
SIGECU HÓ NAN KAI

(DÉL KINCSE HEGY HOLDFÉNY ISKOLÁJA)

HARCMŰVÉSZETI, KULTURÁLIS ÉS IFJÚSÁGI

ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTÓ OKIRATA

(2018. március 21. napi módosításokkal esvséees szerkezetben)



A jelen Alapító Okirat 1. pontjában megnevezett Alapító akarata szerint a Sigeca Hó Nan Kai
Alapítvány önálló jogi személy, amely a 2fH3. évi K Törvény, a Poígárt T&rvénykőnyvrőf (Ptkj
3:378-3:404. §-ai, valamint a 2011. évi CLXXK törvény, az egyesületi jogról, a közhasznú

jogáilásrólt valamint a civil szervezetek működéséről év támogatásáról (Civil tv.) szériát
fíöziíasznú tevékenységet folytató civil szervezet.1

I.

AZ ALAPÍTÓ ADATAI

Név: Mihalik Hunor
Cim: 1064 Budapest, Vörösmarty uica51/a. 11/16.
Anyja neve; Fejes Margit2

II,
AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI ÉS CÉLJA

1. Az Alapítvány neve; Sigccu Hó Nan Kai (Dél Kincse Hegy Holdfény Iskolája)
Harcmüveszeti. Kulturális cs Ifjúsági Alapítvány

Az Alapítvány neve angol nyelven: Shigctsu Hó Nan Kai Martial Árts, Cultural and
Youth Foundation

2. Az Alapítvány székhelye: 1064 Budapest, Vörösmarty utca 5 l/a, 11/16.

3. Az Alapítvány jogállása: Az Alapítvány önál 16 jogi személy, közhasznú szerve/ct.

4. Az Alapítvány időtartama: Az Alapítvány határozatlan időre jön létre. Tevékenységét
tietttzctfiözi liattít'ürbe/i véeű*r

5. Az Alapítvány tartós közérdekű céljai cs az ezek ni ég valósítása érdekében kifejtett
tevékenysége:

A.) Az Alapítvány tartós közérdekű cclja:

Tosai Muso Jikjden Eishin Ryu laido elvernek cs gyakorlatának terjesztése, és ezen keresetül a
japán kultúra és mű veszet értékeinek térj esz lése.

Az Alapítvány a Tosai Muso Jikiden Eiihin Ryu laido iskola által Tanítóit irányzatot képviseli.

Az íaido a katona (JaPan kard) különféle testtartásokban éa helyzetekben alkalmazható
móds7crc, a test és a szellem együttes fejlesztése fcata (form agyakori át) útján.



A'/. Taido a Társadakitn iaidot gyakorló Tagjait yrrj ncvuli, hogy a testükéi és szellemüket cdzve
tegyék magukat johh emberré és ezt a tudásukat a társadalom lobbi lakjainak megsegítésért;
használják.

Ás. Alapítvány előmozdítja a Halálok, mozgássérükek sportolási lehetőségét.

B.] Az Alapítvány tartós közérdekű célját az alábbi konkrét tevékenységekkel valósítja meg:

Harcmü veszeti, kuli urálii, művészeti rendezvények szervezésének és lebonyolításának
támogatási].

6, Az Alapítvány közhas/nú jogállása, jellege:

6, l . Az Alapítvány közhasznú tevékenységét olyan közfeladatuk átvállalásával valósítja meg,
amely jogszabályban meghatározott állami vagy önkormányzati feladat, amit a feladat
címzettje közérdekből, haszonszerzési cél néikiif, jogszabályban meghatározott
követelményeknek és f eltételeknek megfelelve végez, ideértve a lakosság közszolgáltatásokkal
való ellátásit, valamint e feladatok ellátásához szükséges infrastruktúra biztosítását is, e
tevékenységét részben állami szervikkel, illetve önkormányzatukkal kötött szerződés alapján
folytatja, ezzel hozzájárni a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez. '

Az Alapítvány közhasznú tevékenységét az alábbi közfeladatok wgzésével valósítja meg; '

•^kulturális tevékenység
(érintett közfeladat megnevezése: közösségi kulturális hagyományok, értékek ápolásának,
művelődésre szerveződő közösségek levékeny\égének, a lakosság életmódja javítását szolgáló
kulturális célok megvalósításának támogatása, művészeti intézmények, lakossági művészeti
kezfleményezések, önszerveződések támogatása, a miivészi alkotó munka feltételeinek

javítása, a miivészeli értékek létrehozásának, megőrzésének segítése, ktíHtiráii* szolgáltatás,
ttyih&ttos könyvtári ellátás biztosítása, Jilm&zinluiz, elöadó-niiivéxzeti szervezet támogatása,
a kulturális Örökség helyi védelme, a helyi közművelődési tevékenység támogatása, azel&adó-
míivészeti tevékenység támogatása)
- Az Alaptörvény P) cikk (l) bekezdése, az 1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és
szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségit szervek feladat-
és hatásköreiről Í2I.§ a)-b) pontjai, a 2ÖIL évi CLXXXIX. törvény Magyarország lieíyi
&afíormátíyzatairól (a továbbiakban; Mötv.) IJ,§ (I) bekezdésének 7. pontja, valamint a 2ÖÖ8-
t!vi XCIC. törvény az elmulő-müvészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási
szabályairól 3.§ (1) bekezdése szerint közfeladat* '

alis örökség megóvása
(érintett közfeladat megnevezése: kiemelt kulturális örökség védelme, a helyi közművelődési
tevékenység támogatása-, a kulturális örökség helyi véiíeftmt)
- Az Mötv. 23.§ (5) bekezdés 1 7, pfftttja, valamint az Mötv. 23.§ (4) bekezdés 13* pontja szerint
közfeladat. '

-sport, a niiiiikavüztHiykan és a polgári jogi jogviszony keretében megbízás alapján folytatott
sparítevéti enység kivételével
(érintett közfeladat megnevezése: az egészségem éfetntöd é* u szabadidősport gyakorlásit

feltételeinek megteremtése, a sportfiiianszirozás, a gyermek- és if/ihági sport, a hátrányos
helyzetű társadalmi csoportok, valamint tt fogyatékosok sportjának támogatásti, ífjiaagr



ügyeit)
-A2&Q4. évi/, fürvény ti sportról 49. § c)-e) pántjai, uzMtifv. I3,§(I) bekezdésének t S. pontja,

{4) bekezdésének 8. pontja, valamint a 23.§ (5) bekezdésének 17. pontja

'
6.2. Az Alapítvány nyílt. Az Alapítványhoz bármely magyar vagy külföldi, természetes vág)'
jogi személy aatiaftozltal vagyoni juttatás teljesítésevei, az alapító okiratban meghatározott
feltételekkel fPtfi. 3:383.§ (I)J. A csatlakozót csatlakozása alapján alapítói, illetve egyéb jogok
nem illetik meg. '

63. A? Alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli vagy természetbeni
adomány részbeni vagy egészben! felhasználására kizárólag az Alapítvány céljain belül i
konkrét cél érdekében kerülhet sor.

6.4. Az Alapilvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek
figyelembevételével bárki nemre, fajra, életkorra, származásra vonalkozó vagy egyéb
bárm ilyen jellegű jogellenes megkülönböztetés nélkül igénybe veheti, a lehetséges
kedvezményezettek körét, valamhit az ökennegiíletőszfilK^tattíS°ktít és jogokat az Alapítvány
ccíja, valamint az Alapítvány megfiatárifzutt tevékenysége jelöli ki. '

6.5. Az Alapítvány mint közhas/nú szervezet vállalkozási tevékenységet csak közhasznú
céljainak megvalósítása érdekében, íizokal nem veszélye/ let ve végez, gazdálkodása során elért
eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú
Ie\ ékunységrc fordítja.

6.6. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azuknak anyagi támogatást nem nyújt. Közvetlen politikai tevékenység jelen
Alapító Okirat használalában az alábbiakat jelenti: a pártpolitikai tevékenység, továbbá
országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása.

7. AzAIapftvány honlapjának címe:

-

ÜL

AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA

1. Induló vagyonként az Alapitó 100.000,-Ft, azaz Egyszáze/er forintot boesát jelen Alapilú
Qkirai aláírásával egye/ó idöpunlban készpénzben az Alapítvány rendel kezesére, melynek
igazolására az Alapító jelen Alapitó Okirai mellékleteként csatolja a letéteményes bank által
kiadón hiteles igazolási.

2. Az Alapitó törzsvagyont nem k ü l u n i t el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint e/en vagyon
hozadékai az alapítványi eélok megvalósulásai szolgálják. Az Alapítvány vagyonát a
Kuratórium az Alapító Okirat keretei között szobadon használhatja fel.

3. Minden alapítványi vagyonhoz történő hozzájárulást, i l letve az alapítványhoz tartozó ingó

ífc



vagy ingatlan értékel be kuli ve7etni az alapítvány nyilvántartásába, melynek vezetése a
kuratórium feladata,

4. Az alapítványi vagyon forrása az alapítványt támogató természetes és jogi személyek,
valamint jogi személyiséggel non rendelkező gazdasági társaságok által adót! hozzáj árulás,
vaíitmint az Alapítványnak, mint t-ivií szervezetnek a bevételei [Civil t\\ f9*§ (J)J. A
hozzájárulás nem vonható VÚ

Az Alapítvány vagyonához hozzá lehet járulni álló- vagy forgóeszközökkel. Ezekben az
esetekben a hozzájárulás összegét a könyv szerinti, illetve a beszerzési értékek alapján kell
meghatározni.

Az Alapítvány számlájára való befizetés forintban és devizában is történhet, Az, utóbbi esetben
az összeget devizaszámlán kell elhelyezni.
5. Az Alapítvány bevételeit és vágyónál köteles az Alapító Okiratban foglalt céljai
megvalósítására fordítani. Az Alapítvány céljai elérése érdekében, de kizárólag ebeknek
alárendelten azaz másodlagosan a tartós közérdekű célok megvalósítása cs a közhasznú
tevékenység kifejtése érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet végezhet, A gazdasági
vállalkozási tevékenységből elért bevételeket az Alapítvány köteles tartós közérdekű céljának
megvalósítása valamint kö/.hasznú tevékenysége érdekében felhasználni. Az Alapítvány
gazdasagi-vá/fakozási tevékenységet csak közftasznú vagy az Alapító Okiratban
meghatóroznff utapcél szerinti tevékenység megvalósítását aem veszélyeseivé végez. Az
Alapítvány gazffáfkndása során étén eredményét nem osztja fet, azf QZ Alapító Okiratban
meg f i átárazott közhasznú tevékenységére fordítja, továbbá az Alapítvány nem feliét httrlállan
felelősségit tagja tná\ juguíanynak. '

Az Alapítvány ftözvetteapotitikai tevékenységet néni folytat, szervezeM pártoktól f iiggetien és
anyagi támogatást nem nyújt. '

IV

AZ A L A P Í T V Á N Y I VAGYON FELHASZNÁLÁS A,
AZ ALAPÍTVÁNY MINT KÖZHASZNÚ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSA

1, A.7. alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratóriumi tagúk szólóbbségi döntéssel döntenek.
Szavazategyenlőség esetén a határozaii javaslatot elvetéltnek kell tekinteni.

2. Az alapítványi vagyon felhasználásának módja követi a/ Alapító Okirat U./5,/A.és B.,
valamint 6. l . pontjában fekcimlt célok megvalósításának, valamint tevékenységek kifejtésének
jelleget. Az alapítványi vagyon felhasználása pályázatok kiírása, ösztöndíj, szociális segély
kifizetése, eseti támogatás ftilyósítása és természetbeni juttatás nyújEása útján történik,

A pályázatok kiírásáról cs elbírálásának rendjéről, valamint határidejéről, az ösztöndíjak
odaítélésének feltételeiről, az csctí támogatások Folyósításáról és a természetbeni juttatások
biztosításáról a Kuratórium dönt. A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételekéi, amelyekből -
az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályáy-alnak előre
meghatározott nyertese van (s/ínlcll pályázat). Szinldt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául



nem szó l gálhal.

3. Az Alapítvány mini közhasznú szervezel a gazdálkodása során elén eredményéi nem
oszthatja fel, azl az alapítványi c61ok megvalósításúra fordítja.

4. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet az államháztartás alrends/ereitől - a normatív
támogatás kivitelével - csak Írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban* A
szerződésben meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Az
Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytai, xzervezete pártoktól független &
átoknak anyagi támogatást nem nyújt.2

5. Az Alapítvány mint közhasznú szerve/et által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által
megismerhetők, az Alapítvány által nyújtott juttatásokat szolgáltatásokat ismertető írásbeli
tájékoztatókat, az Alapítvány működésére vonatkozó adatokat valamint a beszámolókat a
Kuratórium elnöke az Alapítvány intemctcs honlapján való közzététellel rw7a nyilvánosságra
a szolgáltatások és juttatások, valamint az Alapítvány nyilvános működésének hiztosítása és
megismerhetősége érdekéhen.

6. Az Alapítvány mint közhasznú szervezel a felelős személyt, a támogatói, valamint e
sEemélyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások
kivételével - eél szerinti juttatásban nem részesítheti.

7. Az Alapítvány közhasznú szervezetként váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesilo
értékpapírt nem bocsáthat ki.

8. Az Alapi t van y közhasznú szervezetként vállalko/asának fejlesztéséhez közhasznú
tevékenységét veszélyeztető mértckü hitelt nem vehet feL az államháztartás alrendszereitől
kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel,

9. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem kíván végezni, így befektetési szabályzat
készítési kötél e/e Ilsé^c nincs.

10. Az Alapítvány az alapítványokra, illetve a közhasznú szervezetekre mindenkor érvényes
jogszabályi előírásoknak megfelelően gazdálkodik.

V

AZ A L A P Í T V Á N Y SZERVEZETE RS MŰKÖDÉSE

1. Az Alapiió az Alapítvány legfőbb, általános ügydöntő, ügyintéző, képviselő és kezelő
szerveként a Kuratóriumot bízza meg.

2. Az Alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon ke/eléséröl és a céloknak
megtelelő felhasználásáról a Kuratórium gondoskodik,

3. A Kuratórium - a jogszahályok által meghatározott keretek kö/ött - önállóan dönt
valamennyi, az Alapítványra vonatkozó kérdésben.

•



4. A Kuratórium határozza meg a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek megfelelően az
alapítványi vagyon kezelésének feladatait, a vagyon felhasználásának módjai és az alapítványi
célokat szolgáló gazdálkodás fcltclclcic.

5. Az Alapítvány Kuratóriumának taglétszáma - az elnököt is beleértve - 5 fő, A Kuratórium
elnöke és tagjai az Alapítvány mint küzhas/nú szcrvü/ct vezető tisztségviselői.

6. A Kuratórium elnöke gondoskodik a kuratóriumi üEések írásbeli összehívásáról. a
napirendnek és a javaslatoknak a tervezett ülés időpontját mej-elözö 3. napig a kuratóriumi
tagokkal és az egyéb érintettekkel való előzetes, írásbeli közléséről. A Kuratoriumot évente,
legalább egyezer össze kell hívni2 A kuratórium üléseit össze kell hívni, ha a Kuratórium
tagjainak fele írásban kéri, illetve a? alapító kezdemény e/ i.

6 J. A Kuratórium ülését az elnök meghívó küldésével hívja össze. A meglttvónafi
tartafuiazaia kell;

o űz Alapítvány nevét és székhelyét;

=• az ülés idejének és helyszínének iiiegjetötését;
° az fttés napirendjét.

A napirendet a meghívóban olyan részletességgel keli feltüntetni, hogy a szavazásra
jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák.2

6.2. A meghívót P kuratóriumi tagoknak írásban igazolt mótfont és olyan időben ftell
megküldeni, hogy ti meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ütés idapontja között legalább $
nap elteljen. Iránban igazolt ttiödott történő kézbesítésnek tninasiif az ajánlott vagy

küldeményként íörténö kézbesítés.*

7. A7 elnök készítteti cl ajegy/őkőnyvet és foglaltatja írásba a halárusatokat, valamint ve/eti a
határozatok könyvéi. A határozatok könyve tartalmazza a Kuratórium döntéseinek tartalmát.
időpontját és hatályát, i l letve a döntést támogatók és ellenzők számarányát valamint személyéi.

%. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer tan ülést. A Kuratórium feladata
ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozta

A Kuratórium dönt az Alapítvány működése kapcsán felmerülő valamennyi ügyben, elősegíti
az Alapító okiratban megjelölt célok megvalósítását. Ennek keretében a mindenkori hatályos
jogszabályoknak megfelelően; '

« keceli és gyarapítja a? Alapítvány vagyonát, ennek során az Alapítvány céljainak
megfelelően dönt a hozzájárulások és pénzügyi támogatások elfogadásáról, valamint
azok felhasználásáról,

• kidolgo/i'.a az Alapítvány munkatervét, éves gazdálkodási tervét, költségvetését,
* dönt az éves beszámoló és közhasznúsági jelentés elfogadásáról.
« dönt az alapítványi célúknak megfelelő támogatások odaítéléséről
» rn egál lapítja saját ügyrendjét,

9. A Kuratórium határozatai! egyszerű szótöbbségi döntéssel hozzíi meg, szavazategyenlőség
esetén a halám/ati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A Kuratórium akkor határozatképes, ha
ülésén a tagjainak több mint fele jelen van. A Kuratórium (itéieirai az elnök



vesz faí- A jegyzőkönyv tartalmazza a jelenlévőket, a határozatokat (döntések tartalma,
időpontja, hatálya), az arra leadott szavazatokat név szerint A jegyzökönyvet az elnök írja
alá, és egy tag liiteíe\iti *

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt (íz a tag. aki vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:
a) kötelezettség vagy felelősség áfát mentesíti, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a ntegkötemlöjogügyiéiben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Alapítvány cél \zerintijuttuiasaikeresetebenaharki által megkötés
nélkül ifténybc vehető nem pénzbeli szolgáltatás. '

A közhasznú szervezet megszűnését követő J faáram) évig nem teliéi az Alapítvány
Kuratóriumának tagja az a személy, aki olyan közfiaszná szervezetnél töltött be - annak
megszüntet megelőző 2 (kettő) évben legalább I (egy) évig vezető tisztséget*
a) amely jogutód nélkül szűnt meg ügy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartóit
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentik összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzíetlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezáFást helyettesítő bírságai szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szálú törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte. '
9.1. Vezető tisztségviselő, azaz kuratóriumi tag tíz a nagykorú személy lehet, akinek
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.2

Nem lehet vezető tisztségviselő. Így kuratóriumi tag,
• altit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,

antig a büntetett előélethez fűződi* hátrányos következmények alól nem mentesül;
• akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói

Ítélettel elíiítattak, az eltiítás hatáíya alatt az itéletb én tnegjelöltíevékenységet folytató
jogi személy vezető tisztségviselője nem lehelj

• az eltiltást kiitwmló határozatban megszabott haláridöig, az* akit eltiltottak a vezető
ti*!t.\égvi& élői tevékenységtöL

• aki. közügyektöt eltiltó ítélet hatálya alatt áll {BíL 61. § (2) bekezdés i) pont).*

9.2. A vezető tisztségviselő', illetve az ennek jelöli személy kötelei valamennyi érintett
közhasznú tervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
kötitasznú szervezetnél is betölt. *

10, A Kuratórium ülése nyilvános. A Kuratórium döntései: az Elnök ax érintettekkel -
amennyiben a Kuratóriumi ülésen jelen vannak - szóban, feljegyzés kcs^ilcsc melleit, ha pedig
nincsenek jelen. Írásban közli cs gondoskodik a határozatok nyilvánosságra hozataláról a
Kuratórium üléséről készült jegyzőkönyvnek az Alapítvány internctcs honlapján törlénö
közzétételével. Az Alapiti-ány tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait az
Interneten - az Alapítvány htntlapján - ayiivánajntágra hozza, az éves beszámolót és
közfiasznúsági mellékletet legkésőbb a tárgyévet követő év májia 3Ö-if>. '

11. A Kuratórium az Alapítvány adminisztratív (operatív) feladatainak ellátására
munkaszervezetet is működtethet ügyvezető i rá nyitásával, A Kuratórium az ügyvezctcssd



.

kuraióriumi lagot is megbizhaí,

12. A Kuratórium einöko ós tagjai az Ál apitvány Kuratóri urnában aa Alapítvány ja vára véglett
tevékenységükért a Kuratórium állal meghal ározott mértékű tiszteletdíjban ó-j-köllségténléshen
részesülhetnek,
A Karatórittm elnökét és tagjaif Aem tisjjefefffij, sem köítségtérité s nem illeti

13. Az Alapítvány Alapítója és az Alapítvány számára felajánlási tevő személyek, valaminl ezek
hozzátartozói az Alapítványt ól támogatást nem kaphatnak.

14. A Kuratóriumul az Alapító bízza megr Az Alapító nem jelölhet ki, illetve nem hozhat íétfe
olyan Kuratóriumot, amelyben az Afapita - közvefleaiil vág}' közvetve - az Alapítvány
vagyonának fetfiasznáíásara meghatározó befolyást hiztmit.' A/. Alapító határozatlan
időtartamra a Kuratórium elnökévé és tagjaivá az alábbi személyeket nevezi ki:

Elnök:

zky Jenő
Cím: 1 1 IS Budapest,- Hegyalj a út 70,

a new; Szabó Emília3 ;

Név: Rubnecz Gyula
Cini: 1105 Biitiapt\\t„ Iliász utca 3/a*

tti neve: Újváry Margit1 *

Tagok:

Név NaizvGflbor
Cim: 1071 HudapuüT, Dohány utcn S3 S5, TL'31

íkf-nevc! MaczaNfcai Erzsébt*f! 'l

Név: Kovács Péter
Cím: 2544 Dömsód, Ady Endre ulca 12/a.
Anyja iteve; Németh

Név: Jlnbnee^ Gyula
Cím: 1 1 05 Budapest, Iháw utoo 3/Q. 11/1 ]-
Anyja neve: Ujváry

Név : Stadlur Gyula
Cím: 2113 Erdőkertes, Meggyfa utca lő.2

Anyja neve: Csillag Kaiatín:

h'év;DetwfCzk\* Jen fi
Cim: Ulti Biuíiwtttt Heeralia út 7ti.
Anyja neve: Szabtí Emília2*

Név; Varsa Zoltán
Cim: IÜ24 Bitíttifwtf, Margif



Anyja neve; Rrniritzliözi Edit1

15. Az Alapítvány képviselője és a Kuratórium bankszámla felett rendelkezni jogosult tagjai az
Alapílóva] nem állhatnak hozzátartozói vagy bármilyen egyéb alá- és folérendclTscgi vagy
összeférhetetlenségi viszonyban, ügyben az Alapító és hozzátartozói, valamint az. Alapítóval
bármilyen függőségi viszonyban álló személyek többségükben nem lehetnek a Kuratórium
tagjai, e/en személyek meghatározó befolyást az Alapítvány működésére, valamint a
Kuratórium tevékenységére semmilyen formában nem gyakorolhatnak.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelöli személy kötelei az Alapítványt előzetesen
tájékoztatni arról, hagy ilyen tisztséget egyidejűleg rnás közhasznú s/erve/etnél is betölt.

A Kuratórium tagjának lemondása, vagy bármely okból történő kiválása eseten Lesz javaslatot
az Alapító mik a kivált személy helyett új kuratóriumi tag jelölésére.

/6. A kuratóriumi tagság fiz Alapító felkérésének elfogadásával határozatlan id&rejön létre.

A karatóriumi tagság megszűnik:
-a tag Iiaíáláviil
- a tag lemondásával
- a tag Alapító általi visszalih-ásával
- az Alapítvány

A kuratóriumi tagság megszűnése esefén - az Alapítvány megszűnése kivételével - az Alapító
iij tagot nevez ki, '

Az alapirö fenntartja masának a tittratóriiftn eíniike kiieHífcAéaek wt>tit. *

17. Az Alapító rögzíti, hogy az Alapí tvány várható éven bevétele az alapilás évében az Ötmil l ió
íbrintol nem éri cl, ezért Felügyelő Szerv létrehozataláról nem rendelkezik, Amcnnyihen az
Alapítvány mint közhasznú szervezel éves bevétele a jövőben az Ötmillió forintot eléri vagy
meghaladja, az Alapító gondoskodik felügyelő szerv létrehozásáról.

VI.

AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE

\. Az Alapit ványt a Kuratórium elnöke önállóan jogos uh képviselni.

2. Az Alapítvány bankszámlája felett való rendelke/éshez a kuratórium elnökének Kahnet-z
Gyulának3 Eteaeozky Jenónck* ex KtffatórittHt tagjának Kovács Péternek az aláírása
s/iikséges.

3. Az alapítvány munkavállalói felelt a munkáltatói jogokat a Kuratórium elnöke, mint az
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Alapítvány képviselője gyakorolja.

VII.

AZ ALAPÍTÓ OKIRAT MQDQSÍ I'ÁSA

Az Alapító Okiratot ás. Alapító a vonatkozó jogszabályok. Így különösen a PtL 3.-393.§-ában
foglaltak betartásával módosíthatja. '

vm,

A KÖZCÉLÚ ADOMÁNYGYŰJTÉS SZABÁLYÁT

L Az Alapiivány mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem
járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az
emberi méltóság sérelmével.

2. Az Alapítvány mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyüjlés csak
a közhasznú szervével írásbeli meghálálma/asa alapján végezhető.

3. Az Alapítvány mini közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti,
ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

IX.

A BESZÁMOLÁSI SZABÁLYOK

l- Az Alapítvány mini közhasznú szerveiét köteles az éves beszámoló jóváhagyásával
egyidejűleg közhasznúsági mellékletei* készíteni. A közhasznúsági melléklet' elfogadása a
Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik, melyről a kuratóriumi tagúk egyszerű
szótöbbségi döntéssel döntenek. A* éves közhasznúsági mellékletbe* bárki betekinthet,
illetőleg abból saját költségére másolata! készíthet,

2. Á közhasznúsági mellékletben be kell mutálni az Alapítvány álfát végzett közhaszna
tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhaszna
jogállás megállapításához szükséges Civil tv. 32-§-a szerinti adutokat, mulatókat* A
ffözltosznú.tági melléklet tartalmazza n közhaszna cél szerinti jattafásttft kimuíatástit, a vezető
tisztsügviwlfíkitek nyújtóit juttatások összegér és ti juttatásban részesülő vezető tisztxégek
fölsorolását.'

A közhasznúiági mellékletbe bárki betekinthet, abból saját költségére másolatot készíthet. '



X.

A NYILVÁNTARTÁSI SZABÁLYOK

Az Alapítvány mini közhasznú szervezet a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási
tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönít elten tartja nyilván.

XI.

AZALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE

\. Az Alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnés idején meglévő
vagyont az alapítványi célokkal azonos vagy hasonló célú alapítványok támogatására kdl
fordítani,

2. Az Alapítvány mint kö/.hasznú szervezet a kozhas7nú jogállásának megszűnésekor köteles
esedékes köztartozásait rendezni, i l letőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből
eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.

XII.

ZÁRÓ RENDELKEZÉS FK

1. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, a 2fíII.
évi CLXXV. törvény és az alapítványokra vunatkozö egyéb jogszabályok rendelkezései az
itányadók. '

2. A? Alapítvány létrejöttének és a jogi személyiség valamint a közhasznú jogállás elnyerésének
feltétele, hogy a Fővárosi Biróság. az Alapítványt határozatával jogerősen az alapítványuk
nyilvántartásiba vegye valamint közhasznú szervezetté minősítse,

3. Az Alapítvány mint közhasznú S7ervezet működése során keletkezeit okiratokba bárki
betekinthet. Az iratokba való betekintés lehetőségét a Kuratórium elnöke köteles biztosítani az
érdeklődő rámára előzetes időpont egyeztetést követően, az Alapítvány székhelyén, felügyelet
mellett.

4. A? Álzipíló tudomásul vés?!, hogy az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után az általa
tett Alapítványi nem vonhatja vissza.

J. Az okirat egy\ége± szerkezetben tartalmazzam Alapító Okiratot és annak módosításait,
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AZ ' sorsiammal é\ félkövér ittfli hetükkel jeíölí rész a 20ÍS. május 4. napi módosításokat
>/£*//.
A 2 sorszámmal félkövér, dőlt A aíátiH&ftf* bel ük kei jelöli tesz a 2016. Június 15. napi

A -f wnzámmal félkövér, dőlt és aláítiízoíí betűkkel ielatt rész a 2018. március 2L napi
jelöli.

A 2fil8. március 21. napi módovításoA t'rteltnéheit törölt részeket a sz&vee középen vízszinté*
förtéiiií áfhihás, vafmnfnf a sorszám jelöli.

Xil.

ZÁRADÉK

AZ Alapító igazütjti, hág)' az okirat izövege megfelel a SéíesítS okirat módosítások alapján
hatályos tartolatánaL -

Kell.: I3udypt:sl, 2018. március 2],

Mihalik Hunor
Alapi ló

Jelen okiratot szerkcs7teltem és ellenjcgyzem, valamin! a kűrtimczö jogi képviselőjeként
iga7olom, hogy az alapító okira! egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító
okiral-módosírások alapján hatályos lartalmának:
Budapesten, 201 S. március 21 , napján

>r. Mcslcr Csaba ügyvéd
•-KASZ: 360652^53

Dr. Mesler Csaba ÜgJvúdi Iroda
Budapost. Üllői üt 46, IÍ/17.

Űr. Mester Csaba
ügyvédi lioda

1092 Éudapesl. Üllői úl 4&. 11/17
Adósain t, 1 e 197220-2-42
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