel6 t'elhaszn6l6s5:ro1. A Kuratorium elnoket ds tagjait - akik egyben az

Alapitv6ny vezetb tisztsdgvisel6i - hat6rozatlanid6re az Alapito keri fel

A Kurat6rium elniike: Tiimiir Erzs6bet
Szril.: Edmonton, i97i szeptember i2.
Anyja neve: Tebele Erzsebet
Lakhely: 1023 Budapest, Uromi u. 30--11

Szig. szam: 667097 IA

5



A Kurat6riurn tagiai: Dr. Diniel Eva
Sztil.: Sepsiszentgydrgy, 7967 . december 24.
Anyja neve: Aczel Rozilia
Lakhely: 1210 Becs, O.Redlich Str. 36.
Szig. sz6m. PA5595068

Bogn{r Eva
Szril.. Budapest, 1956, oktober 15.

Aryja neve: Pap Magdolna
Lakhelir: 2013 Pomdz Kubin.vi Kilman u. 6.

Szig. sz6m: AU VII 122 370

Kiv6s Zoltin
Sztil.: Buciapest, 197i, oktober 10.

.An-vja neve: Bodfk Ilona
Lakhely: 1121 Budapest. N4oha u. 8.

Szig. szim. 364026DA

A kozhasznu szervezet megsztintdt kdveto ket 6vig nem lehet mas k6zhasznu szervezet vezeto
tisztstigviseilje az a szemeiy, aki oiyan kozhasznu szen'ezetnei toltott be - annak megsziintet
megel6zo ket dvben le,eal6bb egy evig - vezero tisztsd-set. amely az adozas rendjerSl szolo
tonrdny szerinti k6ztartozasat nem egyenlitette ki.
A vezet6 tisztsdgvisel6, illetve az ennek jelolt szemdly koteles valamennyi erintett kozhasznu
szervezetet elozetesen t6jekoztatni arrol. hog1, ilyen tisztseget egyidejuleg m6s k6zhasznu
qTervpTetncl ic hetnlt

Y.2. A Kurat6rium - a jogszab6lyok altal megszabott keretek kozott - onilloan dont
valamennyi, az Alapitvanyra vonatkozo kdrddsben
V.3. A Kuratorium - az Aiapito Okirat keretei k6zott - dont az Alapitv6ny szervezeti,
mrikoddsi 6s ddntdsi rendjerol..
V.4. A Kurat6rium hatarozza meg a jelen Alapito Okirat rendelkezeseinek megfeleloen az
alapitvanyi vagyon kezeldsdnek konkret t-'eiaciatait, a vagyon t-blhasznalasanak modjat es az
alapi tvanyi cdl okat szo 1961 o gazditlko dirs felt dt eleit.
V.-5. A Kuratorium szUkseg szerint, de dvente legalabb egy alkalommal rildsezik. A Kuratorium
uleset az elndk hivja 6ssze ir6sban a napirend ds a javaslatok kozlesevel, legkdsobb a tervezett
LiLles idopontjet 8 nappal megelozoen A Kuratorium tilese akkor hat6rozatkepes" ha azon
minimum h6rom tag jelen van. Dontdseit egyszeru szotobbseggel hozza A Kurat6riurn
iileseir6l jegyzSkdny"vet kell k6sziteni, melyet minden jelenlev6 tag alair. A jegyz6k6nlv
elkeszitese az Elnok feladata, aki vezeti a hatarozatok konyvdt is, amely tatlalmazza a

Kuratorium <i6nteseinek tartalmSt, idopontjat" hatriiy6t, iiietve a ciontdst tiimogatok es eiienz6k
szamaranyat. ds szemdlyet. Az Eln6k a Kuratorium donteseit. a dontdst kdveto 2 heten belul
irdsban kozli az 6rintettekkel, illetve az ,\lapitvany szekhelydn 10 naptari napra kiliiggeszti,
valamint az Napitvany honlapjdn kdzzdteszi.
V.6. A Kuratorium dontdsi jogkore szriksd-e szerint az alitbbiakra terjed ki:
a) a celok eleresdhez sztiksdges feladatok meghat6rozasa, a \,egrehajtAs megszervezdse;
b) az alapitvanyi vagyon bovitdsdre, megorzesere, kezelesere vonatkozo 6ll6sfoglalasok

meghozatala.
c) az Alapitv6ny c6ljaival osszhangban tevdkenyked6k, illetoleg az alapitvitnyi celok

megvalosul6s6t el6segit5k reszere t6mogat6s odaitdlese;
d) az elozo dvrol kdszitett beszamolo, valamint kozhasznusdgi jelentes elfogad6sa;
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e) az Alapitvanyhoz valo csatlakoz6s elfbgad6sa.

0 a kr-iratorium dontise aitrpian az elnok es a tagok koltsegteritest kaphatnak es
tiszteletciij'uan reszesulheinek, ha ez az Aiapitvany ceijainak megvalosui6sit es
kozhasznu tevdkenysegdnek kifejteset sem kdzvetlenui, sem kozvetetten nem
r eszely ezteti.

g) kdvetkezo evi koltsegvetds elfogadisa.
V.7 A Kuratoriurn sztikseq szerint, de evente legalabb egyszer az Napito rdszdre t6jekoztatast
ad az addigi munk6j6rol. az alapitvinyi vag,von kezeleserol ds t'elhaszn6l6sarol.
V.8. A Kuratorium hatarozathozatalaban nem vehet rd,szt az a szemdly, aki. vagy akinek kozeli
hozzatatlozoja, elett6r'sa a hat6rozat alapjan kdtelezettseg vagy felelosseg alol mentesril. vagy
barmilyen m6s elonyben reszesul. ilietr,e a rnegkotendo jogugyietben e_e5,'6bk6nt erdekelt. Nem
minosul elcnvnek a kozhasznf szervezet cei szerintijuttatasai keretdben a bdrrki 6ltal megkotes
nelkril igenybe r,'eheto nem penzbeli szolg6ltatas.
V.9. A Kuratorium iilesei nyiivanosak.
V i0 A Kuratorium ein6ke 6vente besz6mol a Kuratorium reszere saj6t rnunk6j6roi es az
Napitv6ny miikodeserol, elfogadas celjabroi el6terjeszti a szamviteli- es a kozirasznirsagi
beszdmol6 tervezettit. A beszamolo" a szamviteli besz6molo ds a kozhasznirsagi jelentds
ellogadas6rol a Kuratorium egyhangiran hataroz. Az elfogadott beszarnolokat 6s jelentdst a
Kuratorium elnoke az Y .5. pontban foglaltak szerint hozza nyilvfnoss6gra.
V.11. A Kuratorium tagiai a vegzett tevekenysegtik kordben felmenilt koltsegeik
megteritdsdre" valamint a Kuratorium 61tal meghatfrozott egydb juttat6sra jogosultak fKhtv.
19 (3) F)l a V.6.f) pontban meghatarozoit felretelek figyelembe vetelevel.

V. i2. A Kuratorium elndkdnek ds tagiainak a tiszts6ge megsztinik:

az Alapitr,6ny megszundsevel; a tiszts6grol r,alo lemondassal; a tag halal6r,a1.

Amennyiben a kuratoriurni tags6g valamilyen ok miatt megszrinik, az uj kuratoriumi tagot az
Alapito jelol ki a kuratorium javaslara alapjin.

IIT
v i_

KEPVISELET

VI. l. Az Alapitv6ny kepviseloje a Kuratorium. A Kuratorium nevdben tjs annak megbizisibol
az Elnok jogosult 6n6lloan es egl,edUl az Napitvany kepviseletere, az Alapitv6ny nevdben
al6ir6sra harmadik szemelyekkel szemben, illetve birosagok vagy mas hatos6gok elott, illetve
az Napitvdny nevdben k6telezettseget vfllalhat, es jogosults6got szerezhet.
Y1.2. Az Alapitviny trankszdmlija feletti rendelkezdsi jogot, r,'alamint minden penzrigyi dontds
jogat beleertve az utalvanyozisijogot is - Kurat6rium elnoke, valamint az egirik kurat6riumi
tag egyiittesen gyakorolj a.

VI.3 Az Alapitviny munkav6llaloi felett a Kuratoriurn elnoke gyakorolja a munk6ltatoi. illetve
megbiz6si szerzodes eset6n a megbizoi jogokat.

VII 1 Az Alapito r6gziti. hoqv az
vdlhetoleg eleri, ezdrt rendelkezik 3

VII.
ELLEN6RZES

Alapitv6ny virhato 6ves bevetele az dtmillio forintot
tagu Feltigyelo Bizotts6g letrehozisarol. A Feltgyel6
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Bizotts6g akkor kezdi meg mrikddeset, amikor az Alapitviny dves bevetele tdnylegesen
meghaladja az 6tmillio Forintot
A Felugyelo Bizotts6g tagiainak megbizatas a hatarozatlan id6re szol.
VII.2. A felugyelo szerv ellenorzi az Aiapitvany, mint kozhasznir szen,ezet rntikddeset es
gazdrilkodisit Ennek sor6n a vezeto tisztsegviseloktol jelentdst, az Alapitvany
munkav6llaloitol pedig tajekoztatitst vagy felvil6gosit6st kerhet. tov6bb6L az Alapitviny, mint
kozhasznri szen.ezet k6nyr,'eibe ds irataiba betekinthet, azokat megvizsg6lhatj a.

VII.3. A Feltigyelo Bizottsfg kdteles a Kuratoriumot tajekoztatni, ha arrol szerez tudomist,
hog-v

a) a szen'ezet m[ikddtjse sor6n olyan jogszab6lysertes vagy a szervezet erdekeit egyebkent
sulyosan sdrto esemdny (mulaszt6s) tortent, amelynek megszrintetdse vagy kr>vetkezmdnyeinek
elh6ritasa. illetve enyhitese a Kuratorium d6ntesdt teszi szDksdgessd,

b) a vezeto tisztsdgviselok felel6ssdget megalapoz6 tdny mertilt fel
VII.4. Ha a Kuratorium a tdrvdnyes mrikodds helyreallitisa drdekeben szrikseges intdz-
keddseket nem teszi ffieg, a Feltigyelo Bizottsag kdteles haladektalanul ertesiteni a
ton dnyessegi f'elngyeletet ellatd szervet.
VIII.5. A Felugi,elo Bizotts6g dvente legalabb egyszer rildsezik. Osszehivasarol a FB Elndke
gondoskodik oly modon, hogy az irasos meghivokat a napirend egyidejii kozl6sdvel aj6nlott
postai ktildemeny formajtrbanjuttatja el a Felugyel6 Bizottsagtaga rdszdre.
A FeltlLgyelS Bizotts6g akkor hatarozatkdpes, ha ulesdn legalibb 2 tag jelen van
VII.6 A Felugyelo Bizotts6:-e donteseit nyilt szavazassal, egyhangu ddntdssel hozza meg.
VIl.7. A Felugyelo Bizottsig i."rlesein jegyz6k6nyvet kell vezetnt, amelyet a FelDgyelo Bizottsig
elndke keszittet el. foglaltatja irasba a hozott hat6rozatokat, valamint a Fel0gye15 Bizottsdg
Eln6ke vezeti a FB. Hatarozatok Konyvet, amely tartalmazza a FB ddntdseinek tartalmttt,
idopondat. hatitlydt, illetve a dontdst timogat6k ds az azt ellenz6k szamaranyat, valamint
szemdly6t. A jegyzokonyveket a Feliigyelo BizottsSg Elnoke, valamint a jegyzokonywezeto
hitelesiti.
VII.8 A Feltigi,elo Bizotts6g d6nteseir6l a Feltigyel6 Bizottsig eln6ke az drintetteket irasban.
ajaniott postai kuldemennyel drtesiti, es gondoskodik a hatarozatoknak az Napitvany
szekhelyen torldn6 azonnali. l0 naptari napra tortdn6 kifriggesztesdr<il, valamint az Alapitv6ny
sajft honlapjan valo kozzetritelr6l.
A kifuggesztds idotartam6ba a kifiiggesztes es a levetel napja nem sz6rmit bele.

VII.9. A Feliigyel6 Bizottsfg Elniike 6s tagiai:

Elniik:
Galambos Sziklrd (Allando lakhely': 2000 Szentendre, Boldog u.5., Szul.: Sopron, 1973.
julius 28 , Anyja neve: Kirnbauer Marta. Szig. szam. AH 020928)

Tagok:
V{rkonyi Csaba Tamis (Alando lakhely.2083 Solymar, Munk6s u.6. Sztil.:Koszeg, i965.
augusztus 9 , Anyja neve: Jozsa Maria, Szig. sz5m: 5994721A

Bartos Gabriella (Alando lakhely: 1024 Budapest, Filldr \lb..Sznl.: Budapest, 1966 fbbruar
27 " An-vja neve: Reining Ir6n, Szig. sz{m: 210416HA)

VIII.10. Nem lehet a Felugyelo Bizotts6g eln6ke vagy tagja az a szemdly, aki
a) a Kurat6rium elnoke vagy tagja.



b) az Napitv6nnyal, mint kdzhasznir szervezettel a megbizatasan kiviili mas tevekenysd_e

kifejtesere iranyulo munkaviszonyban vagy munkavdgzesre irdn1,u1o egyeb jogviszonyban 611,

ha jogszab6ly m6skepp nem rendelkezik,
c) az Alapitvany, mint k6zhasznu szervezet cdl szerinti juttatasibol reszesril - kivdve a b6rki
6ltal megkotes nelkiil igenybe veheto nem pdnzbeli szolg6ltat6sokat, es a t6rsadaimi szeryezet
61ta1 tagj6nak a tags5gi jogviszony alapj6n nyirjtott" letesito okiratnak megfe1el6 cdl szerinti
juttatast -, illetve
d) az a)-c) pontban meghat6rozott szemely ek hozzatartozoja.
VU.l I A Felugyelo Bizottsag elndkere ds tagjaira drlelemszenien iranyadok a jelen Alapito
Okirat IV.l0. es V.1. pontjaiban meghat6rozott Osszefdrhetetlensd-ei rendelkezdsek.
VIL 12. A kozhasznU szervezetek feletti adoellen6rzest a kozhasznfi szervezet szekhelye szerint
illetekes Sllami adohatos6g, a koltsdgvetesi timogat6s felhaszn6l6s6nak ellenorzesdt az Allami
Szfmvevoszek. a torvenyessdgi f'elugyeletet pedig - a kozhasznri mukodes tekinteteben - a re6
irinyado szabilyok szerint az tigydszsri-e l6tja el.

VIIl
AZ ALAPITO OKIRAT MODOS]TASA

Az Napito Okiratot az Alapito a Ptk. 74ts. {5) bekezdesben foglaltak szerint modosithatie.

IX
A KOZCELL] ADOMANYGYLTJTES SZABALYAI

IX.1. Az Alapitv6ny, mint kdzhasznu szervezet nevdben vagy jav6:ra tdrtdno adom6nygyujtes
nem j6rhat az adomanyozok, illetoleg m6s szemdlyek zaklatasaval, a szemelyhez fuzldo jogok
6s az emberi meltosag serelrndvel, es csak az Napitvdny ir6sbeli meghatalmazasa alapjan
i,egezheto.
iX.Z Az Napitv6ny, mint kozhaszn[ szervezet reszere juttatott adom6nyokat a kdnyv szerinti,
ennek hianir6ban a szokdsos piaci 6ron kell nirilvdntartasba venni.

x
BESZAN,{OLASI SZABALYOK

Az Alapitv6ny, mint k6zhaszni szervezet koteles az dves beszamolo jovihagy6s6va!
egyidejuleg kdzhasznus6gi jelentdst kesziteni. A kdzhasznusagi jelentes elfogaddsa a

Kurat6rium kiz6rolagos hat6skOrebe tartozik. A kdzhasznus6gi jelentes tarlalm6ra az 1997 . evi
CLVI. tdrvdny l9 S (3) bekezdesdnek a)-g) pontjaiban foglaltak az iranl,adok. A
kozhasznusagi jelentest az Alapitviny honlapjan nyilvanossagra kell hozni.

xi
NYILVANTARTAS I SZABALYOK

Az Alapitv5nv. mint kdzhasznir szervezet a cel szerinti tevdkenysegebol, illetve vdllalkoz6si
ievekenysegeb6l sz6rmazo bevdteleit es rafbrdit6sait elktildnitetten tar-tja nyilvan

G



xu
AZ ALAPITVAN Y MEGSZLI}TE SE

Az Alapitv6ny hat6rozatlan idore j6tt letre. Az Alapitv6ny a nyilvantart6sbol valo tdrlessei
szunik meg.

Megszunese esetdn az alapitvanyi vagyont - a fennillo fizetdsi kotelezettsegek teljesitdse ut6n -
hasonlo cdhi alapitv6ny t6mogatasara kell forditani.

XIiI
\EGYES RENDELKEZESEK

XIII.1. A jelen Alapito Okiratban nem szabalyozott kerdesekben a Ptk. 6s az alapitvanyokra
vonatkozo egydb jogszab6lyok, valamint a kozhasznf szerr,'ezetekrol szolo 1997 . evi CLVI.
idrveiny rendelkezd sei az irSnyadok.
Xlll.2. Az Alapitvfny jogi szemdly. Az Alapitonak tudomasa van arrol, hogy az Alaprtviny
drvdnyes letrejottehez, a jogi szemdlyisdg valamint a kozhasznf jogallas elnyeresehez, az

Alapitv6ny szekhelSre szerinti Megyei Biros6g nyilvantart6sba vdtele, valamint a Birosag altaii
kozhasznir szewezettd minositdse sztksdges.
,XllI.3. Az Napitv6nv nvilv6ntaftSsba vetele utan az alapito vagyont az Napito nem vonhatjik
vissza.

XIII.4. Az Aiapitv6nv. mint kozhasznri szen'ezet mukoddse sor6n keletkezett iratokba b6rki
betekinthet, az iralbetekintes soran a szemdlyisegi io-qokat ds az adatvddelem szabilyait
tigyelembe kell venni Az iratokba valo betekintes lehetosdget az Elndk koteles biztositani az

erdeklodo szamara elozetes idopont egyeztetest k6vetoen, az Napitvitny szdkhelydn, feltigyelet
meilett.
KII.5. Az Elndk az Alapitv6ny mukoddsdnek, szolgaltatdsai igenybevetelenek modj6rol,
beszdmoloi kdzleseirol szolo, valamint a nyilv6noss6g6t biztosito t6jekoztatokat,
szoroanyagokat a jelen Alapito Okirat V.,5. pontjaban foglaltak szerint hozza nyilvdnossigra.

Kelt Budapesten, 2009. febru6r 25. napja*

Napito
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