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Harm6nia Vonal

ALAPITVANY

ALAPIT6 OKIRATA

Alulirott Alapit6 dr. Bilisics P6ter (lakcim: 1042 Budapest, J6zsef Attila utca 32-34. B. dptilet

Tet6tdr 12.) aPolgfuri Tdrvdnykdnyvr6l sz6l6 2013.6vi IV. t6rv6ny (Ptk.) 3:378-3:404. $$-ai, a
2011. 6vi CLXXV. az egyesiildsi jogr6l, a kdzhasznri jog6ll6sr6l, valamint a civil szewezetek
miikddds€r6l 6s t6mogatdsdr6l, a 2011. 6vi CLXXXI. t6rv6ny a civil szervezetek bir6s6gi
nyilv6ntart6s6r6l 6s az ezzel 6sszefiigg6 elj6r6si szab6lyokr6l, valamint a 35012011 (XII.30.)
korm6nyrendelet alapj6n az alilbbi Alapftv6ny l6trehoz6s6t hatdroztam el.

I.
ALAPADATOK

1. Az Alapitvdny neve:

Harm6nia Vonal Alapitv6ny
R6vidftett neve: Harm6nia Vonal Alapitv6ny

2. Az Alapitvrflny alapit6ja:

N6v: dr. Bilisics Pdter
Sziiletett: Budapest, 1966.03.09.
Anyja neve: Simsik Katalin
Lakcim: 1042 Budapest, J6zsef Attila utca 32-34. B. dpiilet Tetbter 12.

3. Az Alapitvdny sz6khelye:

6200 Kisk6r6s, Radn6ti Mikl6s utca 13.

4. Az Alapitvfny c6lja:

Az alapindny az aldbbi cdlokat kivdnja eldrni:

- egy kiiziiss6g l6trehozfsa, ahol a kdzdssdg 6ltal fontosnak gondolt tdmdkban a t5ma

elismert szakdrt6ivel egyiitt keresnii az 5lhetb gyakorlatban rnegval6sithat6 megoldiisokat,

azakata tSmaszokat, amelyek segitik a boldoguldst ebben a rohan6 vil6gban;

- visszahozni a csal6dot, a k6zdssdget, az eryiittmtikddd embereket, a tolerancifit 6s az

ehhez tartoz1 drtdkeket;
- LiliNet segitsegdvel egym6ssal beszdlgetve megtaliilni az elet stiriijdben a ktil6nb0zd

tapasztalatokra t6maszkodva az tj j{rhat6 utakat;
- 6szint6n 6s tabuk n6lkiit beszdlgetni val6di emberek val6di 6let6r6l;
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- segiteni a tal6lkoz6k kdzdtt az egylni 6letutak tdmogatds6ban coachinggal 6s mentor6lSssal,

valamint informfci6kkal.

Az alapindrry cdljait az aldbbi tevdkenysdgekkel kfvdnja megvalfsitani:

Kdz6ss6gi tal6lkoz6k 6s vit6k
Kisk6z6ss6gi tematikus, moder6lt beszdlget6sek

Egy6ni fejlesztds - coaching

Medi6ci6
Mento16l6s

LiliNet chatvonal

Honlapon ki.ilOnle ges inform6ci6k el6rhet6sd ge

Az Alapitvdny a fentiekben leirt cdljai megval6sft6sa 6rdek6ben kifejtett tev6kenys6ge:

A lakoss6g egdszsdgi 6llapot6nak javitSsa, a jobb 6letmin6s6g el6segitdse, az eg6szsdgk6rosit6
kdrnyezeti, tfrsadalmi 6s egy6b hat6sok elleni felldpds, az egdszsdges 6letm6d segitds6t c6lz6
szolg6ltat6sok, valamint a csal6dok v6delme 6s a csal6dok j6l6t6nek er6sftdse, a munkav6llal6s 6s a

csal6di 6let dsszeegyeztetds6nek eldsegitdse, gyermekv6llal6s ti{mogat6sa, gyermekv6llal6si
sz6nd6k megval6sul6s6nak segitdse, tov6bb6 a lakoss6g 6letm6dja javitdsdt szolgdl6 kultur6lis cdlok
megval6sit6s6nak tdmogatilsa, mint k6zhasznri tev6kenysdg, az eg|szsdgiigyr6l sz6l6 1997. 6vi
CLN. tdrv6ny, a Magyarorsz6g helyi dnkormiinyzatair6l sz6l6 2011.6vi CLXXXX. ttirvdny,
valamint a csal6dok vddelmdr6l sz6l6 2011. 6vi CCXI. tdrv6ny, tovSbb6 a helyi dnkorm6nyzatok 6s

szerveik, a kdzt6rsasdgi megbnottak, valamint egyes centr6lis al6rendeltsdgii szervek feladat- 6s

hatdskiireir6l sz6l6 1991. 6vi XX. tiirvdny (a tov6bbiakban: Eii.tv., Mdtv., Csvt., Onk. tv.;,
kflldndsen azok Eti.tv. 144. $ (1)-(2) bekezd6sdben, Mdtv. 13. $ (1) bekezdds 4. pontj6ban, a Csvt.
1. $ 6s 6. $-ban, 6s az Onk.tv. l2l. $ a) pontj6b anaz illlamral}nkorm6nyzatra telepitett k6zfeladatok
ellifiAsfi segfti, az eg1szsfges 6letm6d, csal6dv6delem 6s a 6letm6dja javitdsdt szolg6l6 kultur6lis
cdlok t6mogatilsdval

Az Alapitv6ny els6sorban termdszetbeni juttat6sokat, tov6bb6 p6nzbeli t6mogatiist is nyrijthat a
r6szorul6k r6szdre.

1. Az Alapitviny indul6 vagyona:
600.000,-Ft, azaz Hatsz(nezer forint kdszpdnz, amelyet az Alapitl az Alapitv6ny bejegyz6sdt
kiivet6en az Alap itv 6ny c1ljdr a, annak banksz6m l6j 6r a fizet be .

2. Az Alapifvdny jellege:
Az Alapitu6ny nyitott, igy valamennyi magyar 6s kiilftildi termdszetes 6s jogi szem6ly, vagy
b6rmely magyarorszdgi vagy ktlfrldi kdzdss6g csatlakozhat az alapitvdnyi c6l megval6sft6sa
6rdekdben, a csatlakoz6 kdteles elfogadni az Alapitvdny Alapit6 Okirat6ban rdszletezett c6lokat. A
t6mogatSs p6nzbeli 6s nem pdnzbeli t6mogatds egyar6nt lehet.

Az alapitvdny nem zdrjaki, hogy tagjain kivtil m6s is rdszesiilhessen kdzhaszn:f szolg6ltat6saib6l.

Az Alapitvdny hatdrozatlan id6tartamra jiitt l6tre.



II.

AZ AL ApliTvANy vA GyoNA, FELHASzNAr,as.l,

1. Az alapitv6nyi vagyon felhasznflisa:

Az Alapft6 az alapit6i vagyont az alapitiskor k6szpdnzben az Alapitv6ny rendelkez6s6re
bocs6totta.

Az Alapitviny kdzhasznri cdljainak megval6sit6sa drdekdben az Alapitv6ny teljes vagyona
felhaszndlhat6, a csatlakoz6sok telj e s 6ssze gben haszn6lhat6ak fel.

2. Az Alapitv6ny pdnzbel| dologi 6s term6szetbeli t6mogatiisokat, valamint ingyenes szolg6ltat6st

is elfogadhat, elfogad6s6r6l a Kurat6rium ddnt.

Az adom6nyokat azAlapitv6ny kdzhasznri cdlja megval6sit6sa 6rdek6ben haszn6lja fel.

3. Az Alapitv6ny v6lt6t, illetve m6s hitelviszonyt megtestesit6 drtdkpapirt nem bocs6that ki.

4. Az Alapitv6ny t6mogat6st egydni k6relmek alapjdn is nyrijthat, ha a tiimogatott szem6lyek vagy
szervezetek tev6kenys6ge az alapitvSnyi c6lokhoz kapcsol6dik, azok megval6sitrls6t segiti.

5. Ha az Alapitviny b6rmely cdl szerinti juttatris6t pdlyi"zathoz kdti, a pillydzat nem tartalmazhat
olyan felt6teleket, amelyekb6l - az eset dsszes kdriilmdnyeinek mdrlegeldsdvel - meg6llapithat6,
hogy a pdlyi.z:atnak el6re meghatirozott nyertese van (szfnlelt pdlyazat). Szinlelt pdlyazat a c6l
szerinti juttat6s alapj6ul nem szolg6lhat.

6. Az Alapitv6ny dszt6ndfjat 6s egyszeri t6mogat6st is nyrijthat, valamint az alapitvhnyi c6lok mind
hatdkonyabb megval6sit6sa 6rdek6ben fo- 6s mell6k6ll6sri alkalmazottat is foglalkoztathat.

IIr.

AZ AL APITVAI\"Y GAZDALKODA SA

l. Az Alapitv6ny a l6tesit6 okirat6ban meghatfrozott cdl megval6sit6sa 6rdek6ben vagyon6val
iin6ll6an gazddlkodik, alapitvSny els6dlegesen gazdasbgi-v6llalkoz6si tev6kenys6g folytat6s6ra nem
alapithat6. Az Alapitv6ny a l6tesit6 okiratban meghatfirozott c6l szerinti tev6kenys6get- kdzhaszn0
szervezet esetdben, idedrtve a kdzhasznri tevdkenys6get is folytathat 6s - kdzhasznri c6lja
megval6sit6sa gazdasdgi feltdteleinek biaosft6sa 6rdekdben, azt nem vesz6lyeztetve - gazdasdgi-
v6llalkoz6si tevdkenys6get is vfgezhe! amennyiben ez az alapcdl szerinti tevdkenys6get nem
veszllyezteti.

2. Az AlapitvSny az alapcdl szerinti tev6kenysdg6b6l, illetve a gazdasigi-v6llalkoz6si
tev6kenys6g6b6l sz6rmaz6 bev*teleit 6s kdlts6geit, r6fordikisait (kiad6sait) elkiildnitetten kell
nyilv6ntartani. Az alapitviny az alapftv6nyi cdl megval6sit6s6val kdzvetleniil 6sszefi.igg6 gazdasdgi
tevdkenys6g v6gz6s6re jogosult. Alapitv6ny nem lehet korl6tlan felel6ssdgti tagja m6s jogalanynak,
nem l6tesithet alapitvdnyt 6s nem csatlakozhat alapitvdnyhoz.

3. Az AlapftvSny nyilvdntartdsaira egyebekben a red ir(nyad6 k6nywezet6si szabrilyokat kell
alkalmazni.
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A civil szervezet gazdillkodls6ra 6s adom6nygyiijt6sre egyebekben a 2011. CLXXV. t6rv6ny V.
fejezet6nek I 7. $-26. $-a ir6nyad6.

4. Az Alapitv6ny bev6telei:
a) alapit6t6l kapott befizet6s, valamint az alapit6 6ltal az alapitvdny rendelkez6sdre bocs6tott

vagyon;
b) gazdasdgi-villlalkozitsi tevdkenysdgb6l (szolgilltatds nyrijtls6b6l) szirmaz6 bevdtel

c) a kdltsdgvet6si tiimogat6s
ca) apdlyazat:6tjdn, valamint egyedi d6ntdssel kapott kdltsdgvetdsi t6mogat6s;

cb) azEur6pai Uni6 struktur6lis alapjaib6l, illetve a Kohdzi6s Alapb6l szitrmaz6, a kiilts6gvet6sb6l
jutatott t6mogat6s
cc) az Eur6pai Uni6 kdltsdgvetds6b6l vagy m5s 6llamt6l, nemzetkOzi szervezeff6l szdrmaz6

t6mogat6s
cd) a szem6lyi jdvedelemad6 meghatfurozott az ad6z6 rendelkez6se szerint kiutalt 6sszege;

d) az 6llamhdztartfus alrendszereib6l kdzszolgfltatisi szerzbdds ellendrt6kekent szerzett bevdtel

e) m6s szervezettll illetve magdnszem6lyt6l kapott adom6ny;

f) befektet6si tev6kenys6gb6l sz6rm az6 bev 6tel
g) u a)-f) pontok al6 nem tartozo egydb bevdtel.

5. Az Alapitv6ny kiilts6 gei, rdforditisai (kiad6sai):
a) alapcdl szerinti (kdzhasznri) tev6kenysdghez kdzvetleniil kapcsol6d6 kdltsdgek;

b) gazdasdgi v6llalkoz6si tev6kenysdghez (szolgdltatris nyujtSsdhoz) ktizvetleniil kapcsol6d6

kdlts6gek;
c) az alapitv6ny szervezetenek miikdddsi ktilts6gei (idedrtve az adminisztrdcio kdltsdgeit 6s az

egy6b felmeriilt kdzvetett kiiltsdgeket), valamint a tdbb tev6kenys6ghezhasznillt immateri6lis javak

6s t6rgyi eszkdziik 6rt6kcsdkken6si lefnisa;
d) az a)-c) pontok al6 nem tartoz6 egy6b kdltsdg

Az Alapitvdny gazdillkod6sa sor6n el6rt eredmdnydt nem osztja fel, azt a jelen Alapit6 Okiratban

meghatfirozoff k0zhasznritev6kenys6g6reforditja.

Az Alapitvdny gazd6lkod6s6ra 6s adom6nygytijt6sre egyebekben a 2011. CLXXV. tdrv6ny V.
fejezet6nek 1 7. $-26.$-a ir6nyad6.

rv.

AZ AL AP1TVANY KOI\TYWE ZETE SENEK, BE SZAMOLA$ RENDJENEK S ZABALYAI

t. Az Alaprtviny kiiteles mrik6d6sdr6l, vagyoni, pdnztigyi 6s jdvedelmi helyzet&61 az rJrzleti 6v

lezirdsdt k6vet6en, az izleti 6v utols6 napj6val, illetve a megsztin€s napjdval, mint
m6rlegfordul6nappal a jogszabSlyban meghat6rozottak szerint besz6mol6t kdsziteni. Az Alapitvhny
besz6mol6j 6nak tartalmaznia kell:

- a mdrleget,
- az eredm6nykimutatrist,
- a kieg6szft6 mell6kletet.

A kett6s kdnyvvitelt vezetb kdzhasznri szervezetnek a kiegdszit6 melldklet6ben a kdvetkez5ket kell
bemutatnia:

- a t6mogat6si program keretdben v6gleges jelleggel felhaszndlt dsszegeket t6mogatrisonkdnt,

i.

.a 1,

l
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- a t6mogat6si program keretdben kapott visszatdrftend6 (kdtelezettsdgkdnt kimutatott)
t6mogatiisra vonatkoz6 adatokat,

- azijrzleti 6vben vdgzett fobb tev6kenys6geket 6s programokat.

Az Alaprtviny a besz6mol6jSval egyidejiileg kdzhaszn0s6gi melldkletet is k6teles kdsziteni,
melynek a kdvetkez6ket kell tartalmaznial.

- a vagyon felhaszn6l6s6val kapcsolatos kimutat6st,
- a kdzhasznri cdl szerinti juttat6sok kimutat6s6t,
- a v ezet6 tiszts6gvisel6knek nyujtott juttat6sok 6sszeg6t,
- a juttatrisban rdszesiil6 vezetb tiszts6gvisel6k felsorol6s6t,
- az Alapitv 6ny 6ltal v €gzelt kdzhasznri tev6kenys€ geket,

ezen tevdkenysdgek fb cdlcsoportjait ds eredm6nyeit, valamint a k6zhasznri jog6ll6s
megillapitds6hoz sztiksdges a Ksztv. 32.$-a szerinti adatokat, mutat6kat.

2. Az AlapitvSny kdteles a j6vdhagydsra jogosult testiilet 6ltal elfogadott besz6mol6j6t - kdtelez6
kdnywizsg6lat esetdn a kdnyvvizsg6l6i zdraddkot vagy a zdradfik megad6s6nak elutasit{s6t is
tartalmaz6 fiiggetlen k6nlvvizsg6l6i jelentdssel egyiitt - az adott iizleti 6v mdrlegfordul6j6t kdvet6
Otddik h6nap utols6 napjiig letdtbe helyezni 6s kdzzdtenni, kdtelez6 kdnyvvizsg6lat esetdn
ugyanolyan form6ban 6s tartalommal, mint amelynek alapjdn a k6nyvvizsg6l6 a besz6mol6t
feliilvizsg6lta.

A let6tbe helyezeff besz6mol6t a civil szervezetek bir6s6gi nyilvintartds6r6l 6s az ezzeldsszefiigg6
elj6r6si szab6lyokr6l sz6l6 tdrvdnyben meghat6rozott m6don kell k6zz6tenni, valamint adatainak
lekdrdezdsdt a Civil Inform6ci6s Port6l szdmfira lehet6v6 kell tenni.

3. Amennyiben az Alapitv6ny saj6t honlappal rendelkezik, a kdzzfitdteli ktitelezetts6g kiterjed a
besz6mol6 saj6t honlapon tdrt6n6 elhelyezdsdre is. Az Alapitv6ny a saj6t honlapon kdzzdtett adatok
folyamatos megtekinthet6sdg6t legal6bb akdzz5t5telt kdvet6 m6sodik iizleti 6vre vonatkoz6 adatok
kdzzdtdtellig bizto sitj a.

4, Az Alapitv6ny besz6mol6j6ra egyebekben a sz6mvitelrdl sz6l6 tdrv6ny, valamint az annak
felhatalmazdsa alapjdn kiadott korm6nyrendelet el6ir6sait kell alkalmazni.

v.

AZ AL APITVAI\W KURAT oRIUMA

1. Az Alapitvfny kezel6 szerve: a Kurat6rium, melynek l6tsz6ma 6t f6.

A Kurat6rium - jogszabdlyi korl6tok kdzdtt - minden i.igyet magdhoz vonhat.

A Kurat6rium feladatai kiildndsen:

a)az egyesiildsi jogr6l, a kdzhasznti jog6ll6sr6l, valamint a civil szervezetek miik0d6sdrd
t6mogat6s6r6l sz6l6 2011. 6vi CLXXV. t6rv6nyben meghatdrozott besziimol6
kdzhasznris6gi mell6klet elfogad6sa;

b)az 6ves kdlts6gvet6s elfogad6sa;
c) d6nt6s gazdasdgi-v6llalkozSsi tevdkenysdg folytat6s6r6l;
d)dtintds az alapitv Snyi vagyon felhaszn6l6s6r6l;

es

es



Az Alapitv 6ny Kurat6rium6nak tagi ai :

1. d r. Zo mb ori Zita kurat6riumi elniik, k6pvisel6

sztiletett: BudaPest, 1969.03.23.

anyja neve: BaranYai Anna

lakcim: 1162 Budapest, Istr6ng utca 631b"

2. Gedai Endre
sziiletett:
anyja neve:
lakc(m: 1183 BudaPest, Ond utca 38.

3. Schranz Edit
sziiletett: BudaPest, 1965.09.17 .

anyja neve: Orsovai Val6ria
lakcim: 1028 Budapest, Hidegkriti it 43.

4. dr. Kis Krisztina
sziiletett: Gyiingy6s, 1967. jrilius 8.

anyja neve: Szanyi Anna
lakcim: 1155 Budapest, Patyolat utca37.

5. Nagy-Rrflcz Andrea
sztiletett: Budapest, 1984.03.26.

anyja neve: J6sz6 Enik6
lakcim: 1032 5z616 utca 64la

A Kurat6rium elndke: dr. ZomboriZita
A Kurat6rium elndkdnek feladatai:

az Alapitv funy kdpviselete harmadik szem6lyekkel szemben;

a Kurat6rium iil6seinek 6sszehiv6sa;

az Alapitv1ny p6nzeszkdzeinek kezeldse, amelynek keret€ben ttalvdnyozdsijogkdrt gyakorol;

a Hatfur ozatok T6r6nak vezetd se.

A Kurat6rium eln6ke a Kurat6riumot 6n6ll6an k6pviseli. A Kurat6rium eln6k6nek akad6lyoztatdsa

eset6n a Kurat6riumot harmadik szemdlyekkel szemben dr. Kis Krisztina 6s Gedai Endre

kurat6riumi tagok egyiittesen kdpviselik.

A Kurat6rium elndke int6zkeddseit a Kurat6rium d6nt6seinek megfelel6en teszi meg, dontds

hi6ny6ban pedig az Alapitv6ny drdekeivel dsszhangban cselekszik.

A vezeto tiszts6gviselli megbnis megsziinik:

a.) visszahiv6ssal
b.) lemond6ssal
c.) a vezet6 tisztsdgvisel6 hal6l6val
d.j avezet1 tiszts6lgvisel6 cselekv6k6pessdg6nek a tev6kenys6ge ellitdsilhoz sziiksdges ktirben

e.)
f.)

tdrt6n6 korl6toz6sSval
az rij kurat6riumi tag bir6s6gi nyilv6ntart6sba t6rt6n6 bejegyz6sevel

avJzet1tiszts6gvisel6vel sz-embeni kiz5r6 vagy Osszefdrhetetlens6gi ok bekdvetkeztdvel'
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Az Alapit6k a kur6torok 6s az Alapitv6ny tisztsdgvisel6inek kijel6l6s6ndl figyelembe veszik a
vonatkoz6 hatrllyosjogszab6lyokban foglalt dsszeferhetetlens(gi szab6lyokat.

Yezet0 tiszts6gviselo az a nagykoru szemdly lehet, akinek cselekv6k6pess6g6t a tev6kenys6ge
ellfltdsdhoz sziiksdges kOrben nem korl6tozt6k.

Nem lehet kurat6riumi tag u Alapftv6ny kedvezm6nyezettje 6s annak k6zeli hozz1tartoz6ja. Az
Alapit6 6s kdzeli hozzitartoz6i nem lehetnek tdbbs6gben a Kurat6riumban. Az alapit1 okirjeltdr6
rendelkezdse semmis.

Nem lehet a Kurat6rium tagia az, aki kdztigyekt6l eltilt6s hatdlya alatt 6ll. A vezet6 tiszts6gvisel6
iigyvezet6si feladatait szemdlyesen kdteles ell6tni. Nem lehet vezet6 tiszts6gvisel1 az,lt it 

"foglalkoz6st6l vagy avezetbtiszts6gvisel6i tev6kenysdgt6l joger6sen eltiltottak.

Nem lehet vezet1 tisztsdgvisel6 az, akit biincselekmdny elk0vet6se miatt joger6sen
szabads6gveszt6s biintetdsre it6ltek, amig a biintetett el66lethez fuz6d6 h6tr6nyos kOvetkizir6nyek
al6l nem mentesiilt.

AzEctv.39. S (l) bekezdds6ben foglaltakkaldsszhangban nem lehet kurat6riumi tag az, aki olyan
kdzhasznri szewezet vezetb tisztsdgvisel6je annak megsziin6sdt megel6z6 kdt 6vben legal6bb egy
evlg,

a) amely jogut6d n6lktil sziint meg rigy, hogy az Sllami ad6- 6s vdmhat6s6gn6l nyilv6ntartott
ad6- 6s vdmtartozds6t nem egyenlftette ki,

b) amellyel szemben az Sllami ad6- 6s v6mhat6s6g jelent6s dsszegti ad6hi6nyt tdrt fel,
c) amellyel szemben az illlami ad6- 6s v6mhat6s6g iizletlezfudi int6zked6st alkalmazott, yd5!

ijzletlezirdst helyettesit6 birs6got szabott ki,
d) amelynek ad6szimdt az illlami ad6- 6s v6mhat6s6g az ad6zds rendj6r6l sz6l6 tdrvdny szerint

felfliggesztette, illet6leg t0r6lte.

A kurdtor koteles el6zetesen tdjdkoztatni az Alapitvdnyt an6l, ha ilyen tisztsdget egyidejiileg m6s
kdzhasznri szerv ezetnll is betdlt.

A kurat6rium legal6bb h6rom termdszetes szemdlyb6l 6ll, akik kdziil legal6bb kett6nek 6lland6
belftrldi lak6hellyel kell rendelkeznie. Az alapitvdny kedvezmdnyeiettje ds annak k6zeli
hozzdtartoz6ja nem lehet a kurat6rium tagia.

A kurat6riumi tagokat az Alapit6 hatfurozatlan id6re k6rte fel, az Alapft6 a kurat6riumi tagot
visszahivhatj a, ha a kurat6riumi tag a tevdkenysdg€vel az alapiti1nyi c6l megval6sft6i6t
kdzvetleniil veszd lyezteti.

Az alapit6 fenntartja mag6nak a Kurat6rium eln6,ke kijeliilds6nek jog6t. A Kurat6rium tagjai
tiszteletdijban 6s indokolt esetben kdltsdgt6rit6sben r6siesiilhetnek, valamint a tevdkenyse!'et
v6gz6sdben folytatott szem6lyes kdzremiikdddstkdrt dijazdst kaphatnak. Tiszteletdijbun- ukfo.
r6szesiilhetnek, ha az Alapitvdny vagyoni helyzete lehet6v6 teszi. A miik6d6si k6lis6gek nem
haladhatj6k megaz Osszes kdltsdg 25%-6t.

Nem jel6lhet6 ki, illetve nem hozhat6 l6tre olyan kezel6 szerv (Kurat6rium), amelyben az Alapit6 -kdzvetleniil vagy kdzvetve - az Alapitv6ny vagyon6nak felhaszn6l6s 1ra meghat6roz6 befoly6st
gyakorolhat.

A kurat6rium tagiai az alapit6val nem dllnak kdzeli hozzdtartoz6i viszonyban, valamint
alkalmazotti, 6s egydb 6rdekelts6gi viszonyban.
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2. A Kurat6rium d6nt a p6nz 6s m6s alapiW6nyi tulajdonban l6v6 eszk0z6k alapitv6nyi cdlnak

megfelel6 felhaszn6l6s6r6l, t6mogat6sok oOaiteteseiOl, pillyfuatok kifr6s6r6l' elsz6mol6sok

bek6r6sdr6l, csatlakoz6sot eirogaoai-arol. logkore tov6bb6 saj6t miikod6si rendjdnek kialakit6sa'

3. A Kurat6rium sziiks6g szerint, de 6vente legalabb egt alkalommal iil6sezik'

4. A Kurat6riumot a kurat6rium elnoke - indokolt esetben a kurat6rium k6t tagia egyiittesen -
ir6sban hivja 6ssze. Indokolt eset: a kurat6riumi elniik 6tmeneti vagy tart6s akadillyoztathsa'

szab6lyszeninek az 6sszehiv6s akkor min6stil, ha a tagok az iil6sr6l legal6bb nyolc nappal az iil6s

id6pontj6t megel6zoen ir6sban 6rtestilnek, 6s az iil6s t6rgysorozat6r6l leir6st kapnak. A Kurat6rium

iil6s6nek 6sszehiv6sa minden esetben ir6sban, aj6nlott lev6lben vagy visszaigazolhatl e-mail ritj6n

t6rt6nik. A meghiv6n aktartalmaznia kell az til6s hely6t, megtarkls6nak idej6t, valamint a napirendi

pontokat. B6rmely kurat6riumi tag k6rheti kurai6riumi iil6s tisszehfv6s6t a c6l 6s az ok

meglel6l6s€vel. Ilyen k6relem esetdn a kurat6rium elndke kdteles a k6relem be6rkezds6t6l sz6mitott

,-ryoT" rupon beliii intdzkedni az til6s tisszehiv6s6r6l. Ha ennek a kdtelezetts6gdnek a kurat6rium

einOke nem tesz eleget, a kurat6rium iildsdt a k6relmet el6terjeszt6 tag is Osszehivhatja.

5. A Kurat6rium olesei - amennyiben a Kurat6rium a nyilvinoss6g korldtozhat6silgira vonatkoz6

jogszab6lyi rendelkez6seknek megfelel6en m6shogy nem rendelkezlk- nyilvdnosak' A Kurat6rium

akkor hatfuozatk1pes, ha a szabillyszeriien dsszehivott iildsen ahatdrozat meghozatalakor legal6bb 3

kurat6riumi tag jelen van.

A Kurat6rium d6nt6seit nyilt szavaz6ssal, sz6t6bbs6ggel hozza.

A Kurat6rium az 6ves besz6mol6 ds a kdzhaszn:fsdgi mellLklet elk6szit6se, elfogad6sa tAtgydban

egyszerti sz6t6bbs6ggel ddnt.

6. A Kurat6rium hat6rozathozatalSban nem vehet rdszt az a szemdly, aki vagy akinek kdzeli

hozz1tartoz6ja, 6lett6rsa (a tov6bbiakban egytitt: hozzdtartoz6) ahatitrozat alapj6n:

- kdtelezetts6g vagy felel6ss6g al6l mentesiil, vagy

- b6rmilyen mas et6nyUen rdszesiil, illetve a megkdtend6 jog0gyletben egy6bk6nt 6rdekelt. Nem

min6stil el6nynek az Alapitvdny c6l szerinti juttatrlsai keretdben a b6rki 6ltal megkdt6s n6lkiil

igdnybe vehet6 nem p6nzbeli szolg6ltatis'

7. A Kurat6rium saj6t mtik6d6sdrdl 6s az Alapitv6ny vagyona felhaszn6l6shr6l, gyarapodisdrfl az

alapitv6nytev6knek legal6bb 6vente egyszer a Kurat6rium iil6s6n besz6mol.

vr.

AZ AL APITVANY VTrXOOT SN

1. A kurat6riumi iil6sekr6l minden esetben eml6keaet6, jegyz6k6nyv 6s nyilv6ntart6s k6sziil,

amelyb6l meg6llapithat6 a Kurat6rium ddnt6seinek tartalma, id6pontja 6s hat6lya, illetve a ddnt6st

t6mogat6k 6s-ellenz6k szdmarilnya, valamint a d6nt6sek mellett 6s ellen szavaz6k szemdlye n6v

szeriiti megjeldlessel. A jegyzOtOnyu tartalmazza az iildsen hozott hat6rozatokat sorszSmmal

ell6tva.

Az eml1keztet6t 6s a jegyz6konyvet, mint ahatdrozatok nyilviintartris6t szolg6l6 okiratot, leftizve 6s

sorsz6mozva kell az 7;lapitvdny iratai kdzdtt meg6rizni, folyamatos kezel6s6t az Alapitvdny

kdpvisel6je l6tja el.



2. A Kurat6rium ddnt6seit a diint6s id6pontj6t k6vet6 k6t h6ten beliil fnisban - igazolhat6 m6don -
kdzli az 6rintettekkel, valamint az Alapitvdny internetes honlapj6n nyilv6nossdgrahozza.

3. A Kurat6rium 6vente egyszer az Alapitvdny internetes honlapj6n nyilv6noss6gra hozza az
Alapitvdny kdzhasznri szolg6ltat6sainak igdnybevdteli m6dj6t, a miikddds m6dj6t, a tiimogatiisi
lehet6sdgeket, illetve azok m6rt6kdt 6s feltdteleit, valamint a mtikdd6sr6l kdsziilt szakmai-p6nziigyi
besz6mol6t 6s kdzhasznts6gi mell6kletet. Az Alapitvhny 6ltal nyrijtott cdl szerinti juttat6sok btirki
6ltal megismerhet6ek.

4. Az Alapitvdny banksz6ml6ja felett rendelkez6si joggal ds 6ndll6 alSirisijoggal a kurat6rium
elndke, dr. Zombori Zita rendelkezik, azonban a kurat6rium elndk6nek akaddlyoztatdsa eset6n
egyiittes rendelkezdsi 6s al6ir6si jog illeti meg dr. Kis Krisztina 6s Gedai Endre kurat6riumi tagokat
is.

5. Az Alapftv6ny Kurat6riuma vagy annak tisztsdgvisellje 6ltal a feladatkiirdnek ell6t6sa sor6n
harmadik szem6lynek okozoff k6rdrt az Alapitvdny felel6s. A tisztsdgvisel6 az illtala e min6sdgben
az Alapitvdnynak okozott kdrlrta polg6ri jog 6ltal6nos szabdlyai szerint felel.
Az Alapitviny tartozdsailrt saj6t vagyon6val felel. Az Alapftv6ny alapit6ja - a vagyoni
hozzdjdrulils6nak megfizetds6n tril - aszervezettartozdsailrt saj6t vagyon6val nem felel.

6. Az Alapitv6ny kdzvetlen politikai tevdkenysdget nem folytat, szervezete p6rtokt6l fiiggetlen 6s
azoknak anyagi t6mogat6st nem nyfljt, illetve azokt6l trimogat6st nem kap, tov6bbd orsz6ggyiildsi
k6pvisel6i, valamint megyei, fov6rosi dnkorm6nyzati v6laszt6son jeldltet nem 6llit, 6s nem t6mogat.
Nem 6llft jeldltet tov6bbd az Eurfipai Parlamentbe, megyei jogri v6ros k6pvisel6 testtiletdbe, nem
jeliil polg6rmesteri posztra sem.

Amennyiben az Alapitv6ny befektetdsi tevdkenys6get v1gez, a Kurat6rium befektetdsi szabdlyzatot
kdszit, ds azt egyhangrilag fogadja el.

YII.

ZAR6 RENDELKEZfSEK

l. Az Alapftv6ny mtikdd6se felelt az tigy6szs6g - M e tdrv6nyben, valamint a ftk-ban
meghatdrozott elt6rdsekkel - az idigylszsdgr6l sz6l6 ttirv6ny rendelkez6sei szerint t6rv6nyess6gi
ellen6rzdst gyakorol. A tdrvdnyess6gi ellen6rzds nem terjed ki az olyan iigyekre, amelyekben
egydbk6nt bfr6s6gi v agy kdzigazgat6si hat6s6gi elj 6r6s6nak van helye.

2. Az Alapftvdny megsziintet6sdre vonatkoz6 szabdlyokat a ftk. 3:403-3:404 $$-ok bekezddsei
tartalmazzdk Az Alapitv6ny esetleges megsziindse eset6n az Alapitvdny vagyondt - a hitelez6k
kiel6git6se ut6n - a B6tor Tdbor Alapitv6ny kapja.

3. A jelen alapit6 okiratban nem szab6lyozott k6rd6sekben a2013.6vi IV. torvdny (Ptk.) 3:378-
3:404. $$-ai, a 20ll.6vi CLXXV. az egyesi.il6si jogr6l, a kdzhasznri jog6ll6sr6l, valamint a civil
szervezetek mtikdd6s6r6l 6s t6mogat6s6r6l sz6l6 tiirvdny, a 2011. 6vi CLXXK. torvdny a civil
szervezetek bir6srigi nyilv6ntart6sSr6l 6s az ezzel 6sszefiigg6 elj6rSsi szab6lyokr6l, valamint a
3 50 /201 I (xII.30.) korm6nyrendelet rendelkezdsei szerint kell elj6rni.
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4. Az Alapitu6ny jogi szem6ly. Jelen Alapitu6ny a F6v6rosi T0rv6nysz6k bir6s6gi nyilv6ntart6sba
v6tel6vel j6n l6tre. Az Alapitv6ny tevdkenysdgdvel a nyilv6ntartdsba vdtelr6l sz6l6 hatflrozat
jogerdre emelked6se napj6n kezdheti meg.

5. Az Alapitvfiny Alapit6 OkiratSt az Alapit6 2015. jtlius 15. napj6n elfogadta.

Budapest, 20 I 5. jtilius 1 5.

Alapit6:

/.4-,U
dr. Bilisics P6ter

Alapit6

Kd szftettem d s ellenj eg,tzem Budape ste

dr. C,

Csdnyi,
Ugnddi lroda

I I 18 Budapest, Tdrs utca 3.


