
A Kortars Tatrcert Jete/if Szfnlrlil.cirt Alapitvany ALAPiT6 OKIRATA 

Kortars Tancert es Jelelo Szlnhazert Alapitvany 

(a tovabbiakban mint , ALA PiTY ANY") 

Alapito Okirata 

(a tovabbiakban mint ,Alapit6 Okirat") 

mely az Alapf16 akaratab61 keszii/1, kozhaszarJ alapitvirny, minljogi szemely celjirva/ a 

Polgirri torw!nykonyvr6/ sz(l/6 20 I 3. evi V. torvcny (Ptk.) es az egyesiilesi jogro/, a 

kozhaszmljogallasrol, valamint a civil szervezetek miik6deseriil es lirmogatasirr61 szolo 

2011. evi CLXXV. 1orw!ny (Civiltv.) rendelkezeseivel cisszhangban. a virllozasokkal 

egyseges szerkezetbe fog/allan. 

(a m6dositasok doll be1iivel szedve) 
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A Korllirs Ttincert Jele/{f Szfnl11lzert Alapftvtlny ALAPiT6 OKIRATA 

A Kortars Tancert es Jelelo Szinhazert Alapitvany 

ALAPiTO OKIRATA 

-EGYSEGESSZERKEZETBEN-

AZ ALAPiTO OKJRA T AZ ALABBI FEJEZETEKBOL ALL: 

PREAMBULUM 

I. AZ ALAPiTV ANY NEVE ES SZEKHELYE 

II. AZ ALAPITV ANY ID()T ART AMA 

IJl. AZ ALAPiTV ANY ALAPiTOJA 

TV. AZ ALAPiTV ANY CELJAI (Ptk. 3:5 §c.) pont, 3:358 §) 

V. AZ ALAPiTV ANY TEVEKENYSEGEI (Ectv. 17. § (3), Ptk.3:5 §c.) pont) 

VI. AZ ALAPiTV ANY KOZHASZNU .IELLEGE, JOG ALLASA, A KOZHASZNU 
MUKODES, GAZDALKODAS ALAPELVEI (Ectv. 34. §) 

Vll. AZ ALA PiTY ANY KOZHASZNU TEVEKENYSEGEI 

VIII. AZ ALAPITV ANY SZERVEI, LI!:TREHOZASUK, HAT ASKOROK ES AZ 
ALAPITV ANY KEPVISELETE 

IX. KIZARO ES OSSZEFERHETETLENSEGI SZABALYOK, KOVETELMENYEK A 
VEZETO TISZTSEGVISELOK VONATKOZASABAN (Ptk., Btk., Ect".) 

X. AZ ALAPiTV ANY SZERVEINEK -KURATORIUM, FELUGYELO BIZOTTSAG
MUKODESE, EI~JARASI SZABAL Y AIK 

XI. NYIL V ANOSSAG BIZTOSiTASA 

XII. AZ ALAPITV ANY VAGYONA, GAZDALKODASA, A VAGYON KEZELESENEK 
ES FELHASZNALAsANAK MODJA 

Klll. AZ ALAPITV ANYRA, MINT KOZHASZNU SZERVEZETRE VONATKOzO 
BESZAMOLASI SZABAL YOK 

XIV. AZALAPiTVANY ATALAKULASARA Its MEGSZUNE..'SERE VONATKOz6 
SZABALYOK 

X'V. VEGYES, ZARO RENDELKRZESEK 
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A Kortlirs Tlincert Jelelif Szlnluizert Alitpftvliny ALAPfTO OK/RATA 

PREAMBULUM 

I. Alulfrott Alapit6 a 20 II. evi CLXXXJ. tiirveny (Cet.) 38. § (2) bekezdese a lapjan 
kijelentem, bogy az egyse~es szerkezetu Alapit6 okirat clkcszitcscrc az ALAPITO OK/RAT 
EGYES PONT JAJNAK VALTOZASA ES A TDOLGOZASA ad ott okot. 
Az ALAPiTV ANY neve. celjai es vagyona erintetleni.il maradt. 

2. Jelen Alapit6 oki rat egyseges szerkezetbc foglaltan lartalmazza az Alapit6 okirat minden 
korabbi m6dositasat, az Alapit6 2020. marcius 10. napjan hozott alapit6i dontesei alapjan 2020. 
marcius 10. m1pjan kelt Alapit6 okirat m6dositasat. 

3. Alulirott Alapit6, att61 a felismerestol vezerelve, hogy a modern tane Hirteneteben a francia 
kortars tancmiivcszet - 6jit6 sokszinilsegevel - mindig is meghataroz6 volt es az uj mondanival6k, az 
tlj kifejezoeszkozok kcresese alapvet6 elve a vil<1g kortars milveszetenek. a magyar es a fTancia kortars 
ku ltt1ra otvozcsevel az a labbi alapitvany letrehozas<'lt hataroztam el. 

5. Az ALAPiTV ANY az Alapit6 altai. jelen okiratban meghatarozott tan6s celok folyamatos 
megval6sitasara le trehozott j ogi szem ely, amely koz basznu tevcken yscgevcl hozzajarul a 
t<lrsadalom es az egyen ko111s szllkseglcteinck kielegitesehez. 

I. 

2. 

' .>. 

I. AZ ALAPiTV ANY NEVE ES SZEKHELYE 

Az ala pi tvanv neve: 

Az alapitvany rovidite/1 ne••e: 

Az alapitvanv sz.ekhelve: 

Konars Tancert es Jelelo Szinhazert Alapitvany 

Kortars Tancert Alapftvany 

1151 Budapest, F6 ill 60. Fsz. 3. 

II. AZ ALAPiTVANY IDOTARTAMA 

Az a lapitv!\ny hatarozatlan idore letesult. 
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A Korttirs Ttincert es Jete/If Szfnlltizi!rt Alopilvtiny ALAPiTO OK I RA TA 

III. AZ ALA PiTY ANY ALAPiTOJA 

I. Az Alapit6 neve lakcime 

Neve: dr. Boros Edina 
Lakcime: 1025 Budapest, Szikla utca 20/ 1. 

2. Az Alapit6 kizar61agos jogkiirebe tartozik: 

• Az ALAPiTV ANY mi'tkodescre es szervezetc!re vonatkoz6 sz.abalyokat az Alapit6 jelcn 
Alapit6 oki ratban hatarozza meg. 

• Az Alapit6 okirat m6dosilasa, a Far. 3:393. §-ban fogla lt ko rl atozassa l, nevezetesen: 
- Senunis az alapit6 okiratban az alapitvany celj:!mak m6dosilasa. kiveve. ha az alapitvany a 
celj at megval6sitotta. vagy a eel clcrcse lehctctlcnne valt. es az tti eel mcgval6sitasara az 
alapitvany elegend6 vagyonnal rendelkezik. 
- Scmmis az alapit6 okirat olyan m6dositasa, amely az alapitvany vagyonanak csakkcntesere 
iranyul, vagy - ha az alapitvanyhoz csatlakozas tortent - az alapitvany jogut6d nelkii li 
megsziinese esetere kijelolt kedvezmenyezett szcmclyet megvaltoztatja. 

• Kinevezi es a jogszabalyi feltetelek, valamint jclcn alapit6 okiratban rogzitett feltctclck 
fennaJiasa eseten visszahivja az ALAPlTV ANY kurat6rilUni tagjait. elnoket, a felligyel6 
bizottsag tagjait es elnoket. (Ptk. 3:2 1 (3)) 

• Kizar61agos hau1skorrel mega llapitja a vezet6 tisztscgviselok tagsagi dijazasanak es 
koltsegteritesenek szabalyait, amelyet jelen Alapit6 okirat rogzit. (Ptk. 3:39 1 (I) d.) pont) 

• A vczet6 t isztsegvisel6k tagsagi dijazasainak es kiJ itseg teri tesenek szabitlyai 
megvaltoztatasar6l az Alapit6. kizar61agos j ogkoreben, jelen alapit6 ok irat m6dositasaval 
jogosult diinteni. 

• Az ALAPiTV ANY iigyvezet6 szervenek ellen6rzese. 

• Minden egyeb a jelen okirat egyeb pontjaiban, valamint a jogszabalyok altai az Alapit6 
kizar61agos hataskorebc utah kerdes. 

IV. AZ ALAPITVANY CELJA I 
(Ptk.3: 5 § c.) pont, 3:358 §) 

• Magyar es a fran cia kortars tanc- es szinhitzi kultura elosegftese. 

• Magyar-franc ia tancegyUttes mGkOdtetcsc Frcmik Pal vczeteseve l. 

• Alkot6muhely letrehozasa es mukodtctcsc. 

• E16adasok szervezese Magyarorszagon es kii l fO idon. 

• Tancpcdag6gus kcpzes tamogatasa. 

• Fiatal tehetseges uincmiiveszek tanulmanyainak osztOnzese itthon es kiilfo ldon. 

• Kortars t<\nc nepszerusitese nyilvanos demonstraci6k fornu\jaban. 

• Siket szfnhaz letrehozasa. sliket-nemak mGveszi es rehabilitaci6s foglalkoztatasa. 
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A Korttirs Tti11cert es Jele/li Szi,luizert Alttpftvtiny ALAPiTO OKIRATA 

V. AZ. ALAPITVANY TEVEKENYSEGEI 
(Ectv. 17. § (3), Ptk.3:5 §c.) pont) 

I. Az ALAPiTV ANY tevekenvsege 

1.1. Az ALAPiTV ANY az Ectv. 17. § (3) bekezdesenek megfeleloen vegzi tevekenyseget, 
nevez..etescn az Alapit6 okiriltban meghat:irozott eel szcrinti tevekenyseget · ideertve a kozhasznu 
tevekenyscget is . folytathat es - celja megval6sitasa gazdasagi feltetelcinek biztositasa erdckeben . 
gazdasagi valla lkozasi tevekenyseget is vcgczhet, arncnnyiben cz az alapccl szerinti tcvekenyseget 
nem veszelyezteti. 

1.2. Az ALAPiTVANY tevekenysegenek ce lia szerinti besoroh\sa figyelemmel a 11/2012. 
(11.29) KIM rendelet 40. mellekletere. fOtcvckcnvscg megjclolcscvcl. figyclcmmcl a Ptk. 3:5 § 

c.) pontjara 

• KULTURALIS TEVEK£NYSEG, FOTEVEKENYSEG; KIM rendeletAO. melleklet, 1.1. pont: 
Kulturalis es infonm\ci6s, konununikaci6s tevekenyseg (pl. muveszeti tevekcnyseg, kiadas, 
kozmilveiOdes),. k6d: 0 I QQ., 

• OKTATASI TEVEKENYSEG; KIM rendelet, 40. mellek let, 1.5. pont: Oktatasi tevekenyseg (pl. 
tehetseges fiatal tancmuveszek oktatasa). -k6d: 0500·. 

• EGESZSEGOGYI TEVEKENYSEG; KIM rendelet. 40. mclleklct, 1.7. pont: egeszsegilgyi 
tevekenyseg (pl. a mozgasmllveszet tcrapias ercjcnck hasznalatara eplilo rehabilitaci6s celu 
rendezvenyek), -k6d: 0700-. 

• SZOCIALIS TEVEKENYSEG; KIM rendelet, 40. melleklet. 1.8. pont: szocialis 
tevekenyseg (pl. serult kowsscgek tamogatasa). -k6d: 0800·. 

2. Az ALA PiTY ANY az a labbi 8 10 eel crdekeben. celok szcrint csoportositva, a eel 
megjeloles a lau felsorolt KONKRET mcgjclolcs es reszletezes szcrinti · figyelemmel az Eetv. 17. § 
(3) bekezdeseben foglaltak ra- tevekenvsegekct vcgzi ccljai mcgval6sitasa erdekeben: 

2.1. ,Magyar cs a francia kortars t:\nc· es szinhazi kulturn ci/Sscgitese", mint alapitvanyi 
eel szerioti kookret tcvckenysl.ogck: 

• Franciaorszagi tancmilveszeti alapitvanyokkal, szervezetekkel alkot6i egyuttmukodes. koz<is 
e loadasok, rendezvenyek szervezese a magyar es francia kortars tanc· es szinllazi kult\1ra 
terjesztese erdekeben belfoldon es klilf61don egyanint. 

• A magyar cs francia kortars tanc tamogatasa. kiemelkedo szinvonalu kortars tanceloadasok 
letrehozasanak trunogatasa, azok media megjelenesenek elosegitese, a Francia· es a Magyar 
Intezet tancmuveszeti kozos programjainak tamogatasa. 
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A Kor11irs Tri11cert es Jete/If Szi11fuizerl Alupftvriny ALAPiTO OK/RATA 

2.2. ,Magyar-francia fllncegyiittes miikodtetcsc Frcmlk Pal vezctcscvcl", mint alapitvanyi eel 

szerinti konkret tevekenyscgck: 

• Az ALA PiTY ANY tamogatasaval letrehozott frcnak Pal Tarsulat miikodtetesenek segitese. 
belfoldi- es ku lfoldi fellepeseinek. fesztival talalkoz6inak es egyeb rendczvcnyci koltsegenek 
(pl. utazilsi koltscg stb.) finanszirozilsaval. 

• Az ALAPiTV ANY tamogatja a Fremik Pal Tarsulat tagjainak miivcszcti es zenei 
tovabbkcpzcsct. 

• Az ALAPiTV ANY segili a Frcnak Pal Tarsulat kapcsolatainak kialakitasat es apolasat bel- es 
kiilfOidi tancmGvesz.cti tarsu latokka l, az ezzel osszeftiggoen lelmerult kiadasok 
finanszi rozasaval. 

• Az ALAPITV ANY rcszt vesz a Fremlk Pal Tarsulat n:\szere - konyv. hang-. kepi- es egyeb 
multi medias anyag- cloallitasanak. kiadasanak es terjesztesenek tamogatasaban. 

• Az ALAPITV ANY reszt vesz a frenak Pal Tarsulat milvcszcti tcvekcnysegenck cllatasahoz 
szUkseges targyi eszkozok vasarlasanak es fejlesztesenek finanszirozilsaban, valamint a tarsulat 
milkodesenek st.emelyi jellegu feltctclcinek megtcrerntcschcz is anyagi segitseget nyujt 
(megbizilsi dijak, munkaberek stb.). 

2.3. ,Aikotomiihcly lctrchodsa cs miikiidteU\se", mint alapitvanyi eel szcrinti konkret 
tevckenyscgek: 

• Fiatal koreografusok reszere szervezett alkot6muhelyek valamint tancpedag6gusok 
tancmiiveszeti kutatasanak closcgitcse alkot6muhelyek szcrvczcscvcl. 

2.4. ,Eloadasok szervezese Magyarorszagon cs kUifOidon", mint alapitvanyi eel szerinti 
konkret tevekenysegek: 

• Kort!irs tanccloadasok clokcszitcscnek es megrendezcscnck tamogatasa vilagszerte (pl. 
Franciaorszag, Kuba, Ncmctorszag stb.), valamint kozepiskoh\soknak beavat6 tanceloadasok 
es komplex programok clokcszitcscnck es megrendczcscnek tamogatasa. 

2.5. , T ancpedagogus kepzes tamogatasa", mint alapitv1inyi eel szcrinti konkrct 
tcvckcnyscgck: 

• lmprovi:dtci6s techn ikak kurzusainak szcrvczesenek tamogauisa, valamint kortars tancok 
technikainak es Fremlk Pal special is m6dszerenek oktatasanak tamogatasa tancpedag6gusok 
reszere. 

2.6. ,Fiatal tehetseges tancmiivcszck tanulmanyainak osztOnzcsc itthon cs klilfOidon" , mint 
alapitvanyi eel szerinti konkrct te\'ckenysegek: 

• Fiatal tancmuveszeknek kortars tancok technikainak valamint improvizilcios technik<lk 
oktatasa mesterkurzusokon es workshopok formajaban, valamint Fremik Pal specialis 
m6dszen!nek oktatasa a Frenak Pal Tarsulatnal. 
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• Fiatal. tehetseges tancos-koreografusok fel fedezesenek tamogau\sa, tehetsegkutat6-, 
tehetseggondoz6-. t!'mcmiiveszeti-, oktat6-. ismcrcttcrjcszto- es tchctseggondozast erinto 
rendczvenyek szcrvczese es lebonyolitasa \1tjfm. 

• Fiatal, tchctseges ulncos-koreografusok reszere dijak. osz!Ondijak alapiu\sa. tamogatas 
nyujtasa palyazatok \ttjan. kiemelten tehctscgcs fiatalok rcszcre szcrcplcsi lehct6segeinek 
e losegftese, b6vitesc, mind el6adasokon, mind a mcdiaban. 

2.7. , Korh\rs h\nc ner>szeriisitcsc nyilvanos demonstnici6k formajaban", mint alapitvanyi 

eel szcrinti konkn\t tevckcnyscgek: 

• Tancfesztivalok, konferenciak es media megjelenes tamogat:isa, kep- cs hangfelvctclck, 
egyeb kiadvanyok kiadasfmak tamogatasa a kortars tanc temakon!ben. 

2.8. ,Siket szinhaz letrehozasa, siikct-ncmak miiveszi es rchabilitacios foglalkoztatasa", 
mint nlapitvanyi eel szerinti konkrct tcvckcnyscgck 

• EgyiittmukOdes mas siket szinhazakkal, illetve siketeknek szant el6adasok szervez6ivel, 
ko:zOs eloadasok, rendezvcnyek szervezeseben es tamogatasaban. 

• Siketeket es nagyothall6kat tomorito szervezetekkel es specialis iskolakkal egylittmiikodes 
oktat6-, fejleszto-, miiveszi-. es rchabilitac i6s programok szcrvczesere. 

• A kort:irs mozg:ismi\vcszet tcrapias erejenek hasznalatara epi.i16 rehabilitaci6s rendczvenyek 
szervezesenek t{unogatasa, scriilt kozossegekben. klilonosen sikcl cs nagyothall6 fiatalok 
n!szere. 

3. Az A LAP ITV ANY tevekenysegenek korlatai (Ptk.: 3:379 §) 

- Alapitvany nem alapithat6 gazdasagi tevekenyseg folytatasara. 

- Az alapitviiny az alapitvanyi eel megval6sitasaval kozvetlenUI ossz:eruggi:i ga7..dasagi tevekenyseg 

vegzesere jogosult. 

- Alapitvany nem lehet korlatlan felclossegu tagja mas jogalanynak. ncm lctcsithet alapitvanyt es 

nem csatlakothat alapitvanyhoz. 

- Ha a Ptk. elteri>en nem rendelkezik, az alapitvany nem hozhat6 letrc az alapit6, a csatlakoz6, az 

alapitvanyi tisztsegviselo, az alapirvanyi szcrvek tagja, valarnint czek hozzatartoz6i crdekebcn. Nem 

serti e rendelkezest az alapitvany tisztsegviseli:iinck szcrzi:ides szerint j:ir6 dijazasa. 
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VI. AZ ALAPITVANY KOZHASZNU JELLEGE, JOGALLASA, 
A KOZHASZNU MUKODES, GAZDALKODAS ALAPELVEI (Ectv. 34.§) 

1. Az Ectv. 2. §. 20. pontja szerint ki.izhaszntt tevekenyscg: minden olyan tevekenyseg. amely a 
Jetesito okiratban megjelolt k6zfeladat teljcsitesct kozvetlenii l vagy k6zvetve szolgalja. ezzel 
hozzajarulva a Hirsadalom es az egyen kilzos sziiksegleteinek kie legitesehez. 

2. Az Ectv. 2. §. 19. pontja szerinti mcghatarozas szerint a kozfeladat. a jogszabalyban 
meghatarozott allami vagy 6nkonnimyzati fcladat, amit a feladat cimzettje kozerdekbol. 
haszonszerzesi ee l nclkiil, jogszabalyban meghatarozott kovctclmenyeknek es felteteleknek 
megfelelve vegez, ideertve a lakossag k6zszo lgal tatasokkal val6 e llatasat, valamint e fe ladatok 
ellatasahoz szUkseges infrastruktura biztos itiisat. 

3. Az ALAPiTV ANY kilzhaszntt tcvckenysegei megfelelnek az Ectv. 2 . § 20. pontjaban rog:dtett 
kozhasznu tevekenyseg fogalm{mak, ncvezetcscn az ALAPiTV ANY kozhasznu tevekenysegei a 
j elen Alapit6 okiratban megjclolt kozfc ladatokat kozvetlenlil. vagy kozvetve szolgaljak. amely 
tevekenysegekke l az ALAPiTV ANY hozzajarul a tarsadalom es az egyen kozos sziikseglete inek 
kiclcgitcschez. 

4. Az ALAPiTV ANY kozhasznu j ogallasat a nyilvantartasara jogosult blr6sag a llapitja meg es 
jegyzi be nyilvantartlisba. 

5. A kozhasznu jogallas blr6sagi nyilvantartasba vetelt kovetoen az ALAPiTV ANY jogosult 
hasznalni a kilzhaszntt megjelo!est. 

6. Az Alapl tvany az Ectv. 34. § ( I) a.) pontjanak utols6 mondata, valamint az Ectv. 34. §(I) b.), 
e.) es a d.) pontjaban foglaltaknak mcgfe lcloen rogziti a milkodesere vonatkoz6 a labbi fO e lveket: 

• Az ALAP!TV ANY ki.izhasznu szolgaltatasaib61 barki reszeslilhet. nem zar ki sen kit; 

• Az ALAPiTV ANY gazdasagi-va llalkozasi tcvckcnyseget csak kl)zhasznu vagy a jelen 

Alaplt6 okiratban meghatarozott alapcc l szerinti tcvckcnyscg mcgval6sitasat nem 

veszel yeztet ve vegez; 

• Az ALAPiTVAN Y gazdalkodasa soran elert eredmenyret nem osztj a fel. azt a jelen Alapit6 

oki ratban meghatarozott tevekenysegere forditja; 

• Az ALA PiTY ANY kozvet len poli tikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partokt61 

fliggetlen, es azoknak anyagi tamogatast nem nyttj t. 

7. Tovabbi kozhasznt1sagi kovetelmenyeknek megfeleles 

7.1. Az alaplt6 kijelenti , hogy az ALAPiTV ANY muki.idese maradektalanul megfelel az Ectv. 32 
§-aban foglalt ki.izhasznusagi kilvetclmenyeknek. nevezetesen: 

• a tarsadalom es az egycn kozos sziiksegleteinek kielegitesehez megfelelo erOforrasokkal 

rendelkezik, 

tovabba 

• tarsadalmi tamogatottsaga kimutathat6. 
7.2. Az a lapit6 kijelenti, hogy az ALAPiTV ANY megfelel az Ectv. 32. § (3) bekezdeseben 
foglaltaknak is. tekintellel arra, hogy 
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-a:~: ALAPlTV ANY szolgaltatasai a szervczct tcstlileti tagjain, munkavallal6in. onkentesein kivfll 
mas szemelyek szamara is hozzaferhetock, 
-es mindczt az e lozii evrol sz616 kozhasznusagi melleklet celcsoportra vonatkoz6 adatai 
alatamasztjak. 

8. A ki\zhaszn (a miikOdcs felligvelete 

8.1. Az A LAP lTV ANY feletti ad6ellen6rzcst az ad6hat6sag, az allamMztamisb61 szarmaz6 
(koltsegvetesi) tamogallis felhaszm\lasimak ellen6rzeset ttirveny eltero rcndelkezese hianyaban az 
Allami Szamvcv6szek, az allami vagy onkormanyzati koltsegvctcsbol. illetve a nemzetkozi 
forrasokb61 j uttatott tamogatasok felhaszm\llisanak ellenorzeset a kUion jogszabaly szerinti 
ellen6rzesi szervczct. a kozhasznu miikodes feletti tOrvcnycsscgi cllcn6rzest pedig a rca iranyad6 
szabalyok szerint az Ugyeszseg latja el. 

8.2. Az ALAPiTV ANY hat van (60) napon behi l koteles kerni a kozhasznu jogallasanak torleset. ha 
a kozhaszmiva min6sites fe lleteleinck ncm fclcl meg. 

VII. AZ ALAPiTV ANY KOZHASZNU TEVEKENYSEGEI 

Az Ectv. 34. § ( I) a.) pontjaban foglaltaknak megfeleloen jelen Alapit6 oki ratban kozhasznu 
tevekenysegcnkcnt mcgjclolesre keriilt (tablazatos fom1aban a tevekenysegek mel lelt elhelyezve). 
hogy: milyen k<lzhasznu tcvekcnysegeket folytat az ALA PiTY AN Y. e kozhasznu tevekenysegeket 
me ly kozfeladat(ok)hoz kapcsol6d6an vegzi, tovabba, hogy e kozteladat(ok) teljesiteset mely 
jogszabalyhe lyek irjak elo, az alabbiak szerint: 

KOZHASZNU KOZFELAOATOK JOGSZABALYHELYEK 
n :VEKENYSEGEK 

1.) 1991. evi XX. tv. a helyi 
Franciaorszilgi t9ncmli vCszcti Kiiziissfgi kullur~lis Onkorm:Jny~ .. a tok es sze1·veik, a 
atapltvanyokkal. sze rvezetekkel 

hagyom~nyok, ~rt~kek kozt~rsas~gi megblzottak, 
alkot6i egyfittmiikodes, kiiziis 

~polasanak himogatasa valam int egyes eenl rll lis el6adhok, rendC'"Lv~nyck szcrvczCsc a 
magyar Cs francia kortolrs tone- es 

MiiveloMsre szervez<ldo al:irendeltsegU s1..ervek feladat· 

szfnMzi kullura terjeszt~se 
kozosscgek tevckenysegcnek es hahiski)refrol, 121. §a.) 

crdckcben belfll ldfin es klitffildon 
t3mogat3sa pontja mindketlo itt megjeloll 

Cl!\'aranl. 
kiizfeladat ' 'onatkozasaban 
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2.) 2011. h i C LXXXIX. h•. 
A magy11r es francia korhlrs hlnc Kultura lis szolga ltatas Magyarorszag helyi 
tamogatasa, kicmclkcdo szinvonali• Eloado-m Oveszcli szcrvczct onkormanyzatir6113. §(I) 
kortars tanceloadsisok tamogah\sa bekezdfs 7. pont, mindkettO itt 
1Ctreho'Z9s8nak tAmogatasa, azok megjclolt kozfeladat 
media megjelenescnck ciOscgitcsc, ' 'onatkozasaban 
a Francia- es a Magyar lntczct 1991. C\' i XX. tv. a hel)•i 
tancmiiveszeti k6z0s Muvcszcli intczmcnyck 6nkorm3nyz~•tok es szerveik , a 
programjainak tAmogatasa. mfi,•Cszcti koztarsasa~i m~bizottak, 

kczdcmcnyczcscinck va lamint egyes centnilis 
tamogahisa alarendeltsegii szervek feladat-

es hataskiirciriil, 121. §b.) 110nt 
3.) 
Az ALAP iTV ANY tamogatasaval 1991. cvi XX. tv. a helyi 
letrehozott Frcnak Pal Tarsulat 
mukoMscnck scgitcsc, bclflUd i- cs 

(;nkorm{myz.H.tok ~s szerveik, a 
A miiveszeti alkotomunka koztMsasagi megbizottak, 

kiilfOidi fe llepheinck, fcsztival 
fcltcteleinek javitasa valamint egyes centr31is 

tahllkozoinak cs cgycb 
al3rendeltsfgU S7.ervek feladat· 

rcndczvcnyci koltsegenek (pl. cs hataskorcir61, 121. §b.) pont 
utazasi kllltseg stb.) 
finanszirozasaval. 
4.) Felnottoktatas n.) a I pont 201 1. "''i CXC. torveny a 
Az ALA PiTV ANY tomogatja a 

Alapfoku mil vcszctoktatas nernzeti kOznevelfsrOI 4. § 1. 
Frcnak Pal TOrsulat tagjainak 
mGveszcti es zenei tovabbkepzeset. 

o.) alpont pont, n.), o.) alpontok 

5.) 
Az ALAPiTV ANY scglti a Frcnak 1991. .;,.;XX. tv. • hclyi 
J'al T iirsulat kapcsolatainak MUvfszet i intCzmenyek Onkorm3ny7.~Hok es szerveik, a 
kialakitasal es apohisat bel- es mu,·eszeti koztarsasagi megbizottak, 
kUifflldi tancmfiveszeti kezdemenyezeseinek valamint egyes centnilis 
ts\rsulatokkal, az ez7..el tamogatt\sa aJarendeltsegu szervek feladat-
oss7-<fUggesben fehnerOit kiadasok cs hataskoreirol, 121. §b.) pont 
fin an szi rozasava I. 
6.) 
AzALAPiT VANY reszt vesza 1991. evi XX. tv. a hclyi 
Frenak Pal Tarsulat reszere -

A milveszeti ertekek 
OnkormDnyzatok Cs szervcik, a 

kllny,·, hang-, kepi- es egyeb lflrehozas:\nak, kOztArsasoigi megbizottak. 
multimedills anyag - mcgOncscnck scgitesc va lamint egyes centn\lis 
ci6AIIitasilnak., kiadasiinak es alarcndcltscgu szcrvck fcladat-
tcrjcsztcscnck tamogatasaban. es hataskorcirol, 121. §b.) pont 

7.) 
1991. evi XX. tv. a hclyi 

Az ALAPiTV ANY reszt vesz a 
Frena k P31 Tarsu lat mfiveszeti 

onko•·manyzalok cs szcrvcik, a 

tevekenysegenek ellatas•\ hoz 
A mUveszeti alkot6munka kOzt{trsas~tgi megbizottak, 

szOkscges to rgyi cszkozok 
feltctclcinck javilllsa valamint cgycs c·entn\ lis 

alorcndcltscgfi szcrvck reladat-
vasilrlasiinak es fcjlcsztescnck 

cs hatliskorcirol, 12 1. §b.) pont finansziroz8s8ban, valamint a 
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tarsulat "'iikod<'senek sumelyi 
jcllcgu felteteleinek 
megteremtesehez is anyagi 
segitseget nyujt (mcgbiZlisi dijak, 
munkab~rek stb.). 
8.) 
Fiatal koreografusok rcszcre Felniittoktat6s n.) al1>ont 2011. ~vi CXC. t~n·~ny a 
szen •ezett alkot6mfihcly, valamint Ahopfoku mih•eszetoktatas nemzeti kii:wevelesriil 4. § I. 
tancpedag6gusok tancmhcszcti o.) a I pont pont, n.), o.) alpontok 
kutatasanak ciOsceft~c. 
9.) 1991. cvi XX. tv. a hclyi 
Koruirs tanceloadasok A mil vciOdcsre, hlrsascletre 

Onkormanyzatok cs szcrveik, a 
ehlkeszitesenek es szervezodo kozosse~ek 

kilztarsasagi megbizottak, 
megrcnde'£tsCnek ti\mogatAsa 

tev~kcnysCgCnek hhnogatAsa valamint egyes centr-Biis 
vilagszerte (pl. Franciaorszag, ahlrendcltscgii szervek fcladat-
Kuba, Nemetorszag stb.), va lamint cs hau\skilreirol 121. Sa.) oont 
kozepiskolasoknak bcavato 2011. hi CLXXX IX. tv. 
tancciOadasok cs komplex 

Kulturalis szolg61tatas 
Magya rorszag helyi 

programok elokeszitesenek es 
EIOado-muvcszcti szcrvezct ilnkorm6nyzatir61 13. §(I) 

megrendez.esenek t:imogat{tsa. tSmogauisn bekczdcs 7. pont, mindkett6 itt 
megje!Oit kilzfeladat 
vonatkozasliban 

tO.) 
l mprovit.llci6s technikak 
kurzusainak S7.ervezesene-k Felnottoktatas n.) a I pont 2011. cvi CXC. torveny a 
t3mogat8sa, ''ah1mint kort3rs 
tancok technikainak ~s Frem\k Pt\1 

Alapfok(o m(iv~zctoktatas ncrnzeti kC;zne,•elhrOI 4. § 1. 

specialis m6dszer~nek oktatasanak 
o.) a I pont pont, n.), o.) alpontok 

tamogatasa tancpcdag6gusok 
reszere. 
tt.) 
Fiatal tancmliveszek kortars 
tAneok tcehnik~inak ''alamint Fclnottoktatas n.) a I pont 2011. evi CXC. tlin·eny a improvizacios tcchnikak oktatasa 
mesterkurzusokon es workshoi>Ok 

Alapfokio miiveszctoktatas nemzeti kiiznevetesrol 4. § I. 

formajaban, valamint F'rcnak Pal 
o.) a I pont i>Ont, n.), o.) alpnntok 

speciatis m6dszerenek oktatasa a 
Frenak Pal Tarsulatnal. 
12.) 1991. evi XX. tv. a helyi 
Fiatal, tehetseges t:incos- A m ih•eszeti ertekek onkornuinyzatok cs szen·eik, a 
koreogr:lfusok felfedezesenek letrehoz3s3nak, kllztarsasagi megblzottak, 
tAmogaUisa. tehe-tst!gkut.at6-, megOrzCsCnek segite-se valamint egyes centn\lis 
tehetsf.g_gondozO-, t3ncm0vtf>szeti; .. , al3rendeltsegii szcrvek fcladat-
oktat~, ismcrcttcrjcszt6- es es hataskoreirol, 121. & b.\ oont 
tehetseggondoZlist hintO Felnottoktat:\s n.) a I pont 2011. cvi CXC. t6n•eny a 
rendezvenyek szervezese Alapfokoi m ii'·eszetoktatas nemzeti k0znevelcsr614. § I. 
lebonyolitasa utj:\n. o.) ah>ont pont, n.), o.) aloontok 
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13.) 
Fiatal, tehct~e.:<s taucos- 1991. evi XX. tv. a hclyl 
koreogrllrusol.. reszere dij•k. OnkormAnyutok es Sl.tl'\ ei l... a 
omondljak alapitha, A mu•ttttti alkotOmunka klllt~r<as!lgi megbi£ottal.., 
tamogatasaok nyujulsa pMyhatok fell~telcinek javltha vahuuint e-g,yes rentrt&lis 
utj~n. kiernclten tchetsfj:cs liutalok ali\rcndeltsegu szcrvck feladat· 
reszerc stcr•cplesi lehetoscgcinck es hnt ~skllreirill. 121. § b.) pont 
el6segitesc. h6vltese. mind 
eloadhokon, mind a medi4ban. 

14.) 
1991. hi XX. tv. a htl)i 

Tancfcsz.th Alok, konfercnriAik ~s A rn 0• eszeti ertekek 
iinkormAnyzatok h.-en rik. a 

media mejtjelcnes tamogatasa, kep· let rctrozas!lnak, 
kozt!lrsasagi megbl>.ottak, 

es hangfclvctclck, egyeb nrcg6n.esenek segltc;e 
valunrint egycs centri\lis 

kiad••a nyok kiadasanak 
ularcndellscgii szcr·vck feladat· 

ulmogatasa o kortars tanc 1--
es h•tilskl\reirfil, 121. § b.) pont 

temakort~n. 
1991. evi XX. h. a htl)i 

A mihcl6dtsre. tarsaseletre 
iinkorm~nyzatok es szen eik, a 

szer•·czc'id6 kii>.Osstgek 
kllttArsasagi megblwttok, 
vahrmint egyes centrA lis 

tcv~kcnysegcnek tarnogatAsa aiArcndellsegii szc r>•ek fchrdat-
es h•t6<k6reir61 121. S a.l oont 

15.) 
2011. hi CLXXXIX. h. 

EgyiittmukGMs mas sikct KullurAiis swl.galtath 
l\1 ag_1•rorszag hel)i 

szinhiukkol, illetve sikete~nek 
llnkormAnyzatir61 13. §(I) 

s-cl nt el6at1Asok szc.-•cz6ivel, kftros 
bekczdes 7. oont 

cl6adasok, rendezvcnyek Fcj lcs:.t6 nevel~s. fejlcszt6 
2011. cvi ex c. tl!r>•eny 8 

sz.en•ezh~ben es tftmoguu\sAbnn. ncrnzct i kl!znev<lt!sr61 4. § I. 
nc.clcs-oktath pont, p.) alpont · 

,...,.., <peghz.segii~) i 
te•cken)stg, els6sorban 
hrko.-Agi csoportokot, 1997. hi C LIV.turveny az 

kli£lhs~geket d!I7Jurn eghzse~Ogyrol JS. § ( 1) 

tevckcnyseg, az cgesz..<eg hcke1,Ms 

Y~dCIRlC CS fejiCSZICSC 
!-t"dekeben 

Egh"egfejleszth, 1997. c••i cu v. ton en) a>: 

egh><eg•Mclem, cgt!;tsegOgyrol JS. § (2) 

rchotrilitaci6 bckctdes c:l oont 
2011 . cvi C LXXXIX. h '. 

StOcl~lis. gyermckjolcli Mogyarorszag hclyi 

szol~t6 1tat:lsol.. es eiiAtAsok 6n~ormhyutir61 23. § (S) 
bt~n.dfs II . oont 

16.) 
2011. evi CLXXX IX.t•. 

Siketeket es nagyothall6kat Kulturlilis swlgalltnt h 
Magyarors7.lig hclyi 

t6m 0rll 6 S7.CrVC7.Ctekkcl CS SfiCCialis lhrkormanyzatirol 13. §(I) 

is kolakkrtl ..,vfittnriikMcs oktato-, bckezdes 7. nont 
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fcjlcszto-. mii veszi-, h Fejleszl6 ncvcles, fejlesztil 
2011. ~vi CXC. tllrvcny a 

rchabilitaci6s programok neveles-oktatas 
neonzeti k0znc,•clcsr61 4. § I. 

szcrveusere. pont, p.) alpont 
Nepegeszscgogyi 
tevekenyscg, clsosorban 
lakoss~gi csoportokat, 1997. cvi C LIV. tllrvcny az 
kllzllsscgeket celzoan egeszsegOgyr61 35. § (1) 
tcvekcnyseg, az egeSt.;eg bckczdes 
vcdelme es fejlcsztcsc 
erdekeben 
Egeszsegfcjlcsztes, 1997. h •i CLIV. tllrveny az 
egesz.•cgvMclem, egeszsegiigyr61 35. § (2) 
rchabilitllci6 bekczdes c. l oont 

2011. cvi C LXXXIX. tv. 
Szocialis, gyermekjOieti Magyarorszag hel)'i 
swlgallatasok es cll~tasok Onkormanyzatir61 23. § (5) 

bckczdcs II. oont 
17.) 2011. evi CLXXXIX. tv. 
A kort~rs mozgasmlivfszet Kulturlilis szolgallatas 

MagyarorS>.l!g helyi 
ten\pias crcjenck hasznalatara iinkoronanyzatirOI 13. §(I) 
epul6 rchabilitaci6s rendezvenyek bekczdes 7. pont 
szcrvczCsCnek t3mogat3sa, seriilt Fejlesztii ncvcles. fcjleszto 

2011. cvi ex c. torveny a 
kllzOsscgekben, kiiiOniisen s ikct es ncmzeti kO'tnevelesrill 4. § I. 
nagyothall6 fiatalok resurc. 

nevelcs-oktatas 
pont, p.) alpont 

Ncpegeszsegugyi 
tcvcken)•seg, elsosorban 
lakossagi csoportokat, 1997. cvi C LIV. torveny az 
kozossegeket celz6an ~gesz.•egogyr~l35. §(I) 
tevckenyseg, az cgeszseg bckczdes 
vedelme es fejlesztese 
erdekeben 
Egeszsegfcjlcsztes, 1997. e\' i CLIV. tOn•eny az 
egeszscgvedelem, eges7.,egiigyrol 35. § (2) 
rehabilit3ci6 bekezdes e:) pont 

2011. cvi CLXXXIX. tv. 
Szocialis, gyermekj61eti Magyurorsziig helyi 
szolgaltatasok es ellatasok onkorm:inyzatir61 23. § (5) 

bekezdes II. oont 
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Vlll. AZ ALAPITVANY SZE~VEI, LETR,EHOZASUK, HATASKORUK ES 
AZ ALAPITVANY KEPVISELETE 

I . A kurat6rium 

Az ALAPiTV ANY ligyvezeto szerve a kurat6riwn. 

1. 1. A kurat6rium tagjai az ALA PiTY ANY vczeto tisztsegv ise loi, ugyvezetesi tevekcnyscgiik sonln 
az ALA PITY ANYNAK okozott karokert a szcrzOdesszegessel okozott karert va l6 felelosscg 
szabalyai szerint felelnck az ALA PiTY ANNY AL szemben. 

1.2. A kuratorium egy termeszetes szenuilyb61 till. aki alland6i belfoldi lak6hellyel rendelkezik. A 
kurat6rium tagja el/atja az elnoki tisztseget. 

1.3. A kurat6rium tagja - kUlon okiratban foglalt teljes bizonyft6 ereji.i maganokiratban - in!sban 
nyilatkozik arr61, hogy a kuratiJriumi tisztseget elfogadja, illetve, hogy a t isztseg betoltesenek 
szenu!lyevel szemben akadalya nem all fcnn. 

1.4. A kurat6rium gondoskodik az ALAPiTV ANY celjainak megfe lelo milkOdeserol, biztositja az 
alapitvanyi vagyon gondos kezcleset. 

2. A kurat6riumi tagsag keletkezese. kurat6rium kijcltilcse 

A kurat6rium tagjtit es eln6ktU az Alapit6 jeloli ki. hat<irozatlan idotartamra. 

3. A kurat6rium tisszctctele 

A Kurat6rium tagja es elnoke: 

Neve: lgaz Balint Gergely 

Lakcimc: 1119 Budapest_ Fehervari ut 48. 

A KuratOrium tagja: 

Neve: Zetenyine Keszler Andrea 

Lakcfme: 1091 Budapest, H urok utca 3. fszt. 1. 

A Kuralorium tagja: 

Neve: Bozzay C~aba 

Lakcime: 2011 Budaka/asz, Bokros utca 42. 

4. Az alapltvany kepviselete 

Az ALA PiTY ANY kepviseletere- beleertve a bankszamla feletti rendelkezesi jogot is- a kurat6rium 
tagjai kozul lgaz Balint Gerge ly kuratoriumi tag. elnok es Zetenyine Kesz/er A11dret1 kurat6riumi 
tag iinall6an jogosultak. 
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Igaz Balint Gergely kurat6riumi tag, elnok es Zetenyine Keszler Andrea kcpviscleti j oganak tededelme 
altahinos, a kepvisclcti joguk gyakorlas{mak m6dja onall6. 

Az ALAPiTY ANYNAK. a nyilvantartasaba bcj cgyzett kepviseloje kepviseleti joganak korlatozilsa 
es nyi latkozatanak feltetelhez vagy j6vahagyashoz kotese harmadik szemelyekkel szemben nem 
hatalyos, kiveve, ha a harmadik szemely a korlatozasr61 vagy a feltetel bekovetkeztenek vagy a 
j 6vahagyasnak a szuksegessegerol es annak hianyar61 tudott vagy tudnia kellctt volna. 

5. A kuratorium tagsagi dliazas. koltsegu!rites mcgallapitasanak szabil lyai 
(Ptk. 3:39 1 d.) pont) 

A kurat6riw11 tagja inak dijazasfmak, kolt~cgtcrftcsenck mcgallapitasar61, annak mellozcserol es a 
dijazas mertekerol az Alapit6 jogosult hatarozni (Ill. F~jczct 2. pont), amclyct jclen Alapit6 okirat 
rogzit. 
A tagsagi dijazas cs koltsegterites szabalyainak megvill toztatilsar61 az Alapit6, kizar61agos jogkorcbcn, 
Alapit6 okirat m6dositilsaval jogosul t donteni. 

Az Alapit6 jclcn Alapit6 okiratban az ail1bbi szabalyozast allapitja meg: 

• Dijazas es ko ltsegterites: A kurat6rium tagjai, bclcertvc az elnokiit tcvckcnysegilkct 
dijazas es koltsegterites nelkUI latjak el. 

6. A kurat6riumi tagsag megszunese 

A kurat6riumi tagsag megsziinik: 
• visszahivilssal. 
• lemondassal. 
• a kurat6riumi tag halahival. 
• a kurat6riumi tag csclckvokcpcsscgcnek a tevekenysegc ellatasahoz szUkscgcs korbcn 

tOrteno korlatozasilval, 
• a kurat6riumi taggal szembeni kizar6 vagy osszcferhetetlensegi ok hekovetkeztevel. 

A kurat6rium tagjat az alapitvilnyi eel mcgval6sitasanak kozvetlcn vcszclycztetcse eseten az alapit6i 
jogok gyakorl6ja hivhatja vissza. 
A kurat6rium tagja megbizasar61 a kurat6riumhoz vagy az Alapit6hoz intczctt nyilatkozattal barmikor 
lemondhat. 

7. A FeiUgvclobizottsag 

7.1. A fel ilgyelobizottsag feladatai, jogkore. felelossege 

Az ALAPITV ANY kozhasznusagara tekintcttel. az Ectv. 40. §. (I) bckczdesere figyelemmel, 
amcnnyibcn eves bevctclc meghaladja az otvenmilli6 forintot. a vczcto szcrvtol elkillOnlilt fcliigyc16 
szerv letrehozasa akkor is kotelezo. ha ilyen kotelezettseg mas jogszabalynal fogva cgycbkcnt nem all 
fenn, 

A feHigyelobizottsag fO feladata. hogy az ALAPiTVANY Ugyvezet6 szervet, a kurat6riumot az 
ALAPiTV ANY erdckeinck megovasa celjab61 cllcnorizze. 
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A leHigyelobizottsag tagjai a felligyelobizottsag munkajaban szemelyesen kotelesek n!szt venni. A 
felligyelobizollsag tagjai az ALAPfTV ANY ligyvezcto szcrvetol. azaz a kurat6riumt61 fuggetlenek. 
tevekenyseglik soran nem utasithat6ak. 

A felligyelobizollsag tagjainak felelossege: A felligyelobizottsagi tagok, az ellcnorzesi kotelezettseglik 
elmulasztasaval vagy ncm megfelelo teljesitesevel az A LAP lTv ANYNAK okozott karokert a 
szerz6desszegessel okozott karcrt val6 felelosseg szabalyai szcrint felelnek az ALA PiTY ANNYAL 
szembcn. 

Az ALAPiTV ANY mlikodcset cs gazdalkodasat 3 tagb61 3116 felftgyelobizottsag ellcnorzi, amely az 
ALA PiTY ANY feHigyelii szerve. 

A felligyelobizottsilg tcvckenyseget az alapito n!szere vcgzi, tcvekenysegerol cvcntc az alapitonak 
szamol be. 

A felilgyelobizottsag kl:iteles az ALAPiTV ANY donteshoz6 szerve ele kerillo elotetjeszteseket 
megvizsga ln i, es ezekke l kapcso latos illlaspontjat a donteshoz6 szerv lilcsen ismertetni. 

A felligyelobizottsag Az ALA PITY ANY irataiba. szamviteli nyilvantartasaiba, konyveibc betckinthet, 
a vezeto tisztsegviselokto l es Az ALAPiTV ANY munkavalla l6it61 fclvil!igositast kerhct, az 
ALAPiTV ANY fizetesi szamlaj at. penztarat, ertekpapir- es aruallomanyat. valamint szerz6desei t 
megvizsgillhatja cs szakertovelmegvizsgaltathatja. 

A felilgyelobizottsag koteles az alapit6t cs kurat6riumot tajekoztatni es a kurat6rium gyiilesenek 
osszehivasat kezdemenyezni, ha arr61 szerez tudomast, hogy 
a) az alapitvany mukMese sonln olyan jogszabalyscrtcs vagy az alapiMiny erdeke it egyebkent 
sulyosan seno esemeny (mulasztas) !Ortent, amelynck mcgsziintetese vagy kovetkezmenyeinek 
elharitasa, illetve enyhitese a kurat6rium, vagy az alapit6 donteset teszi szilksegesse; 
b) a vezeto tisztsegviselok felelosseget megalapoz6 u!ny merUit fel. 

A kurat6riumota felilgyei(Sbizottsag inditvanyara- annak mcgtetelet61 szrunitott 30 napon bclill - ossze 
kell hivni. E hatarido eredmenytelen eltelte eseten a kurat6rium osszehivasara felilgyelobizottsag is 
jogosult. Ha a kurat6rium vagy az alapit6 a t6rvenyes mlikodes helyrealliti:\sa erdekeben szilkseges 
intezkedcseket nem teszik meg, a felilgyelobizottsag kote les haladektalanu l ertesiteni a torvenyessegi 
felilgyeletet el lat6 szervet. 

7.2. A fclligycl6bizottsag tagjainak kinevezese es elnoke 

A felilgyelobizottsag tagjait az alapit6 nevczi ki hatarozatlan idotartamra. 
A felilgyelo bizottsagi tagsagi jogviszony az e l fogadassal j on letre. 
A feiUgyelo bizottsag tagjai in'tsban nyilatkoznak arr61. hogy a fciUgyclo bizottsagi tisztsegct 
e lfogadjak, illetve hogy a tisztseg betiiltesenek szemelylikkcl szembcn akadalya nem all fenn. 
A felilgyelobizonsag tagja az a nagykoru szemely lehet. akinek cselekvokepesseget a tevekenysege 
elh\tasahoz szilkseges korben nem korlatoztak. Nem lehet a feliigyelobizottsag tagja. akivel szemben 
a vezcto tisztsegviselokrc vonatkoz6 kizar6 ok all fe1m. tovabba aki vagy akinek a hozzatartoz6ja a 
jogi szemely vezeto tisztsegviscloje. 
A felilgye lobizottsag tagjaira a kurat6rium tagjaira vonatkoz6 kizar6 es iisszeferhetetlensegi 
szabalyokat is a lkalmazn i kel l. 
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7.3. A felilgyelohiz.ottsag oss/ctctcle 

Afeliigyel6hi:ollsag lagja es e/noke: 

Neve· Kalona DOra 

Lakdme: 115-1 Budape.11, NQdasuS lllca 54. 

A feliigyel6bizoll.wig tagja: 

Ne1·e· M!me/11 Tcmuis 

Lc1kdme: I 088 Budapest. Brody S(mdor utca 30 h 

A ftliigye/obizousag tapJa: 

Ne1·e. /'(ll·elka Stira 

Lakcime: II U Budapesl, Torpe 11/ca I 'a 

7.4. A felilgyclo-bizousagi tagsagi dija.zas. koltsegterltcs mcgallapititslina.k szabalyai (Puc 3:391 d.) 
pont) 

A feiOgyelobizottsag tagja.inak dijazasanak koltsegteritcsenek megallapitasar61. annak mell6zeser61 es 
a dija:tis nu!rteker61 a: Alapit6 Jogosult hattiro:ni (Ill. FeJe:et 2. pom). amelyet Jelen Alapill) okirat 
rog=it. 
A tagsagi dijazas c;l.oltsegteritcs szabalyainal. megvaltoztatasar61 az Alapit6. kizar6la.gos jogkorebcn. 
Alapit6 okirnt m6dositasava l jogosult dontcni. 

A= Alapilo Jelen Alapito okirathan a: allibbi .1:ahlilyo:ast 61/apilja mew 

• Dijadts es koltscgterites: A felogyelobizottsag tagjai. az clnokot is bclcenve 
tevckcnysegi.ikct dijazas es ki:iltsegteritcs nclk(il l{lljak ct. 

7.5. A felilgyel6 bizottsilgi tagsilg megsziinese 

A fclllgyelo bizottsag tagjait c clnokct az alapit6 jeloli ki cs indokolt csctbcn visszahivhatja. lndokolt 
esetnck minosill kOionosen. ha a felilgyclo bizottsag tagjai feladataikat nem latjak cl, illest ncm 
tartanak. az alapit6,al es a kurat6riummal a kapcsolatot ncm tartjak. 

A fclugyelo bizous(tgi tagsag megszunik: 
• visszah ivassal . 
• lemondassal. 
• a tag hahihh al. 
• a tag cselekvokcpessegenck a tcvekenyscgc clhitasahoz sziiksegcs korben tortcn6 

korl€llozasaval . 
• a taggal szembcni kizar6 varo- ilsszcferhctctlcnsegi ok bckovctkezt~vcl. 
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2. Az ALA PITY ANY kozhasznu jogallasara tckintcltel fe nmlllo osszeferhetetlenscgi sz.ubalyok 
Ectv. 38-39 § 

Ectv. JR. § alapj{m hatarozathozatalban rcszt vcviik korl!\tozasr61 sz616 rendclkczesck: 

A dontcshoz6 szerv. valamint az Ugyvetetii szerv hatarozat hozatalaban nem vehet reszt a.t a s.tcrnely. 
aki vagy akinck kii.tcli hozzatartoz6ja -Ptk. 8: I.§ (I) bek. I. pont- a hatarozat alapjan 

• kotele.tJ!ttseg ,ag) fclclosseg alol mcntesUI. 'agy 
• llannil)en rnas clonyben reszesUI. illct\c a mcgkotcndo jogUgyletben cg)cbkcnt 
crdekclt. 

Nern rninoslil cl6nynck az ALAPiTV ANY eel s.t~rinti juttatasai kcrctcben a barki altai mcgkotes 
nelkUI igen) be vchcto nem penzbeli szolgaltatas. 

Ncm lchct a fcltlgyelobizottsag elnoke vagy tagja, illctvc konyvvizsgal6ja az a szcmcly. aki 

• Alapit6 vagy a kuratorium elntike vagy tagja. 

• az ALA PiTY ANNY AL e mcghizatasan kivUii mas tevekenyseg kifejtcscrc iranyul6 
munkaviszonyban vagy munkavcgzcsrc iran) ulo egyeb jogviszonyban all, ha jogszabOiy 
maskcpp nem rendelkezik. 

• az ALAJ>il V ANNYAL eel szerinti junatasab61 reszcsUI - kiveve a barki altai rnegkotcs 
nclkOI igcn) be ,·eheto nem penzbeli S.t~lgaltauisokat mcgfclclo eel szcrinti junatast -. 

• illct'c a fcnti 3 pontban meghatarozon S/.crnclycl-. 1-.ozcli hozzatartoz6ja. 

Eciv. 39. §-a alapj{m: 

A k61nasznt1 s.t~rvczct rncgsziineset ktiveti:\ harorn cvig nem lchet mas kozhasznu szervczct vczcto 
tisztsegviscli:\jc az a szcmcly. aki konibban olyan kozhasmu st.ervezet ve,..eto ti sztsegvisc liljc volt -
annak megszuncsct mcgclozi:\ kct cvben legahibb egy evig -

a) amely jogut6d nelkiil sziint meg ugy. hogy a1 allami ad6- es vfunhatosagmil nyilvantanott 
ado- cs vamtartozasat nem egyenlitenc ki. 

b) arncll) cl s.t..emben az allomi ado- cs vamhatos.'lgjclcntos osszcgti ad6hian)1tan fcl. 

c) amcllycl s;remben az a llomi ad6- vamhat6sag lizlctlezanis intezkedest alkalmazott. vagy 
iizlctlc7an1St helyettesfti> birsagot szabott 1-.i. 

d) amclynck ndoszamat az allami ad6- es vamha16sag az ad6zas rendj erol sz616 ttirvcny szcrint 
fclfllggcsztette vagy ttirtiile. 

A ve7..eto tisztscgvisclo. illctvc az ennek jclolt s7cmcly ktiteles valamennyi erintctt k67hasznu 
szervezetet elo.t..etesen tajekoztatni arr61. hogy ilycn tis.ttseget egyidejiileg mas kozhasznu szcrvc.tctnel 
is betolt. 
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X. AZ ALAPITVANY SZERVEINEK -KURATORIUM, FELUGYELO 
BIZOTTSAG-

MUKODESE, ELJARASI SZABALY AIK 

I. A kuratorium iilcsci, hatllrozatkepcssegc, a hatarozathozatal szablilyai: 

1.1. A kuratorium rendes iileset evente lega labb egy alkalommal osszc kell hfvn i. Amennyiben 
szukseges, barmely fontos. az ALA Pi TV ANY mukodeset crinto kerdcsben rendkivUi i il lest is ossze 
kell hfvni. 

1.2. Az Ules e lokeszirese (napirend meghauirozasa. irasos elokeszito anyag e lkeszftcse. meghiv6k 
megkUidese stb.) es a kurat6rium ii lesenek i:isszehfvasa a kuratorium e lni:ikenek fe ladata. A 
kuratoriumi i.ilesre a meghfv6t legalabb 8 nappal az tiles idopontjat megelozoen, irasban igazolhat6 
m6don (ajanlott levelben vagy sikeres ke~besftest visszaigazol6 fax-i.izenetben) kell megkiildeni a 
kurat6rium tagjainak cs egycb crdekelteknek. 
A meghivonak tartalmaznia kell az ulcs idopontjat, helyet. tovabba az Hies tervezett napi rendjet, 
valamint az azonos napirenddc l megismetelt Ules he lyet es idopontjat. 

1.3. Barme ly kuratoriumi tag kerheti kurat6 ri umi Ules osszehivasat, a eel es az ok megjelolesevel. 
llyen kerelem eseten a kura t6rium elnoke kl:iteles a kerelem beerkezesetol szamitott 8 napon bciUI 
intezkedni az ules osszehivasarol. Ha ennek a kotelezettsegenek a kuratorium e I noke nem tesz 
eleget, a kuratorium uleset a kerelmet eloterjeszto tag is osszehivhatja. 

1.4. A kur'dt6rium ulese akkor hatarozatkepes, ha azon a kurat6riumi tagok mindegyike jelen van. 
Ha az ules az eredeti idopontban nem hatarozatkepes, ugy 8 napon bellil ui idopontra, azonos 
napi renddel kell osszehivni a megismetelt i.ilest. A megismetel t ulcsre (hatarozatkepesseg, 
hatarozathozatal) az e redeti i.ilesre vonatkoz6 szabalyok in\nyad6ak, annak idopontjat es he lyet az 
eredeti Ulesre elkiildott meghiv6 tarta lmazza. 

1.5. A kurat6rium Ul esen a kurat6riumi tagok csak szemelyesen vehetnek reszt. mcghatalmazottal 
nem kepvisel tethetik magukat. 

1.6. A kurat6rium (ilesei nyilvanosak. 

1.7. A kurat6rium iilesen a hatarozathozatal nyil t S7.ava7.iissal, egyszeru sz6tobbseggel Wrtenik 
(k ivetel 1.8. es 1.12.-es pontokban rogzitett egyhangusagot igcnylo haH\rozatok). minden 
kurat6riumi tagot I szavazat illet meg. 
A hatarozathozatal soran alkalmazni kell jelen a la pi to okirat IX. fcjezet 2. pontj1tban foglalt kizar6 
rendelkezest. (Ectv. 38. § alapjan hatarozathozatalban reszt vevok korlatozasrol sz616 
rendel kezesek.) 

1.8. A kurat6rium tagjainak EGYHANG(J HA TAROZA TA szukseges az eves beszamol6 es a 
kozhaszn(ts:igi melleklet e lfogadasahoz, valamint minden olyan kerdes eseteben, amelyre jelen 
alapft6 oki rat elo irja az egyhangu hatarozathozatalt. 

1.9. A kurat6rium ulese iro l jegyzokonyvet kell vezetn i, amcly tartalmazza az tiles helyet, 
idopontjat, a jelenlevoket, tovabba az Ulesen lezaj lott fontosabb esemenyeket. az. elhangzott 
ICnyeges eszrcveteleket es javaslatokat, va lamint a hatarozatokat. A jegyzoktinyvet a 
jegyzoktinyvvezeto irj a ala es az Ulesen re.wvevii kuratt!riumi elnok hitclesit i. 
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1.1 0. 11. kurat6rium donteseirol a kurat6rium elnoke fo lyamatos nyilvimtaru\st vezet -a 
tovabbiakban: Hat<\rozatok konyve-. A Hatarozatok konyveben rogzitcni kcll a dontcsek tartalmat. 
idopontjat. es hatalyat, valaminl a dontcst tiunogat6k es ellenzok szfunan\nyat es szemelyet is. 

I. I I. A kurat6rium elnoke kotelcs a kurat6rium hatarozatait az erintettekkel -a jegyzokonyv postai 
(non. ajanlott killdemenykent, valamint c lcktronikus levelben torteni.\ megkilldesevel - 15 napon 
bellil kozolni es a www.frenak.hulkortarsalapitvany.html honlapcimen kozzetetellel I 5 napon belli! 
nyilvaJJossagra hozni. 

I .12. A kurat6rium kizar61agos hataskore: 

• Az ALAPiTV ANY valamennyi strategiai jelentosegi"! dontesenek meghozata la. 

• az ALAPiTV ANY eves koltsegvetesenek, szakmai es gazdasagi tcrvenek 
megallapitasalegyhangtl kurat6riumi hatlirozat utjanl. 

• az ALA PiTY ANY vagyonkezcleset cs a vagyonfelhasznalasat erinto strategiai 
dontesek - az at lagos mi"!k6dcsi koltscgcn fcllili vagyoni dontesek- meghot.atala. 

• az ALAPiTV ANY eves tevekenysegerol sz616 beszamol6 es az alapitvany vagyoni 
helyzeter61 sz616 jelentes elfogadasa, a szamviteli torveny szerinti eves bcszamol6 cs 
kozhasznusagi mel lekletenek e lfogadasa /egyhangu kurat6riumi hatarozat utjan/. 

• a tarsadalmi kozos sztikscglet kiclcgi tcscert felelos szcrvvcl kotendo szerzOdes. killtinosen a 
kozszolgaltatasi szerzodes j6vahagyasa /cgyhangu kurat6riumi hatarozat utjan/, 

• az alapitvanyi tiimogatasok odaltelese. p<ilyazatok kiirasa. palyazatok c lbir:'Mtsa, 
dontes oszttindijakr61. dijak kitiizeseri.\1 /egyhangu kurat6riumi hau\.rozal (•~jan/, 

• javaslattctcl az !l.lapit6 okirat m6dositasara. /dontcsi jogkor: Alapi t6 hataskore/, 

• dontes az ALA PiTY ANYHOZ csatlakoz6kr61 /egyhangi• kurat6riumi hatarozat utjan/, 

• az ALA PITY ANY muktidokepessegenek fenntartasa, es a fenyegeto fizeteskeptelenscg 
eseten a hitelezok erdekeinek szem elott tartasaval a szlikseges intezkcdesck meghozatala, 
illetve kezdemenyezese, 

• mindazok a kcrdcsck. amelyekct j ogszabaly vagy jclen Alapit6 oki rat a kumt6rium 
kizar61agos hataskorebe utal, kivevc az alapit6i jogokat erinto kerdeseket. 

1. 13. A kurat6rium e lnokenek feladatai: 

• Az ALA PiTY ANY tevekenyseget a kurat6riumi li lcsek kozotti idoszakban a 
kumt6rium e lnoke iranyitja. aki koteles a feladatok elb\.tasar61 a soron kovetkezi.\ kurat6riumi 
tilesen reszletesen beszamolni, 

• a kumtorium rcndcs cs rendkivlili kozgyiilesenck clokeszih'!se, osszehfvasa. es vezetese. a 
hatarozatok kozlcsenek cs nyi lvanossagra hozatalanak intezese, 

• a Hatarozatok konyvenek vezetese, 

• az ALA PiTY ANY torvenyes es jelen !l.lapit6 okiratnak megfelelo mukodesenek biztositasa. 

• a kurat6riumi hatarozatok vegrehajtasar61 torteno gondoskodas, 

• az ALA PiTY ANY munkavallal6i felett a munkaltat6i jogok gyakorlasa, 

• az adminisztrativ feladatok ellat<\sa. illetoleg ezen fcladatok ellatatasanak iranyit<\sa. 

• az ALAPiTY ANY eves programj anak. koltsegvctcsenek, sz.akmai es gazdasagi tervenek 
kidolgozasa, illctvc kidolgoztatasa, 
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• az eredmenyes miikodeshez szukseges szemelyi- es targyi feltetelek megteremtesenck 
megtervezese, szervczesc, 

• a kozhaszni1sagi jclcntes es a szamviteli t(irveny szerin ti beszamol6 elkeszitese, penzugyi-, 
konyvelo szakember bcvom\saval. 

• az ALA PiTY ANY szakmai munkaj anak iranyitasa, 

• az ALAPiTV ANY altai vegzendl:i gazdasagi-vallalkozasi feladatok in\nyitasa. 

• donh~S mindazokban a kerdesckben. amclyeket jogszabaly, a jclcn Alapit6 okirat egycb 
p<>ntjai, illetolcg a kurat6rium hatarozattal a feladatai koze soroL kivcvc az alapit6 i jogokat 
erint6 kerdeseket. 

1.14. A kurat6riumi e lnok helyettesitese 

Amennyiben a kurat6rium eln6ke, elnoki feladatai ellatasaban akadalyoztatva van. hclycttesiteset 
Zitc!nyine Kes;Jer Andrea kurat6riumi tag latja e L A kurat6ri umi gyiilesen az e lnok nem 
helyettesithetl:i. 

2. A feliigyell:ibizottsa!! miikodese. ulesei 

2.1. A felugyelobizottsag kotelcs az ALAPITV ANY don teshoz6 szerve ele keriilo 
elotcrjesztesekct mcgvizsgalni, cs czekkcl kapcsolatos allaspontjat a donteshoz6 szerv Olesen 
ismcrtetni. A fciOgyclobizottsag tagja a kurat6rium lilescn tanacskozasi joggal reszt vehet. 

2.2. A felligyell:ibizottsag az ALAPITV ANY irataiba, szamvite li nyilvantartasaiba, konyvcibe 
betckinthct, a vczcto tisztscgviselokto l cs az ALAPiTV ANY munkavallal6 it61 felviil\gositast kerhet, 
az ALAPiTV ANY fizetes i szamlajat, penztarat, ertekpapi r- es arm\llomany{lt. valamint szerzodesei t 
mcgvizsgalhatja es szakertovel megvizsgaltathatja. 

2.3. A felugyelobizottsag rendes ii lesct evente legalabb cgy alkalommal ossze kell hivn i. 
Amennyiben az ALAPiTV ANY erdekcbcn sziikseges. rendkivll li iii est is tissze kell hivni. 

2 .4. Az UICs c lokeszitcsc (napircnd meghatarozasa, irasos ei{Skeszitl:i anyag e lkeszitcsc, mcghiv6k 
megklildesc stb.) es a felligyelobizottsag Olesenek osszehivasa a feliigyelobizottsag elnokenek 
fc ladata. Az Ulesre a meghfv6t legahibb 8 nappal az liles idopontjat megelozocn, irasban igazolhat6 
m6don (ajanlott levelben vagy sikeres kezbes itest visszaigazol6 fax-(izenetbcn) kell megklildeni a 
fe lligyelobizottsag tagjainak cs cgycb crdckel tcknck. 
A meghiv6nak tartalmaznia kc ll az tiles idopontjat, he lyet, tovabba az Oles tervczctt napirendjet, 
valamint az azonos napirenddel megismctclt Oles helyet es id6pontjat. 

2.5. A feliigyclobizottsag tagjai az Olcs osszehfvasara javaslatot tehetnek a targyaln i kiv{mt 
napirendi pontok megjelolesevcl. Barmely felligyelobizottsagi tag kerheti fclligyelobizottsag 
ulesenek osszehivasat a eel cs az ok mcgjclolesevel. llyen kerelem eseten a felilgyelobizottsag 
elnoke koteles a kcrclcm bcerkczcsctol szamitott 8 napon belli! intezkedni az iilcs osszchivasarol. 
Ha ennek a kotelezettsegenek a felligyell:ibizottsag e lnoke ncm tesz e leget, a feliigyell:ibizottsag 
Oleset a kere lmet ell:iterjeszto tag is osszchivhatja. 

2 .6. A feliigyelobizottsag iilese akkor hatarozatkepes. ha azon valamennyi felugye l6bizottsagi tag 
jelen van. Ha az ules az eredcti idopontban ncm hatarozatkepes, ugy 8 napon bcliil Llj id6pontra, 
azonos napirenddel kell osszehivni a mcgismctclt ulcst. A megismetelt ulcsrc (hatarozatkepesseg. 
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hatarozathozata l) az eredeti olesre vonalkoz6 szabalyok iranyad6ak, annak idopontjat es helyet az 
c redeti olesrc clkiildott mcghiv6 tartalmazza. 

2.7. A feltigye lobizottsag Olesen a tagok csak szemelyesen vehetnek n:\szt, meghatalmazottal ncm 
kepviscltethetik magukat. Az Olesen a hatarozathozatal, nyill szavazassal. egyszerii sz6tobbscggcl 
tiirtcnik, minden tagot I szavazat illet meg. A feiOgyelobizottsag iilesei nyilvanosak. 

2 .8. A feiOgyelobizottsag elnoke az Olesekrol jegywkonyvet vczet, amcly tarta lmazza az oles 
helyet, idopontjat, a j elenlevoket. tovabba az Olesen lezajlott fontosabb escmenyckct, az elhangzott 
lenyeges eszreveteleket es javaslatokat. a hozott hatarozatokat, amclybiil mcgallapfthat6 a dtintesek 
tartalma, idopontja es hata lya, valamint a dontesl t.Amogat6k es ellenzok szaman\nya es szemelyre 
is. A jegyzokonyvct az elnok es egy, az ad ott iilcsen j elcnlcvo tag hitelesfti. 

2.9. A fel ligyelobizousag jclcn alapi t6 okiratban foglaltnal n!szletesebb iigyrendjct maga 
allapflhatja meg. 

XI. NYILVANOSSAG BIZTOSITASA 

I. Az ALA PiTY ANY mukodesere. szolgaltatasai igenybevetclcnck m6djara vonatkoz6 adatok. 
iratok, valamint a kurat6rium hat.Arozatai. a fe iOgyeliibizottsag hatarozatai. a kozhasznusagi jelentes 
es az eves beszamol6. tovabba az egyeb alapflvanyi beszamol6k nyilvanosak. 

A nyilvimossag biztositasar61 a kurat6rium elnoke kct m6don koteles gondoskodni: 

• iratbetekintes biztositasaval, 

• internet u~an ttirteno kozzetetcllel. 

2. Az iratbctekintes rendje 

Az ALAPiTV ANY m(ikOdcsevcl kapcso latosan ke letkezett iratokba (azaz az I. pont ban megjelolt 
minden iratba) barki, - a kivant bctekintest mcgcliizii legah\bb 5 munkanappal korabban megkoldott. 
irasos kere lem (level, vagy e-mail utjan) alapjan - bctekinthet. es az iratokr61 rm\solatot keszithet. A 
betekintest a kurat6rium c lnokc kotclcs biztositani. A betekintes jogat munkanapokon, az a lapitvany 
irodahelyisegeben, vagy a betekinto cs kurat6ri um elnoke altai egyeztetett mas helyen - e liizetesen 
egyeztetett idiipontban- lehet gyakoroln i. 

3. Nyilvanossagra hozata l internet utj!m 

A kurat6rium e lnoke kotelcs gondoskodni arr61, hogy a kurat6riumi es feltigyelobizottsagi 
hatarozatok, a hatarozat meghozata lat61 szamitott legkcsiibb 15 napon bel iil. a 
\o\'WW.frenak.hulkortarsa lapitvanv.html honlapcimen kozzetctel utjan nyilvanossagra keril ljcnek es a 
kozzetett adatok folyamatos megtekinthctiisege legalabb a kozzetetel t kovetii 2 (ketto) evig 
biztositolt legyen. 
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A kurat6rium elnoke koteles biztosi tan i az alapitvany mukOdesenek, szolgaltat<lsi igenybevetel i 
m6djanak, kurat6riumi hatarozata i nyilvanossagat oly m6don is, hogy az czckrc vonatkoz6 iratokat. 
ill et61eg az czckkcl kapcsolatos infonmici6kat a www.frcnak.hulkortarsalapitvany.html 
honlapcimen szinten megjelcniti cs a kozzetett adatok folyamatos mcgtckinthet6seget Jegalabb a 
kozzeuitelt koveto 2 (kello) cvig biztositja. 

Az ALAPiTV ANY ku rat6riumanak c lnoke kotelcs biztos itani, hogy az A LAP ITV ANY 
beszamol6ja, valamint annak kozhaszn[•sagi mclleklete a ""ww.frenak.hu/kortarsalapitvany.html 
honlapcimen e lhe lyezesre kerUijenek es a kozzetett adatok folyamatos megtekinthet6sege lcgalabb 
a kozzetetelt koveto nulsodik Uzleti evre vonatkoz6 adatok kozzetcteh:!ig biztosi tva lcgyen. 

XII. AZ ALAPITVANY VAGYONA, GAZDALKODASA, 
A VAGYON KEZELESENEK ES FELHASZNALASANAK MODJA 

I. Az ALAPiTV ANY vagyona I 00.000,- Ft., azaz t:gyszazezer Forint. amelyet az 
ALAPiTV ANY alapitasakor. az Alapit6 okirat alainlsaval egyidcjuleg dr. Boros Edina Alapit6 
( lakcime: 1025 Budapest, Szikla utca 20/1.) bocsatott az ALAPiTV ANY rendelkezesere. 

2. Az alapit6 es a csatl akoz6 az alapitvany reszere juttatott vagyont nem vonhatja el es nem 
kovetelheti vissza. Ezt a rendelkezest megfeleloen kell alkalmazni a csatlakoz6 jogut6djara is. 

3. Az ALAPiTV ANY jelen Alapft6 oki ratban meghatarozott celok megval6sitasa erdekebcn 
vagyonaval onall6an gazdalkodik. Gazdasagi-vallalkozasi tcvekenyseget celjai mcgval6sitasa 
erdekeben vegezhet. oly m6don. hogy ez az a lapcel szerinti tcvekenyseget ne veszelycztesse. 

4. Az ALAPiTV ANY tartozasaicrt sajat vagyonaval fele l. Az Alapit6 -a vagyoni how'tjarulas 
megfizetesen tu l- az ALAPiTV ANY tartozasaiert saj at vagyonaval nem felel. 

5. Az ALAPiTV ANY csak oly m6don vehet fel hitelt es vallalhat kotelezettseget, amcly nem 
veszelyezteti az alapce l szerinti kozhasznu tevekenysegek cllatasfn es mukodesenek fcnntartasat. 
Az ALAPiTV ANY az allamlulztartas alrendszerc itol kapott tamogatast hi tel fcdezetEWI, illetve hi tel 
ttirl esztesere nem haszmilhatja fel. 

6. Az ALAPiTV ANY. mint kozhasznu szcrvezet. valt6t, illetve mas hitcl-viszonyt megtestesfto 
crtekpapirt nem bocsathat ki. 

7. Az ALAPiTV ANY penzallomanya banki betetkent, kizar61agosan az ALAPiTV ANY 
bankszamhijat vezeto pcnzintczetnel kotheto le. Ezen tulmenoen az ALAPiTV ANY befektctcsi 
tevekcnyscgct nem folytat. 

8. Az ALAPiTV ANY a kUiffildi t{unogatasoknak kli lfiild i penznemeken Wrtenli kcz.clcsere 
kiilon devizaszamlat(kat) nyi t es az azon levo, illetve oda befoly6 osszcgeket devizaban is 
felhaszmllhatja. 
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9. Az ALAPiTV ANYHOZ barki , barmikor vagyoni hoz;,:aj arulllssal csatlakozhat. A esatlakozas 
e lfogadasar6 l a kurat6rium dont. amely csak akkor utas ithatja el a kerelmet. ha a tiunogatas formaja 
nem a lkalmas az alapitvanyi eelok megval6sitasara. 

I 0. Az ALAPiTV ANY gazdalkodasara, a k<lzhasznusagara tekintette l kOielezo jellegu mi\kodesi 
elveket rogzit j elen Alapit6 okirat VI. fejezete- az Ectv. (32, 34 §) -. 

I I . Az ALAPiTV ANY, mint kozhaszn\1 szervezct a gazdalkodasa soran e lert e redmenyet nem 
oszthatja fel, azt ajelen Alapit6 oki rataban meghatarozott kozhasznu tevekenysegeire ford itja. 

12. Az ALAPiTV ANY al tai nyujtou eel szerinti juttatasok barki alta i mcgismerhetiik. 
Az ALAPiTV ANY kozhasznu szolgaltall)sai t barki igenybe veheti. azokb61 barki rcszcslllhet. 

13. Az ALAPiTV A.NY a vezeto tisztsegviseloit. a tamogatot. az onkentcst. valamint e szemelyek 
k6zeli hozzatartoz6j<il- a bark i altai megkotes nelkul igenybe veheto szolgal tatasok kivetelevel- eel 
szerinti juttati\sban nem reszesftheti . 

14. A kozeelu adomanygyujtes szabalya i 

Az ALAPJTV ANY, mint kozhasznu szervezct neve ben vagy javara torten& adomimygyiijtcs ncm 
jarhat az adotminyoz6k. illetoleg mas szemelyek zaklatasaval, a szemelyhez I'Uziido jogok es az 
emheri meltosag megsertesevel. 
A kozhasznu szervezet nevcbcn vagy javara torteno adomanygyi\jtes csak a kozhaszn\1 szcrvczet 
iri\sbeli meghatalmazasa alapjan vegezhcto. 
A kozhasznti szervezet reszere juttatott adomanyokat konyv szerinti. ennek hiimyaban a szokasos 
piaei aron kellnyilvantartasba vcnni. 

15. A vagyonfclhasznalas a lapvetii szabalyai, m6djai 

15.1. Az ALAPiTV ANY vagyona pcnzbcli tamogatas es targyi eszkoz formajaban nytijtott 
tamogatasra. valamint az a lapitvanyi eel szerinti tcvckenysegenek megval6sitasiwa l l:isszelliggo 
miikodesi koltsegekre hasznalhat6 fcl, jclcn Alapit6 okiratban szabalyozottak szcrint. 
Az A LAP lTV ANY az alapitvanyi cclok hatckony megval6sltasa erdekeben fo- cs mellekallasu 
a lkalmazottakat, valamint mcgbizasi jogviszony kereteben eljar6 magim- cs j ogi szemelyeket is 
foglalkoztathat. 

Az alapitvanyi vagyon az a lapitvfmyi celok elerese erdekehen, TELJES MERI EKBEN 
felhasznalhal6, a fel hasznalas konk ret mertekerol es m6djar61 a kurat6rium egyhangu hatarozattal 
dont. 

15.2 . Az a lapitvanyi tamogatasb61 a jelen alapit6 okiratban meghatarozott celok megva l6sitasa 
erdekeben 

• palyazat, 
• kerclem tltjan, illetve 
• a kurat6riumi sajat kezdemenye:~£sere a kurat6rium egyhangti dontese alapjan lehet 

reszesUi ni . 
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15.3. Az ALAP[TV ANY barme ly eel szerinti juttatasat - a jelen Ala pi to okiratban meghatarozotl 
szabalyok szerint- palyazathoz is k6thcti. 
A patyazat nem tartalmazhat olyan feltete lckct, amclyckbol - az eset 6sszes k(\rillmenyeinek 
merlegelesevel - megallapithat6, hogy a palyazatnak clare meghatarozott nyertese van (szinlel t 
palyazat). 

15.4. Az ALAPITV ANY celjaira rendelt vagyonb61, oszt6nd ijat-, tamogatast nyujthat. alapitvanyi 
dijat letcsithet. 
Az ALAPiTV ANY egyik t:imogatasi fonmlja az is. hogy az ALAPiTV ANY celj ai mcgval6sit:isat 
closegito m(iveszck, va lamint nuis maganszemelyek munkaberet- cs cgyeb bcrkoltseget, mcgbizasi 
dijat, valamintjogi szeme lyek megbizasi-, vallalkoz6i dijat fizeti, ezzeltiunogatva a celja i erdekeben 
mi\kodo larsulatokat, szervezeteket. 
Az e korben meghozand6 donteseket a kurat6rium egyhangu hatarozaual jogosult meghozni. 
A palyazat kiirasar61, fel teteleinek meghataro;r.lisar61, a palyazatok elbiralasar61 a kurat6riumi 
egyhangu hatarozattal dont. 

Palyazat kiin'isat es feltctc lcit a kurat6rium koteles a 
wvw.frenak.hulkortarsalapitvany.html honlapcimen k6zzetenni . A palyazatok eredmcnycrol a 
nyertes paly:iz6t inisban (ajanlott killdemeny utjan) kell ertesiteni, es az ercdmenyt a 
wvw.frenak.hu/kortarsalapitvany.html honlapcfmen is meg kell j elentetni . 

15.5. A nem palyazat utjan, kurat6riumi hatarozattal odaitelt tarn6gatasokr61 sz616 dontes 
nyilvanossagal a kurat6riumi hatlhozalok ny ilvanossaganak biztosltasara vonatkoz6. jelen alaph6 
okirat XI. reszeben foglalt. szabalyok szerint kcll biztosi tani. 

16. Az ALA PiTY ANY bcvctclci cs kiadasai 

16. 1. Bevete lek 

a) Az. alapft6t61 kapolt befizetes. valaminl az alapit6 altai az ALA PiTY ANY rendelkezesere 
bocsatott vagyon; 

b) gazdasagi-valla lkozasi tcvckenysegbol (szolgilltatas nyt"utasab61) szarmaz6 bevetel; 
c) a koltsegvetesi tamogatas: 

ca) a palyazat utjan, valamim egyedi dontessel kapott ko ltsegvetesi llimogat:is; 

cb) az Eur6pai Uni6 struktun\lis alapj aib61, il letve a Kohezi6s Alapb61 szarmaz6. a 
koltsegvetesboljuttatott tamogatas; 

cc) az Eur6pai Uni6 kohsegveteseool vagy mas allamt61, nemzetkozi szervezetto l 
szarmaz6 tamogatas; 
cd) a szemelyi jovedelemad6 meghatarozott rcszenek az ad6z6 rendelkczesc szerint 
kiutalt osszege: 

d) az allamMztartas alrendszereibol kozszolga!tatasi szerzodes ellenertekekent szerzett bevetel; 
e) mas szervezett61 , illetve maganszemelytol kapott adomany; 
f) az ALAPITV ANY bankszamlaj at vezeto penzintezetnel, kockazatmcntcs lek6tesi forma ban 

lckotiitt penzbetetbol szarmaz6 kamatbevetel; 
g) az a)-f) pontok ala nem tartoz6 egyeb bevetel. 
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16.2. Kiadasok (koltsegck, r:tforditasok) 

a) Alapcel szeri nti (kozhasz.nu) tcvckcnyseghez kozvetleni.i l kapcsolodo koltsegek; 
b) gazdasagi-vallalkoz:isi tevckcnyseghez (szolgaltat:is nyujtasahoz) kozvetlentil kapcsol6d6 

koltsegek; 
c) az ALAPiTV ANY szervezctcnck m(ikodesi koltsegei (ideertve az adminisztrnci6 koltsegeit 

es az egyeb fehneri.ilt kozvetett koltscgeket), valamint a tobb tevekenyseghez haszmllt 
immaterial is j avak es targyi eszk6z6k crtckcsokkcncsi lcinisa; 

d) az a)- c) pontok ahi nem tartoz6 egyeb k61tseg. 

Xlll. AZ ALA PITY ANYRA, MINT KOZHASZNU SZERVEZETRE 
VONA TKOZO BESZAMOLASI SZABAL YOK 

1. Az ALA PiTY ANY a eel szerinti tevckcnyscgcbol, illetve a gazdasagi-vallalkozasi 
tevekenysegebol szarmaz6 beveteleit es raforditasait (kiadasait) a vonatkoz6 jogszabaly szerinti 
rcszletes szerint, elki.ilOnitetten, a szamviteli szabalyok alapjan kell nyilvantartania. 
Az ALAPiTv ANY koltsegeit. raforditasait (kiadasait) alapcel szerinti (kozhasznu) tevekenyseg es 
a gazdasagi-vallalkoz:isi tevekenyseg kozott, az e lozoekben felsorolt tevekenysegek arbevetelenek 
(bcvetelcnck) aranyaban kell evente megosztani. 
A kozhasznu szcrvezct nyi lvantartasai ra egyebekben a ra ir{myado konyvvezetesi szabalyokat kell 
a lka lmazni. Az alapitvany kozhaszni1 szervezetkent a vonatoz6 jogszabalyok alapjan ketti.\s 
konyvvitelt vezct. 

2. Az ALAPiTV ANY beszamol6ja tartalmazza: 

a) a merleget ( egyszeriisitett merlcget). 
b) az eredmenykimutatast (eredmcnylevezetest), 
c) a kiegeszito mellekletet. 

3. /l.z ALAPiTV ANY koteles a beszamolojaval egyidejiileg kozhaszn\1sagi melh!kletet is 
kcsziteni. A kicgeszito mellcklctben be kell mutatni a tamogatasi program kcreteben vegleges 
jelleggel felhaszmilt 6sszegeket tamogatasonkent. 
Tamogatasi program a latt a ki:izpon ti, az 6nkormanyzati, illetve nemzetkozi l"orrasbol, illetve mas 
gazdalkod6t61 kapott. a tevekenyseg fenntartas{ll. fej leszteset celzo tamogatast. adomanyt kell erteni. 
Ki.ilon kell megadni a kiegeszito mellekletben a tamogatasi program kereteben kapott visszateritendo 
(kotelezettsegkent kimutatott) tamogat{tsra vonatkoz6, el6bbiekben reszletezett adatokat. 
A kiegeszito mellekleteben be kell rnutatni az ALAPiTV ANY altai az llzleti evben vegzett fObb 
tevekenysegeket cs programokat. 
A kozhasznusagi mellekletben be kell mutatn i az ALA PITY ANY altai vegzett kozhasznu 
tevekenysegeket, ezen tevekenysegek f'O celcsoportja it es eredmenyeit, valamint a kozhasznu 
jogall:is megallapitasahoz szi.ikseges. az Ectv. 32. § szerinti adatokat, mutatokat. 
A kozhasznusagi melleklet tartalmazza a kozhasznu eel szerinti juttatasok kimutatasat. a vezeto 
tisztsegviseli.\knek nyujtott juttatasok osszeget es a juttatasban reszesiilo vezeto tisztsegek 
felsorolasat. 
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4. Az ALAPiTV ANY kotelcs a kurat6ri um a ltai c lfogadott bcszamolojat, valamint 
ko:t:hasznusagi mcllcklctct - kotelezo konyvvizsgalat eseten a konyvvizsgal6i zaradckot vagy a 
:t:flradek megadasanak clutasitasat is tartalmaz6 fiiggetlen konyvvizsgal6i jelentessel cgyiitt - az 
adott i.izleti cv mcrlegfordul6napjat koveto otodik h6nap uto ls6 napja ig letetbe hclyezni cs 
kozzetenni , kotelezo ktinyvvizsgalat eseten ugyano lyan form:iban cs tartalommal , mint amelynek 
alapjan a konyvv izsgal6 a beszamolot felillvizsgalta. Az ALA PITY ANY az itt megjeiOit 
kotelezettsegenek a c ivi l szervezetek bfrosagi nyilvan tartasar61 es az ezzel osszeftiggo eljan\si 
szabalyokr61 sz616 torvenyben meghatarozott m6don tcsz cleget. 

XIV. AZ ALAPITVANY ATALAKULASARA ES MEGSZUNESERE 
VONATOZOSZABALYOK 

I. Az ALAPITV ANY mas a lapitvannyal tortcno cgyesi.ileserol vagy az ALAPiTV ANY 
szetvalasar61 az alapit6 akkor hozhat dtintcst, ha az Alapit6 okiratban meghatarozott vagyon 
juttatasatteljesitcttc. 
Az egyesi.iles vagy a szetvalas nem jarhat az alapirvanyi vagyon csorbitasaval es az alapi tvanyi eel 
veszelyeztetesevel. 

2. Az ALAPiTV ANY megszunik, ha 

• az alapitvany celjanak megval6sftasa lehetetlenne vall, es a eel m6dositasara vagy mas 
alapitvannyal val6 egyesulesrc nines m6d; vagy 

• nz nlnpitvnny Mrom even ot n ccljn mcgvnl6sitosn crdckcbcn ncm folytat tcvckenyseget; 
• ajogszabalyokban foglalt egyeb esetekben. 

Az a lap it6 nem sziln tetheti meg az ALA PiTY ANYT. 
Ha valamelyik megszunesi ok bekovetkezik, a kurat6rium ertesiti az alapft6t a szilkseges 
intezkedesek megtetele erdekeben. Ha a:t: alapft6 a megsziinesi ok alapj an 30 napon bellil erdemi 
intezkcdest ncm hoz. a kurat6rium ezt ktivctoen koteles a ny ilvimtart6 bir6saghoz bejelenteni a 
megszunesi okot. A bejelentesi kotelezettseg kesedelmes voltab61 vagy clmulasztasab61 eredo 
karokert az ALAPiTV ANNY AL es harmadik szemelyek.kel szembcn a ku rat6rium tagjai 
egyetemlegcscn fe le lnek. 

3. Ajogut6d nelkUI megsziino alapitvany vagyona 

3. 1. Az alapitvany jogut6d nelkUii mcgszlinese eseten a hi te lezok kielegitesc utan megmarad6 
vagyon az a lapit6 okiratban mcgjeltilt szcmclyt illet i, azzal, hogy az alapit6t. a csatlakoz6t es az 
egyeb adomanyoz6t, tovabba ezek hozzatartoz6i t mcgilleto vagyon nem haladhatja meg az a lapft6. 
a csatlakoz6 es az cgyeb adomanyoz6 altai az a lapitvanynakjuttatott vagyont. 

3.2. Az a lapit6 az altala junatou vagyonr61 az alapitvany jogut6d nelkiili megsziinesekor az 
alapitvany celjaval azonos vagy hason l6 celu alapitvany vagy egyesli lct szamiua rendelkezhet, ha az 
alapit6 okirat ilyen esetre a vagyonr61 nem rendelkezik vagy a rendelkezcs teljesitese le hetetlen. 
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3.3. A nyi lv{m tart6 bir6sag jogszabalyban mcghatarozolt szcrvczctnck jultatja a vagyont. 
ha az a lupft6 okirat vagy az alapit6 ncm rcndclkczik a mcgszuno alapftvany vagyonar61, vagy 
ha az alapit6 okirn l altai megjeloll szcmcly, vagy az alapft6 altai megjcl61t alapitv6ny. 
egyesulct a vagyont nem fogadja el vagy azt ncm szerezhcti meg. 

XV. VEGYES, Z AR6 RENDELKEZESEK I 

Az Alapit6 ol..iratot az alapit6 akarata sz..erint kcll cnclmezni. ugy. hogy az ALAPiTV ANY cclja 
megval6suljon. 

Alulirott. dr. Ooro~ Edina Alapit6 a civil s.:crvct.ctck bir6sagi nyilvantanasar61 cs a.: a.u.al 
osszefilggo cljarasi szabalyokr61 sz616 20 11. cvi CLXXXI. torveny (Cet.) 38. § (2) bckcz.dcscbcn 
foglalt cloinisoknak clcgct teve. ajelen Alapit6 okirat alairO.saval azt is igazolom. hogy uz Alapit6 
okirat cgyscgcs szcrkezetbe foglalt szovcgc mcgfelel az Alapit6 okirat m6dositasok alupjan 
hatalyos tartalmnnak. 

Ajelcn Alapit6 okiratban nem szabalyozou kcrdcsckbcn az 2011. evi CLXXV. torvcny (Ectv.), a 
2013. cvi V. torveny (Ptk.). valamint azegycbjogszabalyok vonatkoz6 rendelke<:Csei iranyad6ak. 

Jelen Alapit6 okiratot. mint akaratommal minden ben cgycz6t. tanUk clou j6vahagy6lag inam ala. 

Budapest. 2020. marcius 10. napjan 

~ ·CR <7 "- . ........................ ~ ... U. .......................................................... . 
dr. Boros Edina 

a Korta rs Tancert es Jclc lo Szinhazcrt Alapitvany Alapit6ja 

£1ottonk, mint tanuk elott: 

N ' ' ' ev: N t:.Mt:."i+-1 ...-.. MA.o 

S.:em. ig. sLAm: ,<;B&="'.:!~.:!~,s-~'1'="''-----------

Lakcim: Aott 'l>uf"'E.srr-. b u 2olb 

Alairas: '&:IV-. J 
I 

' . N e v: ?f.NLN-4. 'Ilc>'l>.A 

Szcm. ig. sz{nn: £>.4~oG>~"Ct:. 

Lakcirn: Ao~'b ~utlA."l'E.£>1, +\"'1>-At-.>& u.(D 

Ah\iras: ~~DJA 
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