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EGysEGES szERKEzETBEN

amely abb6l a c6lb6l k6szrilt, hogy az 1. prontban megjelolt alapit6 a 2073. 6vi V. torvlny a PolghrJ'
Torv6nykonryr6l, 6,s az egyesril6si jogr6l, ak6zhaszni jog61l6sr6L, valamint a civil szewezetek miikod6s6r6l
6s timogat6sfu6l sz6l6 2011. 6vi CL)O(V. torv6nye alapjilnjelen alapit6 okiratban meghatatozott tart6s c6l
folyamatos megval6sit6sira l6trehozott jogi szem6lyk6nt mfkod6 magiln alapiwhnyt hozzon l6tae az
alilbbiak szerint:

l.

Az.ilIapit6:

JUHASZ SANDOR
Szril.: AIgy6, 1.949.02.17 .
An.: Vid6cs M6ria
Ad6azonosit6 jele: 829997 4208
Lakcim: H-6750 A1gy6, I(ast6lykert u.
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3, Az Alapitviny

sz6khelye:

H-6723 Szeged, I{ecskem6ti u. 12.

4. Az Alapi*Lny
Az Alapiwlny

c6lja:

c6lia szerint eg6szs6gmeg6rz6.s,betegs6gmegel6z6s, gy6gyit6 6s eg6szs6grigyi rehabilit6ci6s

tev6kenys6g, tudominyos tev6kenys6g, kuta.t6s kozhasznu tev6kenys6geket folytatj a az eg6.szs6gtigyr6l
s26161997.6vi CLIV. tv.1,44. $ (1) 6s (2) be'kezd6se, valamint 35. S (1) 6s (2) bekezdlse alapjdn illetve a
tudom6nyos kutatdx6l, fejleszt6sr6l 6s innov6ci66lsz6I6 2014. 6vi

LD(UI. tdndny 2. S t.) pontia

alapj6n:

-

a lakoss6g

-

n6peg6szs6grigyi tev6kenys6g: az eg6szs6.g fejleszt6se, betegs6gek megel6z6se, rnt6zm6nyrendszer,
eg6szs6gfejleszt6si, eg6szs6gv6delrnL, betegs6gmegel6z6si, gy6gyit6 6s orvosi rehabilit6ci6s

-

a jobb 6letmin6s6g el6segit6se, a:z eg6szs6gkilrosit6
kornyezeti, t6rsadalmi 6s egy6b hat6s,rk elleni fell6p6s
eg6szs6gi liTapothnak ja'vitisa,

szolgilltatisok,
egyrittmrikod6s

a

koz6pt6vi turlom6ny-, technol6gia-

6s

innov6ci6-politikai sftat6gia

lialal<ttisitban.

A b6t, mint

az egyik legnagyobb szew, rnely ,,interface"
6s a krilvil6g kozott, fokozott
^ szetvezet
m6rt6kben 6rintett a kornyezeti t6nyez6k, koztrik a term6szetes
6s mesters6ges uluaibolyu GAD sugirz6s,
kemikdli6k, mikr6bAk, stb. k6ros hatisaival sz,rmSsn.
A n6pess6g oreged6se, az 6Iet sor6n elszenvedett nox6k (pl.: tlV-k6rosodis, egy6b ftztkai, k6miai,
mikrobiol6giai, stb kornyezett futaknak) kumr:l6l6d6sa ab6tgy6gy6szatt elva)toz6sokkal
ielentkez6 betegek
szhrn6nak ptogressziv emelked6s6hez vezetel,t. Igy a csalildowosi rendel6kben megfordul6 betegek tobb
mint 40%-ka b6ryy6gy6szati panasszal is rendelkezik, illetve a betegvizsg6lat sorin az esetek csaknem
mindegyik6n6l valamilyen b6rclvilltozilst tegisztr6lnak. EzAltaI a b6rgyogyilszaa kezellsre szorul6 betegek
arinya a feln6tt popul6ci6ban gyakodatilag; el6lJ, a 100 oh os el6fordul6st. Figyelemre m6lt6, hogy
napjainkban a leggyakoribb daganatos megbeteged6sek kozott tatgik szilrnon az epidetmilltu .r.*melanoma b6tumorokat. Az allergi6s 6s irntativ megbeteged6sek (toxikus 6s allergi6s .k.6-6k, stb.), a
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b6rt 6s nyiikahfutyilkat 6int6 virilis, bakteridlis, vagy gomb6s infekci6k (AIDS, Lyme-k6r, Legionellosis,
Tinea-k, stb.) sz6m6nak emelked6se csak kiragadott p6ldak6'nt szolgillhat a jelen 6s a jov6 dermatol6giai
ten den ci6i v onatkozhs6ban.

Az.emlitett k6rk6pek fog)alkozisi 6rtalomk6nt tort6n6 jelentkez6s6nek es6lye fokozott m6rt6kii plldiul a
MAV-dolgoz6k kozott, ha tekintetbe vesszrik, hogy a var;riton tort1n6 sziJJitis teljes mennyis6g6nek
csaknem 50Yo-6t a vesz6lyes anyagok szilllitilsa teszi ki, valamint azt, hogy a folyamatos munkarendben
dolgoz6 vasutasok (30.000 f6) 90%-a szabadban dolgozik. E,z6rt ez a popul6ci6 a kornyezeti noxdk (JVf6ny, olaj-, korom-, k6tfiny-, f6m-, szennyez6d6sek, egy6b toxikus 6s allergi6s hat6solq stb.) koztil fokozott
m6t6kben veszllyeztetett az IJY-f6ny mutag6n 6s foto-immunszuppressziv hatilsilra, mely szinergista
m6don hozzLj6ralhat egy6b dgensek tumor indukci6j6hoz is.
Fentieket figyelembe v6ve az Alapi*|ny c6lj6ultiiztel<t:
a b6rbetegs6gek megel6z6s6nek, kezel6s6nek.,

a betegek rehabirtilci6jhnak

a kornyezeti t6nyez6knek fokozott m6t6kben kitett,

ktilonosen

el6seg7t6s6t,

vesz6lyeztetett popul6ci6 (pl. MAV

a daganatos 6s a gyakori detmatol6giai k6rk6pek vonatkozils|ban,
a konyezei futalmak kovetkezt6ben kialakuli b6tbetegs6gek megel6z6s6ben sz6les korf
felvil6go sit6 munka v 6 9z6 s 6t,
a b6rgy6gyilszok szakmai tovibbk6pz6s6nek t6rmogatilsit Qtazat 6s krilfoldi kongtesszusokon
val6 ftszv 6tel, tan ulm6nyutak stb.),
hazai 6s krilf6ldi szakemberek tudom6nyos 6s gyakodati tov6bbk6pz6 el6addsok, kurzusok
stb. tart6sa c6lj6b6lval6 meghivisinaktimogatilsit a szakmai szinvonal emel6se &dek6ben,
dolgoz6k)

i11..

krilf6ldi kapcsolatok, egyrittmiikod6sek l6tesit6s6nek, fenntafiilsfinak 6s

6pol6silnak

t6mogat6s6t,
eur6pai region6lis egpittmrikod6s el6 s egit6s 6t,

atok t|mo gaths 6t,
akornyezei attaknak kovetkezt6ben kialakul6 b6rbetegs6gek megel6z6s6hez, kezel6s6hez,

p 6ly 6.2

betegek rehabilit6ci6jhhoz a szem6lyi 6s tittgyr, felt6telek biztasit6silnak el6segit6s6t,
a gyako&ai c616 kutat6munka fejleszt6s6nek, <ltjazhsilnak, az eredmlnyek publik6l6s6nak
b evez et6s 6n

a

6s

ek thnlo gaths 6t,

b6rgy6gyiszai rendezv6nyek, a felvildgosit<i, figyelemfelkelt6, tilj6koztat6 programok
szewez6s6nek, kiadv6nyok ftonyvek, cikkek, honlapok, ismetetterjeszt6 plak6tok, brosur6k stb.)
elk6 s zit6

s

6nek t6mo gatds 6t,

az -illapiwlny az altala l6ttehozott 6remmel ttinteti kt azokat a l<tv6l6 rnagyar 6s ktilfoldi
szakembereket, akik tev6kenys6gril<kelhozzilj6tulnak

ab6tgy6gy6szat szakmai szinvonalilnak emel6s6hez.

Fentiekre tekintettel az -LIapit6 az Alapitviny llelr.ehozilsival olyan jogi szem6llt kivint alkotni, mely k6pes
ab6rgy6gy|szatt e116tis fttilonos tekintettel a kornyezeti ilrtaknak kovetkezt6ben kialakul6 b6rbetegs6gek)
teriilet6n fellelhetii karitativ c6lti egy6ni 6s t6rsadalmi er6k mozg6sitilshra 6s koncentil6sfua.

5.

Az .illapiwiny c|ljira rendelt vagyon 6s annak felhasznAlilsa:

Az .illapiw6ny indul6 vagyon^ az alapit6 6ltal rendelkezisre bocsdtott 100.000,- Ft, azaz EgyszLzezer
forint k6szp6nz, amely teljes eg6sz6ben befizet6sre kerrilt a 10. pontban megjelolt p6nzrnt6zetn6l vezetett
banksziml6n.
5.1..

5,2.

Az Alapiwilny vagyonl;t k6pezik tov6bba:
p 6nzbeli tdmogatdsa|
az Alapir,ilnynak felajinlott ing6 6s ingatlan vagyontirgyak, vagyoni 6rt6kii. jogok,

a csatfakoz6k

valamint
azAlapiwilnygazdillkodhsilb6Isz6rmaz6eredm6ny.
az alapiw6nyi c6lok tiszteletben tartilshval a l{urat6rium
5.3. Az Alapiwhny vagyoninak felhaszn6l6s6t
hatarozza meg. Az Napiwany vagyona az alapiwilnyt c6lokban megfogalmazott tev6kenys6gekte, valamint
az Alapiwilny mfikod6s6vel kapcsolatban felmenil6 kolts6gekre haszn6lhat6 fel. Az alapiwlnyr vagyonb6l

-

-
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miikod6si kolts6gekre legfeljebb 1,5 o/o, a v1)Talkoz6si kolts6gekre szint6n legfeljebb
legalibb 70o/o fordrthat6 az alapcll szerinti ter'6kenys6gre.
A fenti vagyon felhasznill6si a6nyt6l az alapc,57 )avin el lehet t6rni.

1.5

oh fordtthat6,

6s

A Kurat6rium tiszts6gvisel6i

6s tagjai kotelesek gondoskodni a jelen alapito okiratban meghatfuozott c6lok
jogszabilyok 6s a torv6nyes gazdasfugy lehet6s6gek kozotti
megval6sit6sat6l, az
'\lapi*6ny vagyon6nak a
gyarapitisfu6l 6s a vagyonnak az alapiwinyi c61ok 6rdek6ben tort6n6 felhaszn6l6sfu6l.

5.4. Az alapit6 6s a csatlakoz6 az alapiwilny r6sz6te iuttatott vagyont nem vonhatja el 6s nem kovetelheti
vissza. Ezt a rendelkez6st megfelel6en alkalmazrttkell, az alapit6 6s a csadakoz6 jogat6djfuais.

6. Az '\lapininy
6.1..

jog6176sa:

Az Alapiwiny jogi szem6ly, feladatait onhll6an l6tja el.

Az Alapiwilny az Alapit6 elhatirozilsa szerint rryilt,ahhoz b6rmely bel, 6s kiilf6ldi rerm6szetes 6s jogi
szem6ly csatlakozhat, amennyiben az
'\lapi*6ny clljatval egyet6rt, az Alapitvhnyt anyag1 6s egy6b
eszkozokkel timogaga 6s az -illapiwAny I{utat6riuma a csat)akozilshhoz hozzijAni, igy, hogy a
cs adakoz6k lrstitfua felveszi.
A csatlakoz6 alapit6iilletve egy6b jogok gyakod|sfua nem jogosult.
6.2.

7,

Az Alapi*ilny

szervezete:

Az Alapit-r6ny kezel6 szerve aI{urat6rium. A I{urat6rium az 1'1apitv6ny rigydont6, rigyvezet6
k6pvisel6 szerve. A kurat6rium tagai az alapiwiny vezet6 tiszts6gvisel6i.
7.1.,
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.2,

1,.

A Kurat6ium
BStiny

lietszitma 5

6s

f6. Az,illapit-riny I{urat6rium6n ak tagai

Bal6zsP6ter

Tug

szril.: 1955. jrilius 20.
an.: Szegedi F.ozita
lakcim: 1047 Budapest, Bem u. 24.

2.

Prof. Dr. Farkas

Beatrix

Elnok

szril.: 1951. szeptember 20.
an.: Dr. Pettk6 Emma
lakcim: 6723 Szeged, I(ecskem6ti u.12.

3.

troldhilzt Gyorgy
szil: 1954.6pdlis 28.
an.: I{6ntor Zsuzsinna
lakcim: 1031 Budapest, Grila u.26/b

Tug

4.

Dt.Latk6czyAntal

T^g

sz.jl; 19 42. december
an.: Pilly Olga

1

7.

lakckn:.1126 Budapest, Gyimes

5.

Dr. N6methy

v

1,1,/B

G6bor

Tug

szLJl; 1942. szeptember 23.

an.: Flautner l{l6ra
lakcim: 2081 Piliscsaba, Zajn\t koz

1.

A I{urat6rium tagatt az Alapit6 jeloli ki hatirozat)an

td6taftamra, amely megbizis csak indokolt esetben
vonhat6 vissza. Az alapito fenntartja magilnak a kurat6riumi elnok kijelol6s6nek jogit.
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e€l mqv*i6sit4s4+ak kezvetlen

vesz6lyeztet6seeset6nazalapit6r jogokgyakotl6jahivlnat,javissza.
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.3. O sszef6rhetedens6qi szabillvok:

7.3.1,. Yezeto ,irr*eg;i. el6 aza nagykor6 szem6ly lehet, akinek cselekv6k6pess6g6t
elT6t6shhozszriks6Eeskorbennemkoiltoztilk.

a

tev6kenys6ge

7.3.2. Avezet6 tiszts6gvisel6 rigyvezet6si feladatait szem6lyesen koteles ell6tni.
7.3.3. Nem lehet vezet6 tiszts6gvisel6 az, al<tt bffncselekm6ny elkovet6se miatt joger6sen szabads6gveszt6s
brintet6sre it6ltek, aritga brintetett el66lethez (iz6d6h\ttLnyos kovetkezm6nyek al6l nem mentestilt.

7.3.4. Nem lehet vezet6 tiszts6gvisel6 az, akit e foglalk>zhst6l joger6sen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozist6l joger6s bir6i it6lettel eltiltottak, az eltiltils hatialya alatt az it6letben megjelolt tev6kenys6get
folpat6 jogi szem6ly vezet6 tiszts6gvisel6je nem lehet. Az eltilt6st kimond6 hathrozatban megszabott
id6tattamignem lehet vezet6 tiszts6gvisel6 az,al<tt eltiltottak avezet6 tiszts6gvisel6i tev6kenys6gt6l.
7.3.5. A kozhaszni szervezet megsziin6s6t kovet6 hitom 6vig nem lehet mds kozhaszni szervezet
vezet6 tiszts6gvisel6je az a szem6ly, aki kor6bban olyankozhaszni szewezetvezet6 tiszts6gvisel6je volt
- annak megsziin6s6t megel6z6 k6t 6vben legalibb egy 6rrig -,
a) amely jogut6d n6lkiil sziint meg 6gy, hogy az illlami ad<i- 6s vdmhat6signil uVlvhntattott ad6- 6s
v |mtartozis 6t nem egyenlitette ki,
b) amellyel szemben az illlami ad6- 6s v6mhat6s6gjelent6s osszegii ad6tttilnyt t6rt fel,
c) amellyel szemben az lllami ad6- 6s vhmhatos6gizletleziris int6zked6st akaknazott,vagyizleldezirhst
helyettesit6 birs6got szabott ki,
d) amelynek adoszilmit az illlami ad6- 6s v6mhat6sdg az ad6zLs rendj6r6l sz6lo tow6ny szerint
felfriggesztette vagy torolte.

vezet6 trszts6gvisel6, illetve az ennek jelolt szem6ly koteles valamennyi 6rintett kozhaszni
szetvezetet el6zetesen tilj6koztatri arr6l, hogy ilyen tiszts6get egyidejiilegrn6s kozhaszni szervezetn6l is

7.3.6.

A

betolt.

Az alapito

6s kozeli hozziltartoz6i nem lehetnek tobbs6gben a kurat6dumban.

A I{urat6rium, vagy annak taga iltal a feladatkor6nek e116t6sa sorin harmadik szem6lynek okozott
kat6rt az Alapi*|ny felel6s. A kurat6riumi tag az altala e min6s6g6b en az Alapiwinynak okozott k6t6rt a
7.4.

polg6ri jog6ltal6n<>sszabillyaiszerintf elel.
7.5. A I(urat6dum dont a p6nz 6s m6s alapitv6nyi tulajdonban I6v6 eszkozok alapiwdny,t c6lnak megfelel6
felhaszn6l6shr6l, jogkore tovibb| saj6t miikod6si rendj6nek rneghatirozilsa.
7.6.

A l{urat6rium feladata'.

A kurat6rium legfontosabb feladata az, hogy az igyrendj6nek megfelel6 m6don dontson az
alapi*ilny vagyon alapiwiny. c6lnak megfelel6 felhaszn6l6sfu6l, valamtrrt a vagyoni, a vagyonnal

7.6.1,.

kapcs olato s gazdillko d6si k6rd6s ekben.

A kurat6rium feladata tovilbbi a mfikod6k6pess6g fenntartilsa, 6s a fenyeget6 ftzetlsk6ptelens6g
eset6n a hitelez6k 6rdekeinek szem el6tt tart6s|val a szriks6ges int6zked6sek meghozatala. illetve
7.6.2.

kezdem6nyez6se.

7.6.3. A kurat6rium szriks6g szerint, de 6vente legal6bb egy alkalommal koteles az alapit6 r6sz6te
tilj6koztathst adni az addtg v1gzett munkij6r6l, igy kulonosen az alapiw6nyi vagyona kezel6s6r6l 6s
felhaszn6I6sfu6l.
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A kurat6rium hat6skor6be tartozik,hogy szervezi 6s bonyolitja az Alapiwilny tev6kenys 6g6t. Targa a
kapcsolatot az Alapitviny tev6kenys6g6vel 6rintett szervek 6s szervezetek, hivatalok, t6lsas6gok, stb. 6s az
Alapiwilny kozott.
I(oordin6lja az Alapiw6nnyal kapcsolatos teend6ket.
GondoskodikazAlapitrilnyc6ljanakmand6..ktalanmegval6sitisfu ol.
K6pviseli az /'lapiwilnyt hat6s6gok el6tt 6s harmadik szem6lyekkel szemben.
7.6.4.

Dont

az

Alapitv6nyhoz

csatJakoz6s lehet6s6g6r6l 6s annak elfogadhs6r6l.

7.7. AKuat6rium mrikod6si rendje:
7.7.1.. A Kurat6rium szriks6g szeint, de 6venLte legalilbb erySzer ri{6sezik, melyet az elnok
- vagy b6rmely
k6t Kurat6riumi tag - hiv ossze, valamint 6vente legal6bb egy alkalommal thj6koztatja az AJapit6t valamint
az Alapir,ilnyhoz csatJakoz6kat munkiljfu6.l, krilonos tekintettel az alapiwilnyi vagyon kezel6s6re 6s
felhaszn|lilsilra.
7 .7 .2. A I{umt6rium il6s6t az elnok, vagy bixmely k6t l{urat6riumi tag r6sban, n6vre sz6l6an a napirendi
pontok megjelol6s6vel - az ril6s id6pontja eI(>tt 8 nappal tort6n6 6rtesit6ssel - tttvja ossze. A kurat6riumi
ril6sek id6pont16t, helyszin6t, napfuendj6t, valamint beszimol6it az alapiw6ny sz6khely6n kiSzz6teszi. Az
osszehiv6s akkor min6sil szabalyszerfnek, ha a tagok az :d,l6sr6l legal6bb nyolc nappal az il6s id6pong6t
megel6z6en a fenti m6don 6ttesrilnek 6s az il.6s tatgysorozatilr6lleuistkapnak.
A l{utat6rium ril6sei nyilvdnosak, a kurat6rium elnoke azonban a kurat6rium tagtratn kivil, a t6miban
6rintett szem6lyeket krilon is meghivhat. A meghiv6t a Kurat6rium Elnoke, illetve a Kurat6rium
osszehivds6ta jogosult bfumely k6t l{utat6riu:mi tag aD6knagyarorszilg cknii naptlapba a tofi6n6 kozl6ssel

hozzik nyilv6nos s6gra.
A meghiv6ban ktilonosen az alilbbiakat kell felfintetni:
-

az rJl6s helye, ideje,
a napirendi

pontok,

a dont6s el6k6szit6s6hez sziks6ges anyagok,
a dont6si javaslatok.

7.7,3. B|rrnely kurat6riumi tag k6rheti kurat<iriumi ril6s osszehivhsilt a c6l6s az ok megjelol6s6vel. Ilyen
k6relem eset6n a kutat6rium elnoke koteles a k6relem be6rkez6s6t6l szilritott nyolc napon behil
int6zkedni az :d,l6.s osszehiv6s6r6l. Ha ennek a kotelezetts6g6nek a kurat6rium eleoke nem tesz eleget, a

kurat6rium ril6s6t a k6relmet el6terleszt6 tag is osszehivhaga.

7.7.4. A I(urat6rium al<kor hatilrozatk6pes, ha a szabdlyszerfien osszehivott ril6sen
meghozatalakorlegal6bbatagokk6tharnada jelenvan.

a

hatarozat

,7.5. A tagok a dont6shoz6 szerv ril6s6n szavazassalhozzik meghatilrozataikat
dont6seit nytlt szavaz6ssal, egyszer6 sz6tobbs 6ggel hozza, sz^vazateyenl6s6g eset6n
napirendet ism6telten szavaz|sra kell bocs6tani, ha akkor is szav^z^teryenl6s6g alakul ki, akkor
napirendet elvetettnek kell tekinteni.
7

A I(urat6rium

7.7

a
a

'6. A kurat6rium hatiltozarhozataliban nem vehet r6szt az a szernlly, aki vagy akinek kozeli

hozz \tattoz 6j a a hatilr o z at alapjin
a) kotelezetts6g vagy felel6ss6g al6l mentesril, vagy
b) bitmilyen m6s el6nyben r6szesril, illetve a rnegkotend6 jogrigyletben egy6bk6nt 6rdekelt.

Nem min6siil el6nynek a kozhaszni szele'.zet c6l szerinti jwttatisai keret6ben a b6fl<t 6ltal megkot6s
n6lkril ig6nybe vehet6 nem p6nzbet szolglltatls, illetve az egyesrilet 6ltal tagtrilnak, a tagshg1 jogviszony
alapjiln npjtott, l6tesit6 okiratnak megfelel6 c6l szerinti juttatis.
7 .7 .7 ' A kurat6riumi iil6sekr6l minden esetben jegyz6konyv k6szril, amely tartalmazz^
jelenl6v6k nev|t, az il6.s tatgyit, valamint a dont6sekn 6r a szavazatok arhnydt.

a,z

ril6s helyszin6t, a

6
7.7.8.

A

kutat6riumi dont6sekr6l lnilon nyilv6ntartilst kell vezetni, melyb6l megil)Tapithat6 a dont6s
6,s hat6lya, illetve a dont6st timogat6k 6s ellenz6k sz|matilnya 6s szem6lye.

tartalma, id6ponga

7.7.9. A I(urat6rium elnok6nek koteless6ge, hogy a Kurat6rium dont6seit az 6rintettekkel tdsban kozolje,
illet6leg az -illapiwl;ny sz6khely6n kihelyezett htdet6tilbhnki\zz{ tegyelegalilbb 30 napra.

7.7.1.0. Az Alapiwilny uatalba val6 betekint€st az elnok biztosiga az Alapi*Lny sz6khely6n minden h6nap
3. napjiln 1.0-1.1. 6n kozott. Az uatokba bdrki betekinthet, ar61 m6solatot k6rhet a sajilt kolts6g6re. Az
iratbetekint6s joga az elnok jelenl6t6ben gyakotolhat6. A rnisolatot tisban kell k6relmezti, tnelyet az
elnoknek kell cimezni. Az elnok az uatokt6l k6szitett m6solatot a k6relemt6l szilmitott 8 napon behi{
koteles ak&eknez6 rlsz|re kiadni.

8. Az Alapir,finy
8.1..

gazd6lkod6sa:

Az Alapitviny

vagyonilt a I(urat6rium kezeli.

A

Kurat6riurr;' az Alapitvilny gazdillkodilsa sor6n

hat6lyos jogszabillyok szeint jLt el.

A civtL szewezetnek az alapcll szerinti (ezen behil kozhaszni) tev6kenys6g6b6l, illetve a gazdasig1villlalkozisi tev6kenys6g6b6l szotmaz6 bev6teleit 6s kolts6geit, rifordttilsait ftiad6sait) elkrilonitetten kell
8.2.

nyilv6ntartani.

A civil

szervezet nytlvfintattilsaira egyebekben a

rei tinyad6' konp'vezet6si

szab6lyokat kell alkalmazri,

azzal,hogykozhaszni jogiltils6 szervezetl<zfu6lagkett6s konywitelt vezethet.
8.3.

Az alapitvilny gazdillkodilsilra az egyesilet gazddlkodils6ntvonatkoz6 szab|lyok az bilnyad6k.

8.4.

A civil szerveze\ az alapiwilny bev6telei:

a) alapitt6t6l kapott befizet6s, valamint az alapit6 Lltal az alapiwiny rendelkez6s6re bocs6tott vagyon;

b)

gazdasigq-v611a1koz6si tev6kenys6gb

6l (szolg6ltat6s ny6jt6sitb6l) sz6rmazo bev6tel;

c) a kolts6gvet6si t6mogat6s:
ca) ap6lyizatutl6n,valamtnt egyedi dont6ssel kapott kolts6gr.et6sttilmogatis;
cb) az Flur6pai Uni6 stuktudlts alapjaib6l, illetve a Koh1zi6s Alapb6l szirmaz6, a kolts6gvet6sb5l

juttatott thmogatils;
cc) az Eur6pai Uni6 kolts6gvet6s 6b6Ivagy mis 6llarnt6l, nemrzetkozi szewezett6l sz6rmaz6 tirnogatis;
cd) a szem6lyi jovedelemad6 meghatfuozott r6sz6nek az ad6z6 rendelkez6se szerint kiutalt osszege;
d) az illlamhiztartds alrendszereib 6lkozszolgilltatilsi szerz6d6s ellen6rt6kek6nt szerzett bev6tel;
e) m6s szewezett6l, illetve mag6n szem6lyt6l kapott adomilny;:,
f) befektet6si tev6kenys6 gb61 szirmaz6 bev6tel;
g) az

a)-l pontok

al6 nem

tafioz6 egy6b bev6tel.

8.5. A civil szervezet kolts6gei. tdfordit6sai 0<iad6sai):
a) alapcll szerinti ftozhasznri) tev6kenys6ghez kozvedentil kapcsol6d6 kolts6gek;
b) gazdaslry;villlall<oz|si tev6kenys6ghez (szolg|ltatils nyQtdsihoz) kozvetlenril kapcsol6d6 kolts6gek;
c) a civil szewezet szerveinek, szervezet6nek mfikod6si koltsrigei (ide6rtve az adminisztr6ci6 kolts6geit
az egy1b felmenilt kozvetett kolts6geket), valamint a tobb ter6kenys6ghez hasznillt immateriilis javak

6s
6s

tfugy eszkozok 6rt6kcsokken6si leit6sa;
d) az a)-c) pontok al6nemtattoz6 egy6b kolts6g.
8.6. A civil szewezet bev6teleit, kolts6geit r6fordttisait (kiaddsait) elkrilonitetten, a szimviteli el6ir6sok
szerint targa ntJtlv 6n.

A civtl, szewezet kolts6geit, r|fordtthsatt (kiad6sait) alapc6l szerinti ftozhasznir) tev6kenys6g 6s a
gazdashgq-vill7alkozilsi tev6kenys6g kozott, az el6z6ekben felsotolt tev6kenys6gek 6rbev6tel6nek
(bev6tel6nek) ar6nyiban kell 6vente megosztani.

8.7.

a
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A civil. szewezet a gazdas6gq-v|llalkozdsi tev6kenys6ggel osszefiigg6 immateri6lts javak 6s a 1:6rg5n
eszkozok 6tt6kcsokken6si leris6.t thrsasigp ad6 alapjilnak meghatirozisakor a tiltsashgl, ad6r6l 6s az
osztal6kad6r6l sz6l6 torv6ny szer{nt veheti figyelembe.
B.B.

8.9.

A civil szervezet

rendelkez

6s e

mfikod6se sor6n az trtdul6 t6ke (torzsvagyon) kezel6s6re

a l6tesit6

<>l<uat

i az rt6nyad6ak.

8.10. Ha valamely 6vte vonatkoz6an megi1lapithat6, hogy a civil szervezet els6dlegesen gazdasilglvilllalkozilsi tev6kenys6g{i szervezetnek min6stilt, az ad6hat6silg a civil szervezettel szemben
torv6nyess6gi ellen6rz6si eljfuilst kezdem6nye:.^

A

kozhasznit szewezet,

az

alapitrrfiny nytlvilntattilsaira egyebekben

a rei

k6nyad6 konyrwezet6si

szabilly okat kell alkalmazni.

Az Alapitviny befektet6si tev6kenys6get nem folytat.
9. Besz6mol 6st szabilly

ok

9.1. A civil szewezet a miikod6s6r6l, vagyoni,, p6nzrigyi 6s jovedelmi helyzet&61az :i;zle:d 6v konyveinek
lez66sht kovet6en az :d;zleij 6v utols6 napj|vaL, illetve a megsziin6s napj|valmint m6deg fordul6nappal a
jogszabillyban meghat6ro zottak szerint koteler: beszimol6t k6sziteni.

9.2. Civtl szenrezet eset6ben az :dLzlei 6v azonos a naptAA 6wel. Az :dizlend 6v az 6v k6zben alakul6, illetve
megsz6n6 szewezetek eset6ben a rr,egalakulils, illetve megszfn6s 6v6ben t6r el a naptfui 6vt6l. A m6deg
fordul6napja - a megsz6n6st kiv6ve - decemb,:r 31.
.3. A beszilmolo formiljilt a civl, szervezet i*tal folytatott tev6kenys6 g, az 6ves osszes bev6tel (az alapc6l
szerinti tev6kenys6g 6.s a gazdasigq-villlalkozisi tev6kenys6g osszes bev6tel6nek) nagysilga, valamtnt a
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kony'wezet6s m6dj a hatatozza meg.
szervezet kony'r,'vezet6se - abesz:6mo75si kotelezetts6g fiiggv6ny6ben
kett6s konyr.'vitel rendszer6ben, magyar nyelv,en, forintban tort6nhet.
9.4.

A civil

- az egyszeres y^gy a

Az 6ves besz6mol6r6l a kurat6rium nytlt szavazilssal, egyszerii sz6tobbs6ggel dont.
a kurat6rium 6ltaI elfogadott besz6mol6jdt, valamtnt kozhasznisigi mell6klet6t az
rizleti 6v m6rlegfordul6nap)it kovet6 5. h6nap utols6 napjag a civil szervezetekbu6silly nlrtlvilntatt6sfuol
6s az ezzel osszefrigg6 eljfuilst szabillyokr6l sz6l6 towlnyben meghatilrozott m6don let6tbe helyezni.
Az Napiwdny a miikod6s6te, szolgilltatilsaua vonatkoz6 adatokat 6s a besz6mol6t az Alapiwilny
sz6khely6n tal6lhat6hrdet6thbl6n a fenti hat|id6n behil koteles kitzzltenrn.
A besz6mol6t -ha a szervezet ktilon torv6ny tendelkez6se alapjiln abesz6rnol6let6tbe helyez6s6re koteles
- az OBHr6sz6re kell meglnildeni.
9.5.

Az alapi*ilny koteles

. 6. A civtl. szew ez et b eszimol6ja tartaknazza;
a) a m6deget (egyszerfsitett m6rleget),
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b) az eredrn6nykimutatdst (eredm6nylevezet6st),
c) kett6s konywitel eset6ben aL<teg6szit6 melll6kletet.
9.7.

A civil szervezetkoteles abeszdmol6j|val egyidejiilegkozhasznris6gi mell6kletet is k6sziteni.

Akozhasznisigi mell6kletben be kell mutatni a szera/ezet 6)talvl.gzettkozhaszni tev6kenys6geket, ezen
f6 c6lcsoportjait 6s eredm(lnyeit, valamint a k6zhaszni jog61lis megilllapit6silhoz
sziks6ges 201.1..6v1CL)O(V. tv. 32. $ szerinti adatokat, murat6kat.

tev6kenys6gek

9'8. A kozhasznis6gj mell6klet tartaknazza a vagyon felhaszn6l6s6val kapcsolatos kimutatdst, a
kozhaszni c6l szerinti juttat6sok I<tmutatilsit, a vezet6 tiszts6gvisel5inek nyrrjtott juttat6sok osszeg6t 6s a
juttat6sban r6szesril6

v ez

et6 tiszts 6gek fels orolis 6t.
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9.9. Az alapit:,riny 6ues kozhasznfsigi mell6kletbe birki betekinthet-illet6leg abb6l saj6t kolts6g&e
misolatot k6szithet.

A civtl. szewezet beszimol6jilta egyebekben a szimviteb6l sz6I6 ti5w6ny, valamint
felhatalnazilsa alapjiln kiadott korm6nyrendelet el6ir6sait kell alkalmazni.

9.10.

az annak

9.1.1.. Az alapitvilnyt vagyon felhaszn6l6sit6l- nyilt til6sen, k6tharmados sz6tobbs6ggel hozott
hatitozatival- a Kurat6rium dont. A javaslatot a l(urat6rium elnoke k6sziti el6, majd a hatLtozatt
javaslatot a I(urat6rium ril6se el6tt legal6bb 8 nappal ttisban, .vagy a vil6ghil6n keresztiil megktildi a

Kurat6rium tagatnak.
9.1.2.

A l{urat6rium tagiai indokolt

6s igazolt,

kurat6dumi tagsdgukkal ktizvetleniil 6sszefiigg6

kcilts6geik megtdrftdsdn trtI dfiazdsban nem rdszesrilhetnek.
9.1.3.
a

.Az Alapiwiny alkaknazottakat foglalkoztathat. Az alkalrr'azottak tekintet6ben a munkiltat6i jogokat

Kurat6rium elnoke gyakotolja.

10. A kozc6l.6 adom6nygyujtls szabillyai
1

0. 1

. Civil

1,0.2.

A

10.3.

A

sz

ew ez et jav 6ra adominy gwjt6 tev6kenys 69 folytathato.

civtl szervezet nev6ben vagy lavhra tofi6n6 adominygy(jt6s nem jlthat az adom6nyoz6k, illetve
m6s szem6lyek zavarLs6val, a szeml\yhez f6z6d6 jogok 6s az emberi m6lt6s6g s6relm6vel.
civ':d szervezet nev6ben vagy
6s a alapl 6n v 6. gezhet6.

lavfua tort6n6 adonhnygyiijt6s csak a civi] szervezet ir6sbeli

me gbatalnaz

10.4. A civl, szewezet r6.sz6re juttatott adom6nyokat az adom6nyoz6 nytlvintartilsilba be6llitott konlw
szerinti, ennek hi6nyhban a szok6sos piacr 6ron kell nyilv6ntartlsba venni.
1.1.

Az Alapiwilny id6tafiama:

Az Alapiwhny hatinozatlan id6re jott l6tre.
1

2.

Az Alapiw 6ny

s

z

6m16j6t v ez et6 p 6nztnt6z et:

I(ereskedelmi & Hitel Bank
H-Budapest
1.3.

Az .il1apitv6ny k6pvisel6je(i)

6s az

Alapi*ilny banksziriilja feleti rendelkez6s joga:

Az alapiwilny k6pviselet6te 6s a bankszilrnla feletti rendelkez6sre Prof. Dr. Farkas Beatrix (szriLl.: Szeged,
1951. szeptember 20., an.: Dt. Pettk6 Emma, lakcim: 672:,3 Szeged, I{ecskem6i u. 1.2.) a I(urat6rium
elnoke, 6s Foldh6zi Gyotgy (szril.: S6tospatak, 1.954. 6prilis 28., an.: Kilntor ZsuzsAnna,lakcim: 1031
Budapest, Grila u. 26/b.) I(urat6riumi tag, valamint Dr. N6methy Gibor (szril. Budapest, 1942,
szeptember 23., an.; Flautner l{l6ra,lakcim 2081. Piliscsaba, Za1n6t koz 1..) I(urat6dumi tag jogosultalq
akk6nt, hogy b6tmelyik k6t k6pvisel6 egyrittesen jogosultak k6pviselni az alapiwilnyt.
1,4.

Az alapiwilny

1.4.1.

6talakul6sa 6s megsziin6se

Az alapitv|ny 6talahl6sa

.illapiwiny csak alapitv6nnyal egyesiilhet 6s csak alapi*6nyofuavilIhat sz6t.
Az alapit:yLny m6s alapiwilnnyal tort6n6 egyesril6s6r6l vagl, az alapitiny sz6w6l6sarol az alapit6 al<kor
hozhat dont6st, ha az alapit6 okiratban rneghatatozott vagyon juttat6sht teljesitette.
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Az

egyesril6s vagy

a

sz6tv6l6s nem jilrhat

az alapi*finyi vagyon csotbitils6val 6s az alapindnyi c6l

vesz6Iyeztet6s6vel.
1.4.2.

Az alapiwilny megszrinik,

ha

a) az alapitviny a c|ljiltmegval6sitotta,6s az alapit6 rij c6lt nemhatasozott meg;
b) az alapiwilny c6lj6nak megval6sit6sa lehetedenn6 vdlt, 6s a c6l m6dositisfuravagy m6s alapi*ilnnyalval6
egyesril6sre nincs m6d; vagy
c) az alapiwilny hirom 6ven 6t a c6lja megvald,sit6sa 6rdek6ben nem folytat tev6kenys6get.

Az alapit6 nem szrintetheti meg az alapiwiny"t.
Ha valamelyik megsz6n6si ok bekovetkezlk, a kutat6rium drtesiti az alapitoi jogokat gyakod6 szem6llt
v^gy szervet a szriks6ges int6zked6sek megt6tele 6tdek6ben, 6s a megsziin6si ok bekovetkeztlt kozh a
fehigyel5bizottsiggal 6s a konyr.'vizsg6l6val is.

Ha az alapit6i jogokat gyakorl6 szem6ly vary szerv a megsziin6si ok alapjfin harminc napon behil 6rdemi
int6zked6st nem hoz, a kurat6rium ezt krovet6en koteles a nytlvilntart6 bir6s6ghoz bejeler.rteni a
megszfin6si okot. A bejelent6si kotelezetts6g k6sedelmes volt6b6l vagy elmulasztilsilb6l ered6 k6rok6rt az
alapiwilnnyal 6s hatmadik szem6lyekkel szemben a kurat6rium tagjai egyetemlegesen felelnek.

A jogutod n6lkril negsziin6 alapiwinynak a hitelez6i ig6nyek

kiel6git6se utdn megmand6 vagyondr6l a

torl6s6t elrendel6 hatatozatban kell rendelkezni.
1,4.3.

Ajogut6d n6lktil rnegsziin6 alapiwilny vagyona

Az alapi*ilnv jogut6d n6lktili megsz(in6se eset6te a fennmand6 vagyonr6l az alapit6 az alapi*ilny jogut6d
n6lkiili megsziin6sekor az alapiwiny clljival azortos vagy hasonl6 c6l.6 alapiwhny vagy egyesrilet szimita
rendelkezhet.

A vagyon anytTvhntan6bfu6silg dltal kijelolt alapi*ilnyt illeti, ha az alapit6 az alapiwilny jogut6d n6lkrili
megszrin6sekor nem rendelkezik a megsziSn6 alapirrlny vagyonit6l, vagy ha az alapit6 6ltal megjelolt a
vagyont nem fogadja el vagy aztnem szetezheti meg.
15. Egy6b rendelkez6sek

15.1. Az Alapiwiny a gazdasSgp-v|llalkozlsi tev6kenys6get csak kozhaszni v^gy a l6tesit6 okiratban
meghathtozott alapc6l szerinti tev6kenys6g megval6sit6s 6t nem vesz6lyeztetve v6gez, gazdilkodisa soriln
el6rt eredm6ny6t nem oszga fel, azt a 76tesit6 o\<tatiban meghatiltozott k6zhasznir tev6kenys6g6re
fotdttla, kozvetlen poiitikai tev6kenys6get neln folytat, szersrezete pittokt6l fiiggetlen 6s azoknak anyagi
tilmogat6st nem n1mjt.
15.2. Akdzhaszn:6 szervezetv6lt6t, illetve m6s hitelviszonyt megtestesit6 6tt6kpaput nern bocs6that ki.
kozhaszn6, szetvezet gazdas6gq-v|llalkoz6si tev6kenys6g6nek fejleszt6.s6hez kozhasztti tev6kenys6g6t
vesz6Iyeztet6 rn6tt6k3 hitelt nem vehet fel.

A

15.3. A kozhaszni szetvezet vezet6 tiszts(:gvisel6t, a tilmogat6t, az 6nk6ntest, valamint e szem6lyek
^
kozeh hozz\tatoz6j|t - a birl<t
6ltal megkottls n6lkril ig6nybe vehet6 szolgilltatilsok, illetve az egyesrilet
6ltal tagilnak a tagsilg1 jogviszony alapjiln nyfjtott, l6tesit6 okiratnak megfelel6 juttatisolc kiv6tel6vel - c6l
szerinti luttatilsban nem r6szesitheti.
1'5.4. A k6zhaszni, szervezet bfumely c61 szerinti |utt^tilsat pilyhzathoz kotheti. Ebben az esetben a
pilyizai felhivis nem tattalmazhat olyan felt6teleket, amelyekb6l - az eset cisszes kodilm6nyeinek
m6rlegel6s6vel - meg6llapithat6, hogy a pillylzatnakel6re meghatilrozottnyertese van (szinlelt p6Iyizat).
Szinlelt pillyLzat a c6I szerini jfitatils alapjiul nem szolg6lhat.
Akozhaszni szervezetva)t6t,i11etve m6s hitelviszonyt megtestesit6 6tt6kpaput nem bocs6that ki.
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15.5. A kozhaszni szervezet gazdasilgq-villTalkozdsi tev6kenys6g6nek fejleszt6s6hez ki5zhaszni
tev6kenys6g6t veszllyeztet6 m6rt6kfi hitelt nem vehet fel.
15.6. Alapitvilny nem lehet kotl6dan felel6ss6gf tagtra m6s j<>gilanynak, nem l6tesithet alapirvinyt 6s nem

csarJakozhatalapi*inyhoz.

Ha a Ptk. elt6t6en nem rendelkezik, alapiw6ny nem hozhat6 l6tre az alapit6, a csatJakoz6, az alapitvilnyr
tiszts6gvisel6, az alapi|rinyr szercek taga, vilamtnt ezek hozz6tartoz6i 6rdek6ben. Nem s6ti e
rendelkez6st az alapi*ilny tiszts6gvisel6inek szerz6d6s szerint jfu6 dtjazdsa.
1.5.7. Ha a kozhaszni szervezet 6ves bev6tele meghaladj a az otvenmiiJli6 forintot, a vezet6 szervt6l
elkrilonrilt fehigyel6 szew l6ftehozisa aId<or is kotelez5, ha ilyen kotelezetts6g rr'i.s jogszabillynil. fogva

egy6bk6nt nem

611

fenn.

15.8. A jelen alapit6 okiratban nem szabalyozott k6rd6sekben a 201.3. 6vi V. torv6ny a Polgitt
Torv6nykonryr6l,6,s az egyesiil6si jogt6l, akozhaszni jog6ll6.sr6l,valamint a civil szervezetek mfkod6s&61
6s timogat6s6r6I sz6l6 2077. 6vi CL)O(V. torv6ny rendelkez6sei az tilnyad6k
15.9. Alapit6 jelen Alapit6 Okirat megszerkeszt6s6re, ellenjegyz6s6re, valamint a Szegedi Torv6nysz6k
el6tti k6pviselet ell6t6siraDr. Cz6L<:ts Szilvia rigyv6det bnzameg, illet6leg hatalmazza fel.

Kelt

Szegeden,2015. szeptember 1'4. napjiln

K6szitettem 6s elleniewzem:

Dr. Cz6kus Szilvia rigyv6d
6726 Szeged, B6rkert u. 54.

(1)

Ztuad6k:

Igazolom, hogy a l6tesit6 okirat egys6ges szerkezetbe foglalt szovege megfelel a l6tesit6okirat-m6dosit6sok
alapliln hatilyos tafiakndnak

DR. CZBK{JS SZtLVtrA

T/)

