
1 

AZ. ETO JOV6JEERT ALAPrTVANY 

ALAPrr6 OKIRATA 

EGYStGES SZERKEZETBEN 

2022. majus 12. 



2 

A Gy6r-Moson-Sopron Megyei Bfr6sag 2006. maj us 22. napjan kelt, Pk.A.60.075/2006/4. szam alatti vegzesevel 

- 51089. szam alatt - rendelte el Af. ETO JOV6JEERT Alapftvany (tovabbiakban: ,,Alapitvany") nyilvantartasba 

vetelet. 

A Gy6r-Moson-Sopron Megyei Bfr6sag Pk.A.KH .60.075/2006/11 . szam alatti vegzesevel kozhasznu szervezette 
min6sftette AZ ETO JOVOJEERT Alapitvanyt, a kozhasznu jogallas megszerzesenek id6pontja ezen vegzes 

joger6re emelkedesenek napja, 2011. aprilis 18. napja volt. 

Az Alapft6 5/2015.10.15. sz. hatarozata alapjan az alapft6i jogok gyakorlasara jogosult ETO Futba/1 
Sportszervez6 es Szolgaltat6 Korlatolt Fele/6ssegu Tarsasag (Gy6ri Torvenyszek Cegbir6saga Cg.08-09-020296, 
9027 Gy6r, Nagysandor J6zsef u. 31., kepv.: Jan Marie-Therese J. Van Daele es So/dos Peter iigyvezet6k 
egyiittesen), a Polgari Tbrvenykonyvr6I sz6I6 2013. evi V. torveny (,,Ptk.") 3:1-48. §-ai es 3 :378-404. §-ai, 

valamint az egyesulesi jogr6I, a kozhasznu jogallasr6I, valamint a civil szervezetek mukodeser6I es 

tamogatasar6Isz6I62011 . CLXXV. torveny (,,Ectv.") rendelkezesei alapjan az alabbi- m6dosftasokkal egyseges 

szerkezetbe foglalt - alapft6 okiratot allapftja meg, az Alapitvany celjainak serelme nelkul : 

Az Alapft6 tart6s eel folyamatos megval6sftasara hatarozatlan id6re Alap itvanyt hoz letre. 

I. 

II. 

Af. ALAPfTVANY NEVE: 

Af. ALAPfTVANY SZEKHELYE: 

Af. ETO JOV6JEERT Alapitvany 

9027 Gyor, Nagysandor J6zsef u. 31. 

Ill. Af. ALAPfTVANY JOGALLASA, JOGI HEL VZETE 

1. Az ETO JOVOJEERT Alapftvany kozhasznu szervezet, onall6 jogi szemely, amely sajat neveben szerezhet 

jogokat es vallalhat kotelezettsegeket. 

2. Az Alapftvany olyan Magyarorszagon nyilvantartasba vett kozhasznu tevekenyseget vegz6 szervezet, 

amely a tarsadalom es az egyen kozos szuksegleteinek kielegitesehez megfelel6 er6forrasokkal 

rendelkezik, tovabba amelynek megfelel6 tarsadalmi tamogatottsaga kimutathat6. 

3. Az Alapitvany celja es tevekenysege megfelel az egyesulesi jogr6I, a kozhasznu jogallasr6I, valamint 

a civil szervezet mukodeser6I es tamogatasar6I sz6I6 2011. evi CLXXV. torveny (,, Ectv.") 32. § (1) 

bekezdes a) pontjaban es a 32. § (3) bekezdeseben foglaltaknak. 

4. Az Alapftvany gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseget csak kozhasznu celjainak vagy a jelen Alapft6 

Okiratban meghatarozott alapcel szerinti tevekenyseg megval6sitasa erdekeben, azokat nem 

veszelyeztetve vegez. 

5. Az Alapitvany gazdalkodasa saran elert eredmenyet nem osztja fel, azt a jelen Alapit6 Okirataban 
meghatarozott kozhasznu celjainak megval6sitasara forditja . 

6. Az Alapitvany kozvet len politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partokt6I fuggetlen es azoknak 

anyagi tamogatast nem nyujt, illetve azokt6I tamogatast nem kap . 

7. Az Alapitvany kozhasznu szolgaltatasai barki szamara hozzaferhet6k. 

8. Az Alapitvany tevekenysegenek es gazdalkodasanak legfontosabb adatait sajat honlapjan hozza 

nyi Iva nossagra. 

9. Az Alapitvany szervezete es tevekenysege egyebekben is megfelel a jelen Alapft6 Okiratban 

hivatkozott es egyeb az alapitvanyokra, valamint a kozhasznu szervezetekre vonatkoz6 

jogszabalyoknak. 

IV. Af. ALAPfTVANY CELIA! 

Az Alapitvany celjait kepezi 

1. a gyermek es ·tzi sport, valamin: a Gy6ri ETO FC utanp6tlas neveles tamogatasa; 
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2. a fogyatekosok sportjanak tamogatasa; 
3. az egeszseges eletmod es a szabadid6sport feltetelei megteremtesenek es fejlesztesenek 

el6segftese; 
4. a tanulmanyi osztondfjrendszer mukodtetesevel az ifju sportolok korulmenyeinek javftasa; 

5. a raszorulo tehetseges fiatal sportolok - mind Magyarorszag teruleter6I, mind a hataron tuli 
magyar nyelvteruletekrol - szocialis tamogatasa; 

6. kozepfoku nevelesi es oktatasi intezmeny, valamint kollegium letrehozasa, fenntartasa, 
mukbdtetese a Gyori ETO FC labdarugo utanpotlasanak tamogatasa celjabol, mely a 

versenysporttal osszhangban lev6 tanulmanyi, szabadido-eltoltesi es muvel6desi korulmenyeket 

biztosft az ifju sportolok szamara . 

V. AZ ALAP(TVANY TEVEKENYSEGEI 

1. Az. Alapftvany celjainak megva16sftasa erdekeben vegzett kozhasznu tevekenysegei 

1.1. neveles es oktatas, kepessegfejlesztes, ismeretterjesztes; 
1.2. gyermek- es ifjusagvedelem, gyermek- es ifjusag erdekkepviselet; 
1.3. sport, a munkaviszonyban es a polgari jogviszony kereteben megbfzas alapjan folytatott 

sporttevekenyseg kivetelevel; 
1.4. egeszsegmeg6rzes, betegsegmegelozes, gyogyfto- egeszsegugyi rehabilitacios tevekenyseg. 

2. Az. Alapftvany altal vegzett kozhasznu tevekenysegekhez kapcsol6d6 kozfeladatok 

2.1. Az. Alapftvany az Alapfto Okirat V.1.1. pontjaban frt ,,neveles es oktatas, kepessegfejlesztes, 
ismeretterjesztes" kozhasznu tevekenysege koreben letrehozta es makodteti a Feher Miklos 
Labdarug6 Akademia Gimnaziuma es Kollegiuma neva, tobbcelu, kozos igazgatasu koznevelesa 
intezmenyt. 
A Feher Miklos Labdarugo Akademia Gimnaziuma es Kollegiuma mukbdtetesevel, az Alapftvany 

Magyarorszag Alaptorvenyenek XI. cikkeben, a nemzeti koznevelesrol szolo 2011. evi CXC. torveny 2. 
§ (1) bekezdeseben kozfeladatokat latja el, amelyr6I valamely allami szervnek vagy a helyi 

bnkormanyzatnak kell gondoskodnia. 
2.2. Az Alapfto Okirat V.1.2. pontjaban frt ,,gyermek- es ifjusagvedelem, gyermek- es ifjusag 

erdekkepviselet" kozhasznu tevekenyseg reszben a Feher Miklos Labdarugo Akademia Gimnaziuma es 

Kollegiuma mukodtetesehez kapcsolodik, illetve az Alapftvany a sporttevekenyseg, sporttaborok 
szervezese es sporttaborokhoz helyszfn biztosftasa, sportpalya berbeadasa reven is megvalosft ilyen 

iranyu kbzhasznu tevekenyseget. 
Az Alapftvany ebben a vonatkozasban Magyarorszag Alaptorvenyenek xv. cikk (5) es XVI. cikk (1) 

bekezdeseben, a gyermekek vedelmer6I es a gyamugyi igazgatasrol szolo 1997. evi XXXI. torveny 14. 

§ (3) es Magyarorszag helyi onkormanyzatairol szolo 2011 . evi CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdes 8. 
es 15. pontjaiban foglalt kozfeladatokat latja el, amelyrol valamely allami szervnek vagy 

bnkormanyzatnak kell gondoskodnia . 
2.3 . Az Alapfto Okirat V.1.3. pontjaban frt ,,sport" kozhasznu tevekenyseg reszben a Feher Miklos 

Labdarugo Akademia Gimnaziuma es Kollegiuma mukodtetesehez kapcsolodik, illetve az Alapftvany a 

sporttevekenyseg szervezese, sporttaborok szervezese es sporttaborokhoz helyszfn biztosftasa, 

sportpalya berbeadasa reven valosft meg ilyen iranyu kozhasznu tevekenyseget. 

Az Alapftvany ebben a vonatkozasban Magyarorszag Alaptbrvenyenek XX. cikk (1) bekezdeseben, a 
sportrol szolo 2004. evi I. tbrveny ,,A Sportrol" dmu bevezeto reszeben es ,,Az allam es a helyi 

onkormanyzatok sporttal kapcsolatos feladatai" dmu VII. fejezeteben, valamint a Magyarorszag helyi 
onkormanyzatairol szolo 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. § (1) bekezdesenek 15. pontjaban foglalt 
kozfeladatokat latja el, a elyr6I valamely allami szervnek vagy bnkormanyzatnak kell gondoskodnia. 
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2.4. Az Alapit6 Okirat V.1.4. pontjaban irt ,,egeszsegmeg6rzes, betegsegmegel6zes, gy6gyit6- egeszsegugyi 
rehabilitaci6s tevekenyseg" kozhasznu tevekenyseg reszben a Feher Miklos Labdarug6 Akademia 
Gimnaziuma es Kollegiuma mukodtetesehez kapcsol6dik, illetve az Alapftvany a sporttevekenyseg 
reven val6sit meg ilyen iranyu kozhasznu tevekenyseget. 
Az Alapitvany ebben a vonatkozasban Magyarorszag Alaptorvenyenek XX. cikkeben es XXI. cikk (1) 
bekezdeseben, valamint a Magyarorszag helyi onkormanyzatair6I sz6I6 2011. evi CLXXXIX. torveny 13. 
§ (1) bekezdes 4. pontjaban foglalt kozfeladatokat latja el, amelyr6I valamely allami szervnek vagy 
onkormanyzatnak kell gondoskodnia . 

VI. AZALAPrlVANYVAGYONA, ANYAGI FORRASAI 

1. Az Alapftvany alapftaskori vagyona 1.000.000,- Ft, azaz Egymilli6 forint, amely osszeget az Alapft6 
bocsatja az Alapitvany rendelkezesere. Az Alapitvany vagyona a celjai megval6sftasahoz szabadon 
felhasznalhat6 azzal, hogy a vagyon nem csokkenhet a folyamatos mukodesi koltsegeket biztosft6 
minimal is osszeg {300.000,- Ft) ala . 

2. Az Alapftvany beveteli forrasai: 

2.1. az Alapft6t6I kapott befizetes, valamint az Alapft6 a Ital az Alapftvany rendelkezesere bocsatott vagyon; 
2.2. gazdasagi-vallalkozasi tevekenysegb6I (szolgaltatas nyujtasab6I) szarmaz6 bevetel; 
2.3. a koltsegvetesi tamogatas : 

2.3 .1. a palyazat utjan, valamint egyedi dontessel kapott koltsegvetesi tamogatas; 
2.3 .2. az Eur6pai Uni6 strukturalis alapjaib6I, illetve a Kohezi6s Alapb6I szarmaz6, a koltsegvetesb6I 

juttatott tamogatas; 
2.3.3 . az Eur6pai Uni6 koltsegveteseb6I vagy mas allamt6I, nemzetkozi szervezett6I szarmaz6 

tamogatas; 
2.3.4. a szemelyi jovedelemad6 meghatarozott reszenek az ad6z6 rendelkezese szerint kiutalt 

osszege; 
2.4. az allamhaztartas alrendszereib6I kozszolgaltatasi szerz6des ellenertekekent szerzett bevetel; 
2.5. mas szervezett6I, illetve maganszemelyt6I kapott adomany; 
2.6. a Vl.2.1.-2.5 . pontok ala nem tartoz6 egyeb bevetel. 

3. Az Alapftvany koltsegei, rafordftasai (kiadasai): 

3.1. alapcel szerinti (kozhasznu) tevekenyseghez kozvetlenul kapcsol6d6 koltsegek; 
3.2. gazdasagi vallalkozasi tevekenyseghez (szolgaltatas nyujtasahoz) kozvetlenul kapcsol6d6 koltsegek; 
3.3. a civil szervezet szerveinek, szervezetenek mukodesi koltsegei {ideertve az adminisztraci6 kbltsegeit 

es az egyeb felmerult kozvetett koltsegeket), valamint a tobb tevekenyseghez hasznalt immaterialis 
javak es targyi eszkozok ertekcsokkenesi lefrasa; 

3.4. a Vl.3.1.-3.3. pontok ala nem tartoz6 egyeb koltseg. 

4. Az Alapftvany beveteleit a Vl.2 . pont szerinti reszletezesben, koltsegeit, rafordftasait (kiadasait) a Vl.3 . 

pont szerinti reszletezesben elkulonftetten, a szamviteli el6frasok szerint kell nyilvantartani. 
Az Alapitvany a Vl.3 .3. es 3.4. alpontja szerinti koltsegeit, raforditasait (kiadasait) az alapcel 
szerinti (kozhasznu) tevekenyseg es a gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseg kozott, az el6z6ekben 
felsorolt tevekenysegek arbevetelenek (bevetelenek) aranyaban kell evente megosztani. 

VII. AZ ALAPrlVANY VAGYONA FELHASZNAI.AsA, GAZDALKODASANAK ALAPVET6 SZABALYAI 

1. Az Alapitvany a letesito okirataban meghatarozott eel megval6sftasa erdekeben vagyonaval onall6an 
gazdalkodik,) artozayiert sajat vagyonaval felel. 
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Az Alapftvany alapft6ja, tagja - a vagyoni hozzajarulasanak megfizetesen tul - a szervezet tartozasaiert 

sajat vagyonaval nem felel. 

2.1. Az Alapitvany els6dlegesen gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseg folytatasara nem alapithat6, az 

Alapftvany azonban a letesft6 okiratban meghatarozott eel szerinti tevekenyseget (a 

tovabbiakban: alapeel szerinti tevekenyseg) - ideertve a kozhasznu tevekenyseget is -

folytathat es - eelja megval6sitasa gazdasagi felteteleinek biztosftasa erdekeben - gazdasagi

vallalkozasi tevekenyseget is vegezhet, amennyiben ez az alapeel szerinti tevekenyseget nem 

veszelyezteti. 

2.2. Az Alapftvany gazdalkodasa soran elert eredmenyet nem osztja fel, azt a letesft6 okirataban 

meghatarozott kozhasznu, alapeel szerinti tevekenysegre hasznalja fel. 
2.3. Az Alapftvany esak olyan m6don vehet fel hitelt es vallalhat kbtelezettseget, amely nem 

veszelyezteti az alapeel szerinti (kozhasznu) tevekenysegenek ellatasat es mukodesenek 
fen nta rta sat. 

Az Alapftvany tamogatasokat egyeni kerelmek vagy palyazatok alapjan is nyujthat. 

Az Alapftvany a vezet6 tisztsegvisel6it, a tamogat6t, az bnkentest, valamint e szemelyek kozeli 

hozzatartoz6jat - a barki altal megkotes nelkOI igenybe vehet6 szolgaltatasok, az Alapft6 Okiratnak 

megfelel6 juttatasok kivetelevel - eel szerinti juttatasban nem reszesftheti. 

Az Alapftvany a penz vagyonat kOlon e eelra nyitott szamlan kezeli es a penzOgyi, szamviteli szabalyok 
megtartasaval konyveli, tartja nyilvan. 

Az Alapftvany vagyonanak konkret felhasznalasar61 az Alapftvany kezel6 szerve dont, a j6 gazda 

gondossagaval tbrekedve. 

Az Alapftvany eeljara rendelt vagyon a jelen Alapit6 Okiratban megfogalmazott eelt61 elter6, a eelhoz 

nem illeszked6 feladatokra nem hasznalhat6 fel. 

Az Alapftvany eeljara rendelt vagyon felhasznalasanak tovabbi reszletes szabalyait szukseg szerint a 
kezel6 szerv hatarozza meg. 

Beszamolasi szabalyok 
Az Alapftvany a mukodeser61, vagyoni, penzOgyi es jovedelmi helyzeter61 az Ozleti ev kbnyveinek 

lezarasat kovetoen az Ozleti ev utols6 napjaval, mint merlegfordul6nappal a jogszabalyban 

meghatarozottak szerint kbteles beszamol6t keszfteni. Az Ozleti ev azonos a naptari evvel, a merleg 

fordul6napja deeember 31. napja. 

A kbtelez6 konyvvizsgalat esetet kiveve amennyiben a Kurat6rium kbnyvvizsgal6t biz meg, a 
Kurat6rium altal megbfzott konyvvizsgal6 az Alapftvany az eves beszamol6jat auditalja. 

Az Alapftvany kbzhasznu szervezet fgy kbnyvvezetese a kett6s konyvvitel rendszereben, magyar 
nyelven, forintban tbrtenhet. 

Az Alapftvany beszamol6ja tartalmazza : 

9.4.1. a merleget (egyszerusftett merleget), 

9.4.2 . az eredmenykimutatast (eredmenylevezetest), 

9.4.3. kett6s konyvvitel eseteben a kiegeszft6 mellekletet. 
A kett6s konyvvitelt vezet6 - kozhasznu -Alapftvany beszamol6janak kiegeszft6 mellekleteben be kell 

mutatni a tamogatasi program kereteben vegleges jelleggel felhasznalt bsszegeket tamogatasonkent. 

Tamogatasi program alatt a kbzponti, az bnkormanyzati, illetve nemzetkbzi forrasb61, illetve mas 

gazdalkod6t61 kapott, a tevekenyseg fenntartasat, fejleszteset eelz6 tamogatast, adomanyt kell erteni. 

Kulon kell megadni a kiegeszft6 mellekletben a tamogatasi program kereteben kapott visszaterftend6 

(kotelezettsegkent kimutatott) tamogatasra vonatkoz6, el6bbiekben reszletezett adatokat. 

A kiegeszft6 mellekletben be kell mutatni a szervezet altal az Ozleti evben vegzett f6bb 

tevekenysegeket es programokat. 

Az Alapitvany koteles a beszamol6javal egyidejuleg kozhasznusagi mellekletet is keszfteni . A 

kozhasznusagi mellekletben be kell mutatni az Alapftvany altal vegzett kbzhasznu tevekenysegeket, 

ezen tevekenysegek f6 eelesoportjait es eredmenyeit, valamint a kozhasznu jogallas megallapftasahoz 

szukseges - az Eetv. 32. §'szerinti - adatokat, mutat6kat. A kbzhasznusagi melleklet tartalmazza a 
/ 
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vagyon felhasznalasaval kapcsolatos kimutatast, a kozhasznu eel szerinti juttatasok kimutatasat, a 

vezet6 tisztsegviseloinek nyujtott juttatasok osszeget es a juttatasban reszesOl6 vezet6 tisztsegek 

felsorolasat. 

9_3_ Az Alapftvany eves beszamol6janak j6vahagyasa a kozhasznusagi melleklet elfogadasaval egyidejuleg, 

a Fel0gyel6 Bizottsag jelentese alapjan es - k6telez6 konyvvizsgalat esetet kiveve amennyiben 
k6nyvvizsgal6 megbfzasara sor kerOlt - a konyvvizsgal6 jelentese alapjan a targyevet k6vet6 ev majus 

30_ napjaig a Kurat6rium Olesen, valamennyi tag 2/3-anak tamogat6 szavazataval hozott dontese 
alapjan tortenik_ 

9_9_ Az Alapftvany koteles - Kurat6rium altal elfogadott - beszamoI6jat, valamint kozhasznusagi 

mellekletet - a kotelez6 konyvvizsgalatra tekintettel, a k6nyvvizsgal6i zaradekot vagy a zaradek 

megadasanak elutasftasat is tartalmaz6 fOggetlen konyvvizsgal6i jelentessel egyOtt- az adott Ozleti ev 

merlegfordul6napjat k6vet6 otodik h6nap utols6 napjaig (majus 31- napjaig) letetbe helyezni es 

kozzetenni, ugyanolyan formaban es tartalommal, mint amelynek alapjan a k6nyvvizsgal6 a 

beszamol6t felOlvizsgalta_ Az Alap ftvany ezen kotelezettsegenek a civil szervezetek bfr6sagi 

nyilvantartasar6I es az ezzel 6sszef0gg6 eljarasi szabalyokr6I sz6l6 2011. evi CLXXXI. torvenyben 

meghatarozott m6don tesz eleget. 

9_10_ Az Alapftvany sajat honlapjan is koteles kozzetenni a beszamol6t, valamint a kozhasznusagi 

mellekletet. A sajat honlapon kozzetett adatok folyamatos megtekinthetoseget legalabb a kozzetetelt 

kovet6 masodik Ozleti evre vonatkoz6 adatok kozzeteteleig kell biztosftani. 

VIII. AZ ALAPfT6 

1_ Gyori ETO FC Labdarug6 es Sportszolgaltat6 Korlatolt Felelossegu Tarsasag ,,felszamolas alatt" 

Nyilvantart6 bfr6sag : 

Cegjegyzekszam: 

Szekhely: 

Kepviseli: 

Gyori Torvenyszek Cegbfr6saga 

Cg_ 08-09-007787 

9027 Gyor, Nagysandor J6zsef u_ 31_ 

Nemzeti Reorganizaci6s Nonprofit Kft. 

{Fovarosi Tbrvenyszek Cegbfr6saga Cg_ 01-09-994411, 

Szekhely: 1133 Budapest, Pozsonyi ut 56_, 

kepv_: Borcsok Sandor felszamol6biztos 6nall6an) 

2_ Ha az alapft6 jogut6d nelkOI vagy mas okb6I az alapft6i jogait veglegesen nem gyakorolja, az alapft6i 

jogok gyakorlasara jogosult az: 

ETD Futba/1 Sportszervez6 es Szolgaltat6 Korlatolt Fele/6ssega Tarsasag 
Nyilvantart6 bfr6sag : 

Cegjegyzeksza m: 

Szekhely: 

Gyori Torvenyszek Cegbfr6saga 

Cg _ 08-09-020296 

9027 Gyor, Nagysandor J6zsef u_ 31_ 

Kepviseli: Jan Marie-Therese J. Van Daele es So/dos Peter Ogyvezet6k egyOttesen 

IX. CSATLAKOzAs AZ ALAPfTVANYHOZ 

1_ Az Alapftvany nyilt, ahhoz - ha a torveny elteroen nem rendelkezik- barki feltetel nelkul csatlakozhat 

tamogat6kent vagyoni juttatas teljesftesevel, amennyiben magaenak vallja es magara k6telez6nek 

fogadja el az Alapitvany celjait es mukodesi szabalyait_ 

2_ Tamogatassal, juttatassal a Csatlakoz6 nem valik Alapit6va, alapftoi jogok gyakorlasara nem valik 

jogosultta _ 

3_ A Csatlakozo/yok gyakorlasara nem jogosult. 

-- ~ - .!, - " ~r-• J:- -- I J i • •• _ _ ,j • -~ ~ 
002~1 G.,--. i'-' IG\152.ild0r J_ u .. )1 ..,,, J ., .•· oJ 

_ - ;:,,c;r,_ :fan<•27 8"J.S3 7-2-03 
<--- ---;,---'<--}r-r.-:-.--;.- -----~ ;;;;:': -::~:---- --~ ----- --·--- --- --- ---- ------ -·
/'58688f~ l'..O-FLftballi RftJn 
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X. AZ ALAPrlVANY SZERVEZETE ES M0KODESE 

1. A Kuratorium az Alapftvany ugyvezet6 szerve . 

2. A Kuratorium tagjai az Alapftvany vezet6 tisztsegvisel6i . 

3. A Kuratorium, vagy annak tagja altal feladatkorenek ellatasa soran harmadik szemelynek okozott 

kareret az Alapftvany a felel6s. A tag altal e minosegeben az Alapftvanynak okozott karet a 

szerz6desszegessel okozott karert valo felel6sseg szabalyai szerint felel az Alapftvannyal szemben. 

4. Az Alapftvany Kuratoriuma 3 (harom) f6b61 all , akik kozul legalabb 2 (kett6) tagnak alland6 belfoldi 

lak6hellyel kell rendelkeznie . A Kurat6rium elnoket es tagjait az Alapfto jeloli ki hatarozatlan 

id6tartamra . A Kuratoriumi tagi megbfzas a tisztseg elfogadasaval jon letre. 

4.1. A Kuratorium tagjai 

4.1.l. Dr. Toth Lajos 

anyja szuletesi neve: Pitti Erzsebet 

lakcfm: 9024 Gy6r, Roosevelt u. 3. 

4.1.2 . Sze/es Szabo/cs 
anyia szuletesi neve: Sze/es Maria 
lakcfm: 9141 lkrenY, Vasutsor utca 30. 

4.1.3. Dr. HorvathZoltan 
anyia szuletesi neve: Vegh Janka 
/akcfm: Sz/ovakia, Dunaiska Streda (Dunaszerdahe/y}, Okt6brova 1512/52. 

4.2. A Kurat6rium elnoke : 

Dr. Toth Lajos 

4.3. A Kurat6riumi tagsag megszunik: 
4.3.l. az Alapftvany megszunesevel; 

4.3.2. visszahfvassal ; 

4.3.3. lemondassal; 

4.3 .4. kizar6 ok bekovetkeztevel ; 

4.3.5. osszeferhetetlensegi ok bekovetkeztevel; 

4.3.6. a Kurat6riumi tag cselekv6kepessegenek a tevekenysege ellatasahoz szukseges korben 

torten6 korlatozasaval; 

4.3.7. elhalalozassal. 

4.4. A Kuratorium tagjai tevekenysegukert nem reszesulnek dfjazasban. 

4.5. A Kurat6rium hataskore: 

4.5.1. a mukod6kepesseg fenntartasa, es a fenyeget6 fi zeteskeptelenseg eseten a hitelez6k 

erdekeinek szem el6tt tartasaval a szukseges intezkedesek meghozatala, illetve 

kezdemenyezese; 

4.5 .2. dont az Alapftvany vagyonanak felhasznalasar61 es rendelkezik a vagyon folott; 

4.5.3. dont az SZMSZ, illetve a mukodeshez szukseges egyeb szabalyzatok elfogadasar61 es 

m6dosftasarol (Ezen szabalyzatokat a kurat6rium altali elfogadast kovet6en az Alapft6 hagyja 

jova, ezen jovahagyas utan lephetnek hatalyba a szabalyzatok rendelkezesei.) ; 

4.5.4. dont az Alapftvany eves penzugyi-gazdalkodasi terve es merlege elfogadasar61, az eves 

beszamolo es a kozhasznusagi melleklet jovahagyasarol; 

4.5 .5. don~. a: Al:~'.t.~~n) t k.6,~~sehez szukseges eves koltsegvetesr61; 

9027 r.y,,,.I r ,. ·, .. ,.,, . . ~ ~b ..;; IJ j , .. :::y ~ JI . . .J . 

do .. /·nr~:/,s · . .;7-2-08 

kep, J:/4,,:Z:~:ts!~:,:~ ~;;:m6k Ye,;. e: -
L al cj9~t~i,jogbkgyakor16ja 

------~ _ ,.,,.,,.,..-

... ~ ......... 
Tani.J 2 



4.5.6. dbnt az Alapitvany atmenetileg szabad penzeszkozeinek ertekpapirokba fekteteser61; 

4.5 .7. dont a vallalkozasszeruen vegzend6 tevekenysegr61; 

8 

4.5.8. dont a palyazati programok kiirasar61, a palyazaton val6 reszvetel felteteleir61 ; elbfralja a 

palyazatokat, dbnt a nyertes palyazatok helyszfni ellen6rzeser61; 

4.5.9. dbnt az Alapftvannyal val6, nem feltetel nelkuli , csatlakozas elfogadasar61; 

4.5.10. dont a konyvvizsgal6 szemelyer61 es megbfzasi dijar61; 

4.5.11. dont az Alapitvannyal alkalmazotti viszonyban all6 szemely utalvanyozasi jogar61, megjelblve 

annak a m6djat es terjedelmet; 

4.5.12. dont az Alapftvannyal munkaviszonyban all6 szemelyek munkaviszonyanak letesfteser61, 

megszunteteser61, es javadalmazasuk megallapftasar61; 

4.5 .13. dont az Alapftvannyal megbfzasi jogviszonyban all6 szemelyek megbizasi jogviszonyanak 

letesiteser61, megsz0nteteser61, es javadalmazasuk megallapftasar61; 

4.5.14. dbnt mindazokban a kerdesekben, amelyeket jelen alapit6 okirat, az SZMSZ vagy a jogszabaly 

kizar61agos hataskorebe utal. 

4.6. Kizar6 okok es i:isszeferhetetlenseg 
4.6.1. Nern lehet a Kurat6rium tagja az, 

4.6.1.1. aki nem nagykoru . 

4.6.1 .2. akinek cselekv6kepesseget a tevekenysege ellatasahoz szukseges kbrben korlatoztak. 

4.6.1 .3. a kit buncselekmeny elkovetese miatt joger6sen szabadsagvesztes buntetesre iteltek, 

amig buntetett el6elethez fuz6d6 hatranyos kbvetkezmenyek al61 nem mentesOlt. 

4.6.1.4. akit e foglalkozast61 joger6sen eltiltottak. Akit valamely foglalkozast61 joger6s bir6i 

ftelettel eltiltottak, az eltiltas hatalya alatt az fteletben megjelolt tevekenyseget 

folytat6 jogi szemely vezet6 tisztsegvisel6je nem lehet. 

4.6.1.S. akit eltiltottak a vezet6 tisztsegvisel6i tevekenysegt61, az eltiltast kimond6 

hatarozatban megszabott id6tartamig. 

4.6.2. Nern lehetnek tbbbsegben a Kurat6riumban az Alapft6 es kbzeli hozzatartoz6i. 

4.6.3 . Nern lehet a Kurat6rium tagja az Alapftvany kedvezmenyezettje es annak kbzeli hozzatartoz6ja. 

4.6.4. A kozhasznu szervezet megszuneset kovet6 3 (h arom} evig nem lehet mas kozhasznu szervezet 

vezet6 tisztsegvisel6je az a szemely, aki korabban olyan kozhasznu szervezetenel tbltbtt be -

annak megszuneset megel6z6 2 (ket} eveben legalabb 1 (egy} evig -vezet6 tisztseget : 

4.6.4.1. amely jogut6d nelkul szunt meg ugy, hogy az allami ado- es vamhat6sagnal 

nyilvantartott ad6- es vamtartozasat nem egyenlftette ki, 

4.6.4.2. 

4.6.4.3 . 

amellyel szemben az allami ad6- es vamhat6sag jelent6s osszegu ad6hianyt tart fel , 

amellyel szemben az allami ad6 es vamhat6sag Ozletlezaras intezkedest alkalmazott, 

vagy Ozletlezarast helyettesft6 bfrsagot szabott ki, 

4.6.4.4. amelynek ad6szamat az allami ad- es vamhat6sag az ad6zas rendjer61 sz616 torveny 

szerint felfuggesztette vagy tbrblte . 

4.6.S . A Kurat6riumi tag (vezet6 tisztsegvisel6}, illetve az ennek jelblt szemely kbteles valamennyi 

erintett kozhasznu szervezetet el6zetesen tajekoztatni arr61, hogy ilyen tisztseget egyidejuleg 

mas kozhasznu szervezetnel is betblt. 

4.7. A Kurat6rium elni:ikenek hataski:ire: 
4.7.1. A Kurat6rium elnbke- akadalyoztatasa eseten a kurat6riumi elnbk a Ital frasban meghatalmazott 

tagja - jogosult az Alapftvany kepviseletere . 

4.7.2 . A Kurat6rium elnbkenek feladata kulbnbsen : 

4.7.2.1. 3 z A~ pftvany bnall6 kepviselete hat6sagok, bfr6sagok es harmadik szemelyek el6tt; 
F.T ,, - ./ . 

.. 

9::~¥.:;;~ ;;;b,iii~ -~ 
ke~-Marie-Therese J. Va~ ele-es Soldos Peter ugyvezet6k 

1 alap ft6i·j6gok gyakorl6ja 

'le_~~ ___A, . . . . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . .. . .. . . . -~~:~~ .... .......•.. 

Tam:i1 Tanu2 



9 

4.7.2.2. a Kurat6rium Oleseinek el6keszitese, valamint osszehivasa es Olesek levezetese; 

4.7.2.3. 

4.7.2.4. 

a Kurat6rium mukodesenek iranyitasa, a feladatok meghatarozasa es koordina lasa ; 

az Alapitvany alkalmazottai felett munkaltat6i jogok gyakorlasa, kiveve munkaviszony 

4.7.2.5 . 

4.7.2.6. 

4.7.2.7. 

letesitese es megszOntetese, es javadalmazasuk megallapitasa; 

beszamol a ket Oles kozbtti id6szak esemenyeir61; 

utalvanyoz a Kurat6rium valamely tagjaval vagy az Alapitvanyi Titkarsag altalanos 

vezet6jevel; 

1.000.000,- Ft (azaz Egymilli6 forint) bsszeghatarig kbtelezettseget vallal, illetve 

egyeb jogokat szerezhet, ezen osszeghataron felOI a Kurat6rium j6vahagyasa 

szOkseges; 

4.7.2 .8. vegrehajtja a Kurat6rium Olesein hozott hatarozatokat, dbnteseket; 

4. 7.2.9. kizar61agos jogkorrel dbnt az Alapitvany mukodesevel kapcsolatosan keletkezett 

iratokba val6 betekintessel osszefugg6 igenyekr61 es kerdesekr61; 

4.7.2.10. minden olyan feladat, amit a jogszabaly, az Alapit6 Okirat, illetve egyeb szabalyzat a 

Kurat6riumi elnbk hataskbrebe utal. 

4.8. A Kurat6rium ulesezesenek gyakorisagara, ulesei osszehfvasanak rendjere, a napirend kozlesenek 
m6djara, uleseinek nyilvanossagara, hatarozatkepessegere es a hatarozathozatal m6djara vonatkoz6 
szabalyok. 
4.8.1. A Kurat6rium Oleseit szOkseg szerint, de evente legalabb 4 (negy) alkalommal tartja (rendes 

Oles). 

4.8 .2. A Kurat6rium Oleset bssze kell hivni abban az esetben is, ha barmely 2 (kett6) Kurat6riumi tag, 

a Fe!Ogyel6 bizottsag, vagy az Alapit6 kepvisel6je ezt inditvanyozza (rendkivOli Oles) . A 

Kurat6rium elnoke kbteles a kerelem beerkezeset61 szamitott 8 (nyolc) napon be!OI intezkedni 

az Oles bsszehivasar6I. Ha ennek a kbtelezettsegenek a Kurat6rium elnbke nem tesz eleget, a 

Kurat6rium Oleset a kerelmet el6terjeszt6 is bsszehivhatja. 

4.8.3 . A Kurat6rium Oleset az elnbk hivja bssze az Oles napirendi pontjait tartalmaz6 irasbeli 

meghiv6val, amit a tagoknak postan es e-mailben megkOld. 

4.8.4. A Kurat6rium Oleset az elnok vezeti, akit - akadalyoztatasa eseten - ilyen min6segeben a 

Kurat6riumi tagok kbzOI megvalasztott levezet6 elnbk helyettesit. 

4.8.5 . Akkor szabalyszeru a kurat6riumi Oles bsszehivasa, ha a Kurat6riumi tagok az Olesr61 legalabb 7 

(het) nappal az Oles id6pontjat megel6z6en irasban ertesOlnek. 

4.8.6. A Kurat6rium akkor hatarozatkepes, ha az Olesen tagjainak tbbb mint a fele jelen van. A 

Kurat6rium Olese akkor hatarozatkepes, ha azon valamennyi tag megjelent es egyikOk sem 

tiltakozik a Kurat6rium Olesenek megtartasa ellen; ez esetben az egyhangulag j6vahagyott 

napirendi pontokat targyalhatja az Oles. 

4.8.7. A Kurat6rium Olesen a Titkarsag altalanos vezet6je, a Fel0gyel6 Bizottsag elnoke es tagjai, illetve 

a kbnyvvizsgal6 tanacskozasi joggal vehet reszt. 

4.8.8. Eseti meghivottkent tanacskozasi joggal vehetnek reszt a Kurat6rium Olesein - a vonatkoz6 

napirend pontjainak megvitatasan - azok a szemelyek, akiket az adott napirendi pont erint. 

4.8.9. Hatarozatkeptelenseg eseten a Kurat6rium Oleset 15 (tizenot) napon belOI, ujabb meghiv6val, 

valtozatlan napirenddel bssze kell hivni. A hatarozatkeptelenseg miatt, a fentiek szerint 

megismetelt Oles - az eredeti napirendi pontok tekinteteben is - csak akkor hatarozatkepes, ha 

a Kurat6rium tagjainak tbbb mint a fele jelen van . 

4.8.10. A Kuratorium a/van elektranikus hfrkoz/6 eszkozok kozvetftesevel tartatt Olesen, aha/ a tagak 
azanasftasa es a tagak kozotti kolcsonos es karlatazasmentes kammunikacio biztasftatt (elter6 
e/6zetes tajekaztatas hianvaban Skype vagv mas alkalmas eszkoz utjan lebanvolftott videahivas) 

,/ /.. ~- ' . I ,.. ,.._ 
: •'J,i,-:- 1. , .. ~ ~ ' 
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is hozhat dontest. A Kurat6riumi tagokhoz cfmzett, elektronikus leve/ben (email-ben) a 
Kurat6rium elnoke tajekoztatia a tagokat az elektronikus hlrkoz/6 eszkozok kozvetitesevel 
tartott u/es pontos id6pontjar6/. Az elektronikus hf rkoz/6 eszkoz kozvetftesevel tartott ulesen 
elhangzottakat es a meghozott hatarozatokat ugy ke/1 rogziteni, hogy azok ut6bb is 
ellen6rizhet6ek legyenek. 

4.8 .11. A Kurat6rium hatarozathozatalaban nem vehet reszt az a szemely, aki vagy akinek kozeli 

hozzatartoz6ja (Ptk. 8:1. § (1) bekezdes) a Kurat6riumi hatarozat alapjan: 

4.8.10.1. kotelezettseg vagy felel6sseg al6I mentesul, vagy 

4.8.10.2. barmilyen mas el6nyben reszesul, illetve a megkotend6 jogugyletben egyebkent 

erdekelt. 

Nern min6sul el6nynek az Alapftvany eel szerinti juttatasai kereteben a barki altal 

megkotes nelkul igenybe vehet6 nem penzbeli szolgaltatas. 

4.8.12. A Kurat6rium ulesei nyilvanosak. 

4.8.13. A Kurat6rium donteseit (hatarozatait) nyflt szavazassal, az ules levezetojenek felsz6Iftasara -

az Alapfr6 Okiratban illetve a Szervezeti es M0kodesi Szabalyzatban meghatarozott, 

minosftett tobbseget igenyl6 kerdesek kivetelevel - egyszer0 sz6tobbseggel hozza. 

SlBVGzategyeR!IJ.seg eseteR az iRdftwjRyt elvettetRek kell tekiRteRi. 
4.8.14. Valamennyi kurat6riumi tag 2/3-anak tamogat6 szavazat szukseges : 

4.8.14.1. a Szervezeti es M0kbdesi Szabalyzat, valam int a Vagyonkezelesi Szabalyzat, illetve a 

m0kbdeshez szukseges egyeb szabalyzatok (pl. Penzkezelesi) elfogadasahoz es 

m6dosftasahoz; 

4.8.14.2. az eves penzugyi-gazdalkodasi terv megallapftasahoz, elfogadasahoz es 

m6dosftasahoz; 

4.8.14.3. a Titkarsag altalanos vezetoje, Titkarsag gazdasagi vezetoje munkaviszonya 

letesftesehez es munkaviszony megszuntetesehez; 

4.8.14.4. az eves beszamol6 es kozhasznusagi melleklet elfogadasahoz. 

4.8 .15. A Kurat6rium uleseir6I jegyz6kbnyv keszul, amely az ulest kbvet6 10 (tfz) munkanapon belul 

keszul el. A jegyz6kbnyvet az elnbk (levezet6 elnbk) es egy hitelesft6 tag frja ala . 

4.8.16. A kurat6riumi ulesr6I sz6I6 jegyz6kbnyvnek az alabbiakat kell tartalmazni : 

4.8.16.l. a kurat6riumi ules id6pontjat, helyet, az ulesen megjelent kurat6riumi tagok nevet, 

az ules napirendjet; 

4.8.16.2. a hatarozatkepesseg megallapftasat; 

4.8.16.3. egyes felsz6Ialasok sz6 szerinti szbveget, amennyiben annak jegyz6kbnyvbe 

rbgzfteset a felsz6Iaml6 vagy az ules levezet6je elozetesen kifejezetten keri ; 

4.8.16.4. a hozott hatarozat evente elblr6I kezd6d6 sorszamat, tbrve az ules id6pontjaval; 

4.8 .16.5. a hatarozat szbveget; 

4.8.16.6. a hatarozat tamogat6inak es ellenz6inek szamaranyat (nyflt szavazas eseten 

szemelyet is). 

4.8.17. A Kurat6rium dbnteseir6I kulon Hatarozatok Kbnyvet kell vezetni, melyben rbgzfteni kell a 

hatarozat keltet, sorszamat, szbveget, hatalyat, a dbntest tamogat6k es ellenz6k aranyat es 

szemelyet is A Hatarozatok Kbnyvenek vezeteseert a Kurat6rium elnbke felel6s. 

4.8.18. A Kurat6rium hatarozatait az Alapftvany honlapjan nyilvanossagra hozza . 

4.8 19. A Kurat6rium dbnteseit az erintettekkel kulbn, egyenileg is kbzli ; frasban, postai uton 

megkuldve az erintetteknek. 

4.8.20. A Kurat6rium m0kbdesenek tovabbi szabalya it az Alapftvany Szervezeti es M0kodesi 

Szabalyzat allapitja meg, amely nem tartalmazhat jelen Alapft6 Okirattal ellentetes 

rendel kezesekEi! t . 
/ 
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5. ALAPfTVANYI TITKARSAG 

5.1. A Kurat6rium munkajat ugyintez6, titkarsagi, adminisztraci6s teendoket ellat6 Alapftvanyi Titkarsag 

segfti. A Titkarsag nem onall6 jogi szemely. 

5.2. Az Alapftvanyi Titkarsag alkalmazottai felett a munkaltat6i jogkort a Kurat6rium elnoke gyakorolja . 

5.3. A Titkarsag tevekenyseget a Kurat6rium altal elfogadott eves munkaterv alapjan, a Kurat6rium 

Elnokenek iranyftasaval vegzi . 

5.4. Az Alapftvany irataiba a Titkarsagi Vezet6jevel tortent id6pont egyeztetest kovet6en, munkaid6ben, 

Titkarsagon barki betekinthet. 

6. FEL0GYEL0 BIZOTTSAG 

6.1. A Felugyel6 Bizottsag az Alapftvany mukodesenek es gazdalkodasanak ellen6rzesere jogosult szerve. 

6.2. A FelOgyelcS Bizottsag 3 (harom) tagb61 all. A Felugyel6 Bizottsag tagjainak megbfzatasa 5 (ot) evre sz61. 

6.3. A Felugyel6 Bizottsag elnoket es tagjait az Alapft6 jeloli ki. 

6.4. A Felugyel6 Bizottsag tajgai : 

6.4.1. Dr. Vegh Tibor 
anyja szii/etesi neve: Irena Veqhova 
/akcfm: Szlovakia, Dunaiska Streda (Dunaszerdahe/y}, Okt6brova 1511/48. 

6.4.2 . Vi/agi Reka 
anyja sziiletesi neve: Nagyvendeqi Eva 
/akcfm: Sz/ovakia, Dunaiska Streda (Dunaszerdahely), Rad P6katelek 4409/13. 

6.4.3. Haiszan Gyula 
anyja szii/etesi neve: Joo Maria 
lakcfm:9028 Gy6r, Palotai utca 12. 

6.4.4. A Felugyel6 Bizottsag elnoke : 

Dr. Vegh Tibor 

6.5. Kizar6 okok es osszeferhetetlenseg 
6.5 .1. Nern lehet a Felugyel6 Bizottsag tagja az, 

6.5.1.1. aki nem nagykoru szemely. 

6.5.1.2. akinek cselekvokepesseget a tevekenysege ellatasahoz szukseges korben korlatoztak. 

6.5 .1.3. akivel szemben a vezet6 tisztsegvisel6kre vonatkoz6 kizar6 ok all fenn . 

6.5.1.4. a kit buncselekmeny elkovetese miatt joger6sen szabadsagvesztes buntetesre fteltek, 

amfg a buntetett eloelethez fuz6d6 hatranyos kovetkezmenyek al6I nem mentesult. 

6.5 .1.5. akit e foglalkozast6I joger6sen eltiltottak. Akit valamely foglalkozast6I joger6s bfr6i 

ftelettel eltiltottak, az eltiltas hatalya alatt az fteletben megjelolt tevekenyseget 

folytat6 jogi szemely vezet6 tisztsegvisel6je nem lehet. 

6.5 .1.6. a kit eltiltottak a vezet6 tisztsegvisel6i tevekenysegt6I, az eltiltast kimond6 hatarozatban 

megszabott id6tartamig. 

6.5 .2. Nern lehet a Felugyel6 Bizottsag tagja az a szemely, aki 

6.5 .2.1. a donteshoz6 szerv, illetve az ugyvezet6 szerv elnoke vagy tagja ; 

6.5 .2.2 . vagy akinek a hozzatartoz6ja a Kurat6rium elnoke vagy tagja ; 

6.5 .2.3. az Alapftvannyal a felugyel6 bizottsagi tagsagan kfvul mas tevekenyseg kifejtesere 

iranyul6 munkaviszonyban vagy munkavegzesre iranyul6 egyeb jogviszonyban all , ha 

,_._ . j~~szab:;:-~ : ~kent nem rendelkezik; 

• I ~ -y?' ! ,ft, (~ 
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6.5.2.4. az Alapftvany eel szerinti juttatasb6I reszesul - kiveve a barki altal megkotes nelkul 

igenybe vehet6 nem penzbeli szolgaltatasokat; 

6.5.2.5. a X.6.5.2 .1.-6.5.2.4. pontban meghatarozott szemelyek kozeli hozzatartoz6ja. 

6.5 .3. A kozhasznu szervezet megszuneset kovet6 harom evig nem lehet mas kozhasznu szervezet 

felugyel6 bizottsaganak tagja vagy elnoke az a szemely, aki olyan kozhasznu szervezetnel tbltott 

be - annak megszuneset megel6z6 ket evben legalabb egy evig -vezet6 tisztseget; 

6.5.3.1. amely jogut6d nelkul szunt meg ugy, hogy az allami ad6- es vamhat6sagnal 

nyilvantartott ad6- es vamtartozasat nem egyenlftette ki ; 

6.5 .3.2. amellyel szemben az allami ad6- es vamhat6sag jelent6s osszegu ad6hianyt tart fel; 

6.5.3.3 . amellyel szemben az allami ad6- es vamhat6sag uzletlezaras intezkedest alkalmazott, 

vagy uzletzarast helyettesft6 bfrsagot szabott ki; 

6.5.3.4. amelynek ad6szamat az allami ad6- es vamhat6sag az ad6zas rendjer6I sz6I6 torveny 

szerint. 
6.5.4. A Felugyel6 Bizottsag tagjaira a Kurat6rium tagjaira vonatkoz6 kizar6 es osszeferhetetlensegi 

szabalyokat megfelel6en alkalmazni kell. 

6.5.5. A Felugyel6 Bizottsag tajga, illetve az ennek jelolt szemely koteles valamennyi erintett 

kozhasznu szervezetet el6zetesen tajekoztatni arr6I, hogy ilyen tisztseget egyidejuleg mas 

kozhasznu szervezetnel is betolt. 

6.6. A Felugyel6 Bizottsagi tagsag megszunik: 

6.6.1. az Alapftvany megszunesevel; 
6.6.2. a megbfzasi id6tartam lejarataval; 

6.6 .3. visszahfvasaval; 

6.6.4. lemondassal ; 

6.6.5. kizar6 ok bekovetkeztevel; 

6.6.6. osszeferhetetlensegi ok bekovetkeztevel; 

6.6 .7. a Felugyel6 Bizottsagi tag cselekv6kepessegenek a tevekenysege ellatasahoz szukseges korben 

torten6 korlatozasaval; 
6.6.8. elhalalozassal. 

6.7. A Felugyel6 Bizottsag elnoke es tagjai jogosultak az Alapitvanyal vegzett tevekenyseguk alapjan 

indokolt koltsegeik megterftesere. 

6.8. A Fel0gyel6 Bizottsag Olesei 
6.8.1. A Felugyel6 Bizottsag uleset az elnok hivja ossze, a napirendi pontok megjelolesevel. A tagoknak 

a meghivast az ules eI6tt legalabb 15 (tizenot) nappal postan es e-mailben megkuldi . 

6.8.2. A Felugyel6 Bizottsag evente legalabb 2 (kett6) alkalommal tartja uleseit. Az elnok koteles 

osszehivni a bizottsagot a konyvvizsgal6i jelentes kezhezvetelet6I szamftott 15 {tizenot) napon 

belul, illetve ha a konyvvizsgal6 keri. Ez esetekben a konyvvizsgal6t az ulesre meg kell hfvni. 

6.8 .3. A Felugyel6 Bizottsag ulesen a tagokon kivul targyalasi joggal reszt vesznek a szakert6k es 

mindazok, akiknek a jelenlete a napirendhez szukseges. 

6.8.4. A Felugyel6 Bizottsag uleseit ket tag az ok es a eel egyideju megjelolesevel osszehfvhatja, ha az 

elnok ezt nem teszi meg, illetve kotelezettseget mulasztja. 

6.8.5 . A Fel0gyel6 Bizottsag hatarozatkepes, ha mind a 3 (harom) tajga jelen van. A Felugyel6 

Bizottsag hatarozatait egyszeru sz6tobbseggel, nyflt szavazassal hozza, szavazategyenl6seg 

eseten a hatarozat nem kerult megszavazasra . 

6.8.6. A Fe/iigye/6 Bizottsag ii/es tartasa nelkiil is hozhat hatarozatot. Ebben az esetben a Fe/Ogye/6 
Bizottsag elnoke a hatarozathozatalt a hatarozat tervezetenek a Fe/Ogye/6 Bizottsagi tagok 
reszere tortentJ-fr,asbeli me kO/desevel kezdemen ezi. A Fe/0 

/' 
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kezhezvete/etc5/ szamftott 8 (nyo/c) napon be/Of kO/dik meg szavazatukat a Fe/Ogye/6 Bizottsag 
e/noke reszere. Az Oles tartasa nelkO/i donteshozata/ saran is a hatarozatkepessegre es 
szavazasra vonatkoz6 szaba/yok iranyad6ak. Ha barme/yik Fe/Ogye/6 Bizottsagi tag - a tervezet 
kezhezvetelet kovetc5 3 (harom) napon be/Of - Oles megtartasat keri, ugy a Fe!Ogye/6 Bizottsagi 
0/est 15 (tizenot) napon be/0/i idc5pontra ossze ke/1 hfvni. 

6.8. 7. A Fe/Ogye/6 Bizottsag olvan elektronikus hfrkoz/6 eszkozok kozvetftesevel tartott Olesen, oho/ a 
tagok azonosftasa es a tagok kozotti kolcsonos es korlatozasmentes kommunikaci6 biztosftott 
(elterc5 elc5zetes taiekoztatcis hianyaban Skype vagy mas a/kalmas eszkoz ut;an lebonvolftott 
videohfvas) is hozhat dontest. A Fe/Ogye/6 Bizottsagi tagokhoz cf mzett e/ektronikus levelben 
(email-ben) az Fe/Ogye/6 Bizottsag elnoke taiekoztatia a Fe/Ogye/6 Bizottsagi taqokat oz 
elektronikus hf rkoz/6 eszkozok kozvetftesevel tartott Oles pontos idc5pontiar6/. Az elektronikus 
hf rkoz/6 eszkoz kozvetftesevel tartott Olesen elhangzottakat es a meghozott hatarozatokat ugy 
ke/1 rogzfteni, hogy azok ut6bb is ellem5rizhetc5ek /egyenek. 

6.8.8. Minden Felugyel6 Bizottsagi ulesr61 jegyz6konyv keszul, mely tartalmazza a jelenlev6k nevet, 

az Liles helyet, idejet, a napirendet es a hatarozatokat. A jegyz6konyvben fel kell tuntetni 

minden olyan tenyt vagy velemenyt, amelyet a tagok javasolnak. Az esetleges kisebbsegi vagy 

kulonvelemenyt, tiltakozast minden esetben jegyz6konyvezni kell, vagy az frasban a 

jegyz6konyvhoz kell mellekelni. A jegyz6konyvet az ulest kovet6 3 {harom) napon belul kell 

elkeszfteni . A jegyz6konyvet az elnbk hitelesfti es megkuldi a tagoknak, tovabba szukseg eseten 

Kurat6riumnak, az Alapft6nak, konyvvizsgal6nak is. 

6.9. A Felugyel6 Bizottsag maga szervezi meg iratkezeleset. A hatarozatokat sorszammal es ev 

megjelolessel kell ellatni es nyilvantartani . 

6.10. A Felugyel6 Bizottsag mOkbdesenek egyeb szabalyait a Felugyel6 Bizottsag ugyrendje tartalmazza, 

amelyet a Felugyel6 Bizottsag maga allapft meg, es amely nem lehet ellentetes jelen Alapft6 Okirat 

rendelkezeseivel. 

6.11. A Felugyelc'.S Bizottsag feladat- es hataskore 
6.11.1 A Fel0gyel6 Bizottsag ellen6rzi az Alapftvany mukbdeset es gazdalkodasat a hatalyos 

jogszabalyok, az Alapft6 Okirat es kurat6riumi hatarozatok alapjan. 

6.11.2. A Fel0gyel6 Bizottsag tevekenyseget az Alapft6 reszere vegzi, tevekenyseger61 evente az 

alapft6i jogok gyakorl6janak szamol be. 

6.11.3 . A Fel0gyel6 Bizottsag az Alapftvany m0kbdeser61 evente kesz016 konyvvizsgal6i jelentes 

figyelembevetelevel minden naptari evet kovet6 majus 31. napjaig az Alapft6 szamara frasbeli 

jelentesben rogzfti az Alapftvany gazdalkodasanak tapasztalatait. A jelentest a Kurat6rium is 

koteles megtargyalni es a szukseges intezkedeseket megtenni . 

6.11.4. A Fel0gyel6 Bizottsag tagja a feladataihoz tartoz6 Ogyekben a Kurat6rium tagjait61 jelentest, 

az Alapftvany munkavallal6it61 tajekoztatast es felvilagosftast kerhet Feladata ellatasa soran 

joga van az Alapftvany konyveibe es irataiba betekinteni, azokat megvizsgalni . 

6.11.5. A Felugyel6 Bizottsag folyamatosan informal6dik a Kurat6rium altal j6vahagyott eves terv 

teljesfteser61, melyhez szukseges informaci6kat a Kurat6rium biztosftja. 

6.11.6. A Fel0gyel6 Bizottsag koteles reszletesen megvizsgalni az evi szamadasokat, a merleget, a 

kozhasznusagi mellekletet, valamint az eves beszamol6t. E feladatainak vegrehajtasar61 es 

eredmenyer61 a Kurat6riumnak jelentest tesz. A Fel0gyel6 Bizottsag koteles ellen6rizni a bels6 

informaci6s, szamviteli es penzugyi 

rendelkezeseinek vegrehajtasat. .- ---~x 
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6.11 .7. A Felugyel6 Bizottsag koteles az intezkedesre val6 jogosultsaganak megfelel6en az Alapft6t 

vagy a Kurat6riumot tajekoztatni es ut6bbi osszehfvasat kezdemenyezni, ha arr61 szerez 

tudomast, hogy 

6.11. 7.1. az Alapftvany mukodese soran olyan jogszabalysertes vagy az Alapftvany erdekeit 

egyebkent sulyosan sert6 esemeny (mulasztas) tortent, amelynek megszuntetese 

vagy kovetkezmenyeinek elharftasa, illetve enyhftese az intezkedesre jogosult vezet6 

szerv donteset teszi szuksegesse; 

6.11.7.2. a Kurat6riumi tagok felel6sseget megalapoz6 teny merult fel. 

6.11.8. A Kurat6riumot a Felugyel6 Bizottsag indftvanyara - annak megtetelet61 szamftott 30 

(harminc) napon belul - intezkedes celjab61 ossze kell hfvni. E hatarid6 eredmenytelen eltelte 

eseten a Kurat6rium osszehfvasara a Felugyel6 Bizottsag is jogosult. 

6.11.9. Ha az arra jogosult szerv a torvenyes mukodes helyreallftasa erdekeben szukseges 

intezkedeseket nem teszi meg, a Felugyel6 Bizottsag koteles haladektalanul ertesfteni a 

torvenyessegi ellen6rzest ellat6 szervet. 

7. KONYVVIZSGAL6 

7.1. Amennyiben - jogszabaly rendelkezesesnel fogva nem k6telez6 a konyvvizsgalat az Alapftvanynal es -

a Kurat6rium szuksegesnek latja, ugy megfelel6 kepesftessel, kepzettseggel es engedellyel rendelkez6 

k6nyvvizsgal6t biz mega k6nyvvizsgal6i tevekenyseggel. 

7.2 . A K6nyvvizsgal6 feladata, hogy gondoskodjon a szamviteli torvenyben meghatarozott konyvvizsgalat 

elvegzeser61, es ennek soran mindenekel6tt annak megallapftasar61, hogy az Alapftvany szamviteli 

torveny szerinti beszamo16ja es kozhasznusagi melleklete megfelel-e a jogszabalyoknak, tovabba 

megbfzhat6 es val6s kepet ad-e az Alapftvany vagyoni es penzugyi helyzeter61, mukodesenek 

eredmenyer6I. 

7.3. Kizar6 okok es osszeferhetetlenseg 
7.3.l. Nern lehet k6nyvvizsgal6 az a szemely, aki 

7.3.1.1. a Kurat6rium vagy Felugyel6 Bizottsag tagja, vagy a szemelyek hozzatartoz6ja; 

7.3 .1.2. az Alapftvannyal a konyvvizsgal6i megbfzasan kfvul mas tevekenyseg kifejtesere 

iranyul6 munkaviszonyban vagy munkavegzesre iranyul6 egyeb jogviszonyban all, ha 

jogszabaly maskent nem rendelkezik; 

7.3 .1.3. az Alapftvany eel szerinti juttatasab61 reszesul - kiveve a barki altal megkbtes nelkul 

igenybe vehet6 nem penzbeli szolgaltatasokat; 

7.3.1.4. a X.7.3.1.1.-7.3.1 .3. pontban meghatarozott szemelyek kozeli hozzatartoz6ja. 

7.4. A konywizsga16 feladat- es hataskore 
7.4.1. A k6nyvvizsgal6 feladata 

7.4.l.l. az Alapftvany a szamviteli jogszabalyok szerinti beszamol6janak es kozhasznusagi 

mellekeltenek felulvizsgalata, szabalyszerusegenek, megbfzhat6saganak, 

hitelessegenek, valamint annak tanusftasa, hogy a beszamol6 megbfzhat6 es val6s 

osszkepet ad az Alapftvany vagyoni, penzugyi es jovedelmi helyzeter61; 

7.4.1.2. a Kurat6rium a Ital a k6nyvvizsgal6i megbfzasban meghatarozott ertekelesi, ellen6rzesi, 

velemenyezesi (zaradekolasi) feladatok ellatasa ; 

7.4.1.3. a k6nyvvizsgal6k jogszabalyban meghatarozott egyeb feladatanak elvegzese . 
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7.4.2 . A konyvvizsgal6 nem nyujthat az Alapftvany reszere olyan szolgaltatast es nem alakfthat ki olyan 

egyuttmukodest a Kuratoriummal, amely konyvvizsgaloi feladatanak fuggetlen es targyilagos 

ellatasat veszelyezteti. 

7.4.3. A konyvvizsgal6 feladatai ellatasa erdekeben betekinthet az Alapftvany irataiba, szamviteli 

nyilvantartasaiba, konyveibe, a Kuratorium tagjait6I, a Felugyel6 Bizottsag tagjait6I es az 

Alapftvany munkavallal6it6I felvilagosftast kerhet, az Alapftvany fizetesi szamlajat, penztarat, 

ertekpapfr- es aruallomanyat, valamint szerzodeseit megvizsgalhatja . 

XI. Al ALAPrTVANY KEPVISELETE 

1. A Kuratorium elnoke kepviseli az Alapftvanyt hatosagok es harmadik szemelyek elott. 

2. Az Alapftvany bankszamlaja felett az alabbi szemelyek jogosultak egyuttesen rendelkezni : 

A Kuratorium Elnoke valamely kuratoriumi taggal. 

XII. Al ALAPrTVANY M0KODESENEK, SZOLGALTATASAI IGENYBEVETELE M6DJANAK, BESZAMOL6t 
KOZLESENEK NYILVANOSSAGA 

1. Az Alapftvany mukodese es tevekenysege tovabba az annak kereteben nyujtott szolgaltatasai 

nyilvanosak, azokat barki igenybe veheti, illetve barki reszere nyujthatok. 

2. Az Alapftvany palyazat utjan nyujtand6 eel szerinti juttatasai nyilvanosak, a www.fmla .hu honlapon 

kozzetetelre kerulnek. 

3. Az Alapftvany az allamhaztartas alrendszereit6I - a normatfv tamogatas kivetelevel - esak frasbeli 

szerzodes alapjan reszesulhet tamogatasban . A szerzodesben meg kell hatarozni a tamogatassal val6 

elszamolas feltetele it es modjat. Az fgy igenybe vehet6 tamogatasai lehetosegeket, azok merteket es 

felteteleit a www.fmla .hu honlapon nyilvanossagra kell hozni. Az Alapftvany altal nyujtott eel szerinti 

juttatasok barki altal megismerhetok. 

4. Az Alapftvany a felelos szemelyt, a tamogatot, valamint e szemelyek hozzatartozojat - a barki altal 

megkotes nelkul igenybe vehet6 szolgaltatasok, illetve a tarsadalmi szervezet altal tagjanak a tagsagi 

jogviszony alapjan nyujtott, letesft6 okiratnak megfelel6 juttatasok kivetelevel - eel szerinti 

juttatasban nem reszesftheti. 

5. Az Alapftvany barmely eel szerinti juttatast - az Alapft6 Okiratban meghatarozott szabalyok szerint -

palyazathoz kotheti. Ebben az esetben a palyazat nem tartalmazhat olyan felteteleket, amelyekb6I -

az eset bsszes korulmenyeinek merlegelesevel - megallapfthat6, hogy a palyazatnak elore 

meghatarozott nyertese van (szfnlelt palyazat). 

6. Szfnlelt palyazat a eel szerinti juttatas alapjan nem szolgalhat. 

7. Az Alapftvany eves beszamolojaba barki betekinthet, illetoleg abb6I sajat koltsegere masolatot 

keszfthet. 

XIII. Al ALAPrTVANY MEGSZ0NESE 

1. Az Alapftvany megszunik, ha 

1.1. a eeljat megvalosftotta, es az Alapft6 uj eelt nem hatarozott meg; 

1.2. a eeljanak megvalosftasa lehetetlenne valt, es a eel modosftasara vagy mas alapftvannyal val6 

egyesulesre nines mod; vagy 

1.3. 3 (harom) even at a eelja megvalosftasa erdekeben nem folytat tevekenyseget. 

2. Az Alapft6 nem szu te\heti meg az alapftvanyt. 
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3. Ha valamelyik megszunesi ok bekbvetkezik, a Kurat6rium ertesiti az Alapit6t a szukseges intezkedesek 

megtetele erdekeben, es a megszunesi ok bekbvetkeztet kbzli a Felugyel6 Bizottsaggal es a 

kbnyvvizsgal6val is. 

4. Ha az Alapit6 a megszunesi ok alapjan 30 (harminc) napon belul erdemi intezkedest nem hoz, a 

Kurat6rium ezt kbvet6en kbteles a nyilvantart6 bir6saghoz bejelenteni a megszunesi okot. A 

bejelentesi kbtelezettseg kesedelmes voltab6I vagy elmulasztasab6I ered6 karokert az Alapitvannyal 

es harmadik szemelyekkel szemben a Kurat6rium tagjai egyetemlegesen felelnek. 

s. A jogut6d nelkul megszant Alapftvany vagyonanak felhasznalasa 
5.1. Az Alapitvany jogut6d nelkuli megszunese eseten a megszunt Alapitvany hitelez6k kielegitese utan 

megmarand6 vagyonat gy6ri szekhelyu labdarugas utanp6tlas tevekenyseget vegz6 egyesuleten 

keresztul labdarug6 utanp6tlas nevelesre kell forditani, azzal, hogy az alapit6t, a csatlakoz6t es az 

egyeb adomanyoz6t, tovabba ezek hozzatartoz6it megillet6 vagyon nem haladhatja meg az alapit6, a 

csatlakoz6 es az egyeb adomanyoz6 a Ital az alapitvanynak juttatott vagyont. 

5.2. Az Alapit6 ugy rendelkezik, hogy az Alapitvany jogut6d nelkuli megszunesekor az altala juttatott 

vagyont az Alapitvany celjaval azonos vagy hasonl6 celu, gy6ri szekhelyu alapitvany vagy egyesulet 

szamara rendelkezhet, ha az Alapit6 Oki rat ilyen esetre sz6I6 rendelkezesenek teljesitese lehetetlen. 

5.3. A nyilvantart6 bir6sag jogszabalyban meghatarozott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az Alapit6 

Okirat altal a fentiek szerint megjelblt szemely, vagy az Alapit6 altal a fentiek szerint megjelblt 

alapitvany, egyesulet a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 

XIV. zAR6 RENDELKEZtSEK 

Jelen Alapit6 Okiratban nem szabalyozott kerdesekben a Polgari Torvenykbnyvr6I sz6I6 2013. evi V. tbrveny 

jogi szemelyekre es alapitvanyokra vonatkoz6 szabalyai, valamint az egyesulesi jogokr6I, a kbzhasznu 

jogallasr6I valamint a civil szervezetek mukodeser6I es tamogatasar6I sz6I6 2011. CLXXV. tbrveny 

rendelkezesei az iranyad6ak. 

Tanul: 

Nev: \L.E;,q_~ V...11-i ":,L \ ~ ~ A 
Lakcfm : '!11.u;' ~ I ~\: cs - ':r, . 
Szemelyi igazolvany sza.rn: () (~Lt.D"";i Q...r-... 
Alairas : \L~ _:_ v..J----=- - , 

Tanu2: 

Nev: /Jft~'r p~'µ 
Lakcfm : '2J2]) ~~,IA.J < Sz.e~· t'\. -1.c. 
Szemelyi igazolvany szam : 4.:t4~ 18 ~ 
Alairas~ 
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Zaradek: 

Alulfrottak, az alapft6 jogok gyakorl6ja kepviseleteben ezuton igazoljuk, hogy az alapft6 okirat egyseges 
szerkezetbe foglalt szovege megfelel az alapft6 okirat- 2022. majus 12-en kelt alapft6i hatarozattal m6dosftott 
- hatalyos tartalmanak. 

A m6dosftas az alapft6 okirat bevezetcS rendelkezeseit, Vlll.2., X.4., X.4.1., X.4.8., X.6.4. es X.6.8. pontjait erinti, 
a valtozasok alahuzva, felkover, dcSlt betuvel ker0ltek megjelolesre. 

Gy6r, 2022. majus 12. 

Tanul: 

Nev: ~ ~ ~l.-T i. t-.JA-
Lakcfm : q ,~ ~\~~ ~ 
Szemelyi igazolvany szam: C \~\...\. c'l;, ~A 
Alafras: ~......:.._ ~ 

Tanu2 : 

Nev .,,V 11-(;'7' 4'1:fi J-1 
Lakcfm : S!JM /(4 ,!i,.;..,e..,4<, f,<?t.'-/- __ - · / ,.-, 

V--;f?' '-<--~ 
Szemelyi igazolvany szam: k~~fj,ffi o:;-
Alafras ~ 


