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II. 
AZ ALAPITVANY ADA TAlES CELJA 

11.1 Az Alapitvany adatai 

Az Alapitvany neve: Papagajvilag Alapftvany a veszelyeztetett papagajfajok meg6vasaert 

Az Alapitvany roviditett neve: Papagajvilag Alapftvany 

ldegen nyelvii elnevezesek: Parrot World Foundation 

Az Alapitvany szekhelye: 2151 F6t, Nyarfa u. 20. 

Az Alapitvany jogallasa: Az Alapftvany onall6 jogi szemely, kozhasznu szervezet. 

Az Alapitvany idotartama: Az Alapftvany hatarozatlan idore jon letre. 

11.2 Az Alapitvany tartos kozerdekii celja es a kozerdekii eel megvalositasa erdekeben 
kifejtett tevekenysege: 

A. Az Alapitvany tart6s kozerdekii ceJja: 

Az Alapftvany celja a papagajalakuak (Psittaciformes) rendjebe tartoz6 madarfajok eredeti 

el6helytikon val6 hosszu tavu fennmaradasuk erdekeben torten6 vedelme. Az Alapftvany 

kiemelten fontos celja a papagajok fajgazdagsaganak fenntartasa a konzervaci6bio16gia es a 

tajekoztatas eszkozeivel, valamint a nemzetkozi illegalis allatkereskedelem visszaszorftasa 

hatarokon atnyul6 szakmai kapcsolatrendszer segftsegevel. 

B. Az Alapitvany tart6s kozerdekii celjat az alabbi konkret tevekenysegekkel val6sitja 
meg: 

a. a felel6ssegteljes papagajtartas magyarorszagi meghonosftasaval; 

A felel6ssegteljes allattartasra val6 oktatas es felkeszftes az allatvedelem es a 

helytelen tartasb61 ered6 problemak megel6zesenek egyik legfontosabb eszkoze. 

Az otthonukban madarat tart6k felel6ssegteljes papagajtartasra val6 felkeszfteset 

az Alapftvany az iskolai tantervb61 hianyz6 ismeretek szervezett oktatasi 



programokon, workshop-okon, es konferenciakon val6 teJjesztesevel, valamint 

sajat gondozasu kiadvanyok megjelentetesevel, es szakmai internetes oldal 

mukodtetesevel kivanja szolgalni. 

b. a papagajokat bemutat6 es nepszerusito tenyeszetek szakmai tamogatasaval; 

Az Alapitvany a nemzetkozi es hazai kapcsolatain keresztill osszegyujt6tt terepi 

kutatasi eredmenyeknek a tenyesztokhoz es allatkertekhez val6 eljuttatasaval 
kivanja tamogatni a mindennapi tenyesztesi munka fejleszteset, es ezen keresztill a 

papagajok termeszetes eletterilkhoz legjobban kozelito tartasi feltetelek mind 
szelesebb kon1 biztositasat. 

c. fajmegorzesi tenyeszprogramokban val6 szakmai reszvetellel; 

Az alapitvany tamogatni kivanja a hazai szakemberek nemzetkozi fajmegorzesi 
programokban val6 reszvetelet, ezzel is fej lesztve a papagajtartas magyarorszagi 
kulturajat. 

d. az emlitett allatfajok megismereset elosegito programok szervezesevel es 

tamogatasaval; 

Az Alapitvany nepszerusito programok szervezesevel, i lletve kiallitasokon, 

konferenciakon val6 aktiv reszvetellel kivanja megismertetni az erdeklodokkel a 
killonbozo papagajfajok jellemzoit, termeszetes eletterilk sajatossagait, a 

fogsagban val6 tartas minimalis felteteleit. 

e. nemzetkozi, terepi termeszetvedelmi programokhoz torten6 kapcsol6dassal; 

Az Alapitvany hazai szakemberek terepi kutatasainak tamogatasaval kivan 

hozzajarulni a hazai tudomany fejlodesehez es a kutatasi eredmenyek hazai 

hasznositasanak elosegitesevel a magyarorszagi tenyeszprogramok sikerehez. 

Magyarorszag lenyeges tranzit orszag az illegalis allatkereskedelem tekinteteben, 

aminek a felszamolasaban az Alapitvany a CITES (Egyezmeny a Veszelyeztetett 

Yadon Elo Allat- es Novenyfajok Nemzetkozi Kereskedelmerol) magyarorszagi 

vegrehajt6 szerveivel egyilttmukodve tanacsadassal es az elkobzott, illetve 
lefoglalt madarak hosszu tavu elhelyezesenek biztositasaval, esetlegesen 

tenyeszetbe allitasaval kivan reszt venni. 

Az Alapitvany tovabba szoros egyilttmukodest kivan kialakitani mas 

magyarorszagi es nemzetkozi, a fajmegorzesben es kornyezetvedelemben erdekelt 

tarsadalmi szervezetekkel, szakmai t6mori.ilesekkel, papagajtenyesztokkel, 

kormanyzati es hat6sagi szervekkel. 

Az Alapitvany feladatanak tekinti tovabba a kutatas es a tenyesztes 

osszehangolasanak elosegiteset, a terepi kutatasok tapasztalatainak atillteteset a 

gyakorlati madartenyesztesbe es a fajmegorzesi tenyeszprogramokba, valamint 

oktatasok, konferenciak, workshopok, terepi kutat6munkak szervezeset. 

11.3 Az Alapitvany jellege, kozhasznu jogallasa: 

11.3.1 Az Alapftvany a bir6sagi nyilvantartasba vetelt es a kozhasznu jogallas megszerzeset kovetoen 

az 1997. evi CLVI. torveny 26.§-anak c.) pontjaban felsorolt alabbi kozhasznu 

tevekenysegeket vegzi: 

8. termeszetvedelem, allatvedelem 

11.3.2 Az Alapitvany nyitott, ahhoz barmely belfoldi, vagy killfoldi termeszetes szemely, jogi 

szemely vagy jogi szemelyiseggel nem rendelkezo gazdasagi tarsasag csatlakozhat, ha az 
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Alapftvany celjaival egyetert, es azokat elfogadja, tamogatni kfvanja. Az Alapftvanynak 

tortent felajanlas elfogadasar61, igy az Alapftvanyhoz val6 csatlakozasr61 az Alapftvany 

Kurat6riuma dont. 

II.3.3 Az Alapftvany tamogat6ja kikotheti, hogy az altala juttatott penzbeli, vagy termeszetbeli 

adomany reszbeni, vagy egeszbeni felhasznalasara kizar6lag az Alapftvany celjain beli.ili 

konkret eel erdekeben keri.ilhet sor. 

11.3.4 A csatlakoz6k tamogatasuknak az Alapftvany reszere t6rten6 befizetesevel, atadasaval nem 

valnak Alapft6kka, tehat olyan jogosftvanyokat es hataskoroket nem szerezhetnek, amelyek a 

vonatkoz6 jogszabalyi rendelkezesek alapjan kizar6lag az Alapft6 Okiratot Alapft6kent alafr6 

illetve az alapft6i jogok gyakorlasara kijelolt szemelyeket, szervezeteket illethetne. 

II.3.5 Az Alapftvany miikodese nyilvanos, szolgaltatasait a celjaib61 ad6d6 kot6ttsegek 

figyelembevetelevel barki nemre, fajra, eletkorra, szarmazasra vonatkoz6 vagy egyeb 

barmilyenjellegii jogellenes megki.ilonboztetes nelki.il igenybe veheti. 

II.3.6 Az Alapftvany, mint kozhasznu szervezet vallalkozasi tevekenyseget csak kozhasznu celjainak 

megva16sftasa erdekeben, azokat nem veszelyeztetve vegez, gazdalkodasa soran elert 

eredmenyet nem osztja fel, azt az alapftvanyi celok megval6sftasara es a kozhasznu 

tevekenysegre fordftja. 

11.3.7 Az Alapftvany kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partokt61 fuggetlen es 

azoknak anyagi tamogatast nem nyujt. Kozvetlen politikai tevekenyseg jelen Alapft6 Okirat 

hasznalataban a partpolitikai tevekenyseg, tovabba orszaggyiilesi kepviseloi, megyei, f6varosi, 

helyi es kisebbsegi onkormanyzati valasztason jelolt anyagi tamogatasa. 

III. 
AZ ALAPITV ANY V AGYONA 

III.I Indul6 vagyonkent az Alapft6 I 00 000 Ft, azaz egyszazezer forintot bocsat jelen Alapit6 Okirat 

alafrasaval egyez6 idopontban, keszpenzben az Alapftvany rendelkezesere, melynek igazolasara 

az Alapft6 jelen Alapft6 Okirat mellekletekent csatolja a letetemenyes bank altai kiadott hiteles 

igazolast. 

III.2 Az Alapft6 t6rzsvagyont nem ki.i16nft el, az Alapftvany teljes vagyona, valamint ezen vagyon 

hozadekai az alapftvanyi celok megval6sulasat szolgaljak. Az Alapitvany vagyonat a 

Kurat6rium az Alapft6 Okirat keretei kozott szabadon hasznalhatja fel. 

III.3 Csatlakozas eseten az fgy keletkez6 anyagi forrasokat is az alapftvanyi celok megval6sftasara 

kell fordftani. Az Alapftvany tamogatasa t6rtenhet keszpenzzel, illetve a celok elereset 

kozvetleni.il segft6 szolgaltatasok, vagyontargyak felajanlasaval. 

II1.4 Az Alapftvany beveteleit es vagyonat koteles az Alapft6 Okiratban foglalt celjai 

megval6sftasara fordftani. Az Alapftvany celjai elerese erdekeben, de kizar6lag ezeknek 

alarendelten, azaz masodlagosan, a tart6s kozerdekii celok megval6sftasa es a kozhasznu 

tevekenyseg kifejtese erdekeben gazdasagi vallalkozasi tevekenyseget vegezhet. Az Alapftvany 

miikodese soran a gazdasagi vallalkozasi tevekenyseg aranya nem haladhatja meg a tart6s 

kozerdekii celok megval6sftasa erdekeben vegzett, Vfilamint a kozhasznu tevekenysegeket. A 

gazdasagi vallalkozasi tevekenysegb61 elert beveteleket az Alapftvany koteles tart6s kozerdekii 

celjanak megval6sftasa, valamint kozhasznu tevekenysege erdekeben felhasznalni. 
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IV. 
AZ ALAPITV ANYI V AGYON FELHASZNALASA, 

AZ ALAPITV ANY, MINT KOZHASZNU SZERVEZET GAZDALKODASA 

IV.l Az alapftvanyi vagyon felhasznalasar61 a kurat6riumi tagok sz6t6bbseggel dontenek. 

Szavazategyenloseg eseten a hatarozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

IV.2 Az alapftvanyi vagyon felhasznalasanak m6dja koveti az Alapit6 Okirat 11.2 valamint II.3.1 

pontjaban felsorolt eelok megval6sftasanak, tevekenysegek kifejtesenek jelleget. Az alapftvanyi 

vagyon felhasznalasa osztOndfj, szoeialis segely kifizetese, eseti tamogatas foly6sftasa es 

termeszetbeni juttatas nyujtasa utjan tOrtenik. Az osztandfjak odaftelesenek felteteleirol, az eseti 

tamogatasok foly6sftasar61 es a termeszetbeni juttatasok biztosftasar61 a Kurat6rium dont. Az 

Alapftvany vagyonanak felhasznalasa palyazatok kifrasa nelkUI tortenik. 

IV.3 Az Alapftvany, mint kozhasznu szervezet a gazdalkodasa saran elert eredmenyet nem oszthatja 

fel, azt az alapitvanyi eelok megval6sitasara forditja. 

IV.4 Az Alapftvany, mint kozhasznu szervezet az allamhaztartas alrendszereitol - a normatfv 

tamogatas kivetelevel - esak frasbeli szerzodes alapjan reszesUihet tamogatasban. A 

szerzodesben meg kell hatarozni a tamogatassal val6 elszamolas felteteleit es m6djat. 

IV.S Az Alapitvany, mint kozhasznu szervezet altai nyujtott eel szerinti juttatasok barki altai 

megismerhetok, az Alapftvany altai nyujtott juttatasokat, szolgaltatasokat ismerteto irasbeli 

tajekoztat6kat, az Alapftvany mukodesere vonatkoz6 adatokat, valamint a beszamo16kat a 

Kurat6rium elnoke a jelen Alapft6 Okirat V.ll pontja alapjan hozza nyilvanossagra a 

szolgaltatasok es juttatasok, valamint az Alapitvany nyilvanos mukodesenek biztosftasa es 

megismerhetosege erdekeben. 

IV.6 Az Alapftvany, mint kozhasznu szervezet a felelos szemelyt, a tamogat6t, valamint e szemelyek 

hozzatartoz6jat - a barki altai megkotes nelkUI igenybe veheto szolgaltatasok kivetelevel - eel 

szerinti juttatasban nem reszesftheti. 

IV.7 Az Alapftvany kozhasznu szervezetkent valt6t, illetve mas hitelviszonyt megtestesfto 

ertekpapfrt nem boesathat ki. 

IV.8 Az Alapitvany kozhasznu szervezetkent vallalkozasanak fejlesztesehez kozhasznu 

tevekenyseget veszelyezteto mertek ii hi telt nem vehet fel, az allamhaztartas alrendszereitol 

kapott tamogatast hitel fedezeteUI, illetve hitel tOrlesztesere nem hasznalhatja fel. 

IV.9 Az Alapftvany befektetesi tevekenyseget nem kivan vegezni, igy befektetesi szabalyzat

keszftesi kotelezettsege nines. 

IV.! 0 Az Alapitvany az alapftvanyokra illetve a kozhasznu szervezetekre mindenkor ervenyes 

jogszabalyi elofrasoknak megfeleloen gazdalkodik. 
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v. 
AZ ALAPITV ANY SZERVEZETE ES MUKODESE 

V.l Az Alapit6 az Alapitvany legfObb altalanos tigydonto, tigyintezo, kepviselo es kezelo 

szervekent a Kurat6riumot bizza meg. 

V.2 Az Alapitvany celjainak megval6sitasar61, az alapitvanyi vagyon kezeleserol es a celoknak 

megfelelo felhasznalasar61 a Kurat6rium gondoskodik. 

V.3 A Kurat6rium- a jogszabalyok altai meghatarozott keretek kozott- 6nall6an dont valamennyi, 

az Alapitvanyra vonatkoz6 kerdesben. 

V.4 A Kurat6rium hatarozza meg a jelen Alapit6 Okirat rendelkezeseinek megfeleloen az 
alapitvanyi vagyon kezelesenek feladatait, a vagyon felhasznalasanak m6djat es az alapitvanyi 

celokat szolgal6 gazdalkodas felteteleit. 

V.5 Az Alapitvany Kurat6riumanak tagletszama - az elnokot is beleertve - 5 fo. A Kurat6rium 

elnoke es tagjai az Alapitvany, mint kozhasznu szervezet, vezeto tisztsegviseloi. A Kurat6rium 

tagjait az Alapit6 keri fel. 

V.6 A Kurat6rium elnoke gondoskodik a kurat6riumi tilesek irasbeli 6sszehivasar61, a napirendnek 

es a javaslatoknak a tervezett tiles idopontjat megelozo 8. napig a kurat6riumi tagokkal es az 

egyeb erintettekkel val6 elozetes, irasbeli kozleserol. 

V.7 Az elnok keszitteti el a jegyzokonyvet es foglaltatja irasba a hatarozatokat, valamint vezeti a 

hatarozatok konyvet. A hatarozatok konyve tartalmazza a Kurat6rium donteseinek tartalmat, 

idopontjat es hatalyat, illetve a dontest tamogat6k es ellenzok szamaranyat valamint szemelyet. 

V.8 A Kurat6rium sztikseg szerint, de legalabb evente egyszer tart til est. 

V.9 A Kurat6rium dontesi jogkore sztiksegszeruen kiterjed: 

a) a celok eleresehez sztikseges feladatok meghatarozasara, a vegrehajtas megszervezesere, 

b) az alapitvanyi vagyon bovitesere, megorzesere, kezelesere vonatkoz6 allasfoglalasok 

meghozatalara, 

c) az Alapitvany celjaival osszhangban tevekenykedok, illetoleg az alapitvanyi celok 

megval6sulasat elosegftok reszere juttatasok odaitelesere, foly6sitasara, 

d) 6szt6ndij, szocialis segely, eseti tamogatas, termeszetbeni juttatas odaitelesere, 

e) az elozo evrol keszftett beszamol6 jelentes, valamint a kozhasznusagi jelentes 

elfogadasara, 

t) az Alapitvanyhoz val6 csatlakozas elfogadasara, 

g) a Kurat6riumi tagok es a munkaszervezet 

koltsegteritesenek elfogadasara es megallapitasara 

tisztsegviseloi dijazasanak es 

azzal a megkotessel, hogy a 

Kurat6rium tagjai reszere kizar6lag abban az esetben es kizar61ag olyan mertekben 

nyujthat6 dijazas vagy foly6sithat6 koltsegterites, amely az Alapitvany tart6s kozerdeku 
celjanak megval6sitasat es kozhasznu tevekenysegenek kifejteset semmilyen formaban 

nem veszelyezteti, 

h) a munkaszervezet mukodesenek, feladatainak meghatarozasara, ellenorzesere, 

i) a kovetkezo evi koltsegvetes elfogadasara. 

j) az Alapitvany Szabalyzatainak es munkakori lefrasainak elfogadasa 
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k) az Alapitvany hosszabb tavu, legalabb egy eves idotartamra vagy hatarozatlan idore 

sz616 beszallit6i szerzodeseinek elfogadasa 

V.l 0 A Kurat6rium hatarozatait egyszeru sz6t6bbsegi dontessel hozza meg, szavazategyenloseg 

eseten a hatarozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. A Kurat6rium akkor hatarozatkepes, ha 

iilesen legalabb harom tagjajelen van . 

V.l1 A Kurat6rium hatarozathozatalaban nem vehet reszt az a szemely, aki vagy akinek kozeli 

hozzatartoz6ja, elettarsa a hatarozat alapjan kotelezettseg vagy felelosseg al61 mentestil, vagy 

barmilyen mas elonyben reszestil, illetve a megkotendo jogtigyletben egyebkent erdekelt. Nem 

minostil elonynek az Alapitvany, mint kozhasznu szervezet eel szerinti juttatasai kereteben a 

barki altai megkotes nelktil igenybe veheto nem penzbeli szolgaltatas. A Kurat6rium tilese 

nyilvanos. A Kurat6rium donteseirol az elnok az erintetteket irasban ertesiti es gondoskodik a 

hatarozatok nyilvanossagra hozatalar61. A hatarozatok nyilvanossagra hozatala sajat intemetes 

honlapon val6 megjelentetessel tOrtenik 

V.12 A Kurat6rium az Alapitvany adminisztrativ (operativ) feladatainak ellatasara munkaszervezetet 

is mukodtethet, tigyvezeto iranyitasaval. A Kurat6rium az tigyvezetessel kurat6riumi tagot, 

illetoleg az tigyvezetes korebe tartoz6 adminisztrativ (operativ) feladatok ellatasaval mas 

termeszetes szemelyt vagy gazdalkod6 szervezetet is megbizhat. Az Alapit6 jelen Alapit6 

Okirat alairasaval felhatalmazza a Kurat6riumot arra, hogy az alapitvany alkalmazo~anak 

kepviseleti jogot biztositson, megjelolve a kepviseleti jog gyakorlasanak m6djat, illetoleg 

terjedelmet. Az alkalmazott kepviseleti joggal val6 felruhazasara az Alapft6 meghataroz6 

befolyasanak tilalmara es a bankszamla feletti egytittes rendelkezesi jog gyakorlasara vonatkoz6 

jogszabalyi rendelkezesek figyelembevetelevel kertilhet csak sor. 

V.13 A Kurat6rium elnoke es tagjai az Alapitvany Kurat6riumaban az Alapftvany javara vegzett 

tevekenysegtikert a Kurat6rium altai meghatarozott merteku tiszteletdijban es koltsegteritesben 

reszestilhetnek. 

V.l4 Az Alapitvany Alapit6ja es az Alapitvany szamara felajanlast tevo szemelyek, valamint ezek 

hozzatartoz6i az Alapitvanyt61 tamogatast nem kaphatnak. 

V.15 A Kurat6rium tagjai : 

Elnok: Erdei Zsolt 2151 F 6t, Kereszt diilo 17. 

Tag: Dr. S6s Endre l 028 Budapest, Attila u. 12. 

Tag: Bordas Krisztina 2151 F6t, Nyarfa u. 20. 

Tag: Deak Janos 2220 Vecses, Liszt Ferenc u. 15 . 

Tag: Olah Gyorgy I 035 Budapest, Kerek utca I 0. 

V.16 Az Alapft6 az Alapitvanyt nem kepviselheti es bankszamlaja felett nem rendelkezhet, illetve az 

Alapitvany kepviseloje es a bankszamla felett rendelkezni jogosult szemely az Alapit6val nem 

allhatnak hozzatartoz6i vagy barmilyen egyeb ala- es folerendeltsegi vagy osszeferhetetlensegi 

viszonyban, egyben az Alapft6 es hozzatartoz6i, valamint az Alapit6val barmilyen ftiggosegi 

viszonyban al16 szemelyek tobbsegtikben nem lehetnek a Kurat6rium tagjai , ezen szemelyek 

meghataroz6 befolyast az Alapftvany mukodesere valamint a Kurat6rium tevekenysegere 

semmilyen formaban nem gyakorolhatnak. A kozhasznu szervezet megszuneset koveto ket evig 

nem lehet mas kozhasznu szervezet vezeto tisztsegviseloje az a szemely, aki olyan kozhasznu 

szervezetnel toltott be - annak megszuntet megelozo ket evben legalabb egy evig - vezeto 

tisztseget, amely az ad6zas rendjerol sz616 torveny szerinti koztartozasat nem egyenlitette ki. 
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A vezeto tisztsegviselo, illetve az ennek jelolt szemely koteles az Alapftvanyt elozetesen 

tajekoztatni arr61 , hogy ilyen tisztseget egyidejuleg mas kozhasznu szervezetnel is bet6lt. 

V.l7 Az Alapft6 rogzfti, hogy az Alapftvany varhat6 eves bevetele az alapftas eveben az otmilli6 

forintot nem eri el , ezert Feltigyelo Szerv letrehozatalar61 nem rendelkezik. Amennyiben az 

Alapftvany, mint kozhasznu szervezet eves bevetele a jovoben az otmilli6 forintot eleri vagy 

meghaladja, az Alapft6 az 1997. evi CL VI. t6rveny vonatkoz6 rendelkezesei a lap jan 

gondoskodik felligyelo szerv letrehozasar61. 

VI. 
AZ ALAPITV ANY KEPVISELETE 

VI. I Az Alapftvanyt Erdei Zsolt, a Kurat6rium elnoke onall6an jogosult kepviselni. Akadalyoztatasa 

eseten a Kurat6rium barmely tagja - Olah Gyorgy, az Alapft6 es az V.16 . pontban foglaltaknak 

megfeleloen, az Alapft6val hozzatartoz6i vagy barmilyen egyeb ala- es folerendeltsegi vagy 

osszeferhetetlensegi viszonyban all6 szemelyek kivetelevel - meghatalmazas alapjan jogosult 

kepviselni az Alapftvanyt. 

VI.2 Az Alapftvany bankszamlaja feletti rendelkezesi jog Erdei Zsolt kurat6riumi elnokot egylittesen 

illeti meg - Olah Gyorgy, az Alapft6 kivetelevel - a kurat6rium valamely tagjaval vagy az 

Alapitvany munkaszervezetenek vezetojevel. 

Vl.3 Utalvanyozasi joggal az Alapit6 Okirat Vl.2 pontjaban megjelolt szemelyek az Alapft6 Okirat 

VI.2. pontjaban megjelolt m6don rendelkeznek. 

VI.4 Az alapftvany munkavalla16i felett a munkaltat6i jogokat az Alapftvany munkaszervezetenek 

vezetoje gyakorolja. A munkaszervezet vezetoje felett a munkaltat6i jogokat a kurat6rium 

elnoke gyakorolja. 

Vl.S Az Alapftvany munkaszervezete kepviseleti joganak m6djar61, terjedelmerol a Kurat6rium 

hatarozattal dont a jelen Alapft6 Okirat V.l2 pontjaban foglalt rendelkezesek szerint. 

VII. 
AZ ALAPITO OKIRA T MODOSiTASA 

VII.! Az Alapft6 Okiratot az Alapit6 a Ptk. 74/B. §. (5) bekezdeseben foglaltak szerint m6dosithatja. 

VIII. 
A KOZCELU ADOMANYGYUJTES SZABAL Y AI 

VIII.! Az Alapitvany, mint kozhasznu szervezet neveben vagy javara t6rteno adomanygyujtes nem 

jarhat az adomanyoz6k, illetoleg mas szemelyek zaklatasaval, a szemelyhez fUzodo jogok es az 

emberi melt6sag serelmevel. Az Alapftvany, mint kozhasznu szervezet neveben vagy javara 

t6rteno adomanygyujtes csak a kozhasznu szervezet frasbeli meghatalmazasa alapjan vegezheto. 

VIII.2 Az Alapftvany, mint kozhasznu szervezet reszere juttatott adomanyokat a konyv szerinti, ennek 

hianyaban a szokasos piaci aron kell nyilvantartasba venni . 
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IX. 
A BESZAMOLASI SZABALYOK 

IX.l Az Alapitvany, mint kozhasznu szervezet koteles az eves beszamol6 j6vahagyasaval 

egyidejiileg kozhasznusagi jelentest kesziteni . A kozhasznusagi jelentes elfogadasa a 

Kurat6rium kizar61agos hataskorebe tartozik, melyrol a kurat6riumi tagok egyszerii sz6t6bbsegi 

dontessel dontenek. 

IX.2 A kozhasznusagi jelentes tartalmara az 1997. evi CLVI. t6rveny 19.§ (3) bekezdesenek a)-g) 

pontjaiban fogla1t rendelkezesek az iranyad6k, figye1emmel az (5) bekezdesben fogla1t 
rendelkezesre is . 

X. 
A NYILVANTARTASI SZABALYOK 

X.l Az Alapitvany, mint kozhasznu szervezet a eel szerinti tevekenysegeool, illetve vallalkozasi 

tevekenysegebo1 szarmaz6 beveteleit es raforditasait elktilonitetten tartja nyilvan. 

XI. 
AZ ALAPITV ANY MEGSZUNESE 

XI. I Az Alapitvany barmely okb61 torteno megsziinese eseten a megsziines idejen meglevo vagyont 

az alapitvanyi celokkal azonos, vagy hasonl6 celu alapitvanyok tamogatasara kelt forditani. 

XI.2 Az Alapitvany, mint kozhasznu szervezet a kozhasznu jogallasanak megsziinesekor koteles 

esedekes koztartozasait rendezni , illetoleg kozszolgaltatas ellatasara iranyul6 szerzodesebol 

eredo kotelezettsegeit idoaranyosan teljesiteni . 

XII. 
ZAR6 RENDELKEZESEK 

XII.! A jelen Alapit6 Okiratban nem szabalyozott kerdesekben a Polgari T6rvenyk6nyv es az 
Alapitvanyokra vonatkoz6 egyeb jogszabalyok valamint az 1997. evi CL VI. t6rveny 

rendelkezesei az iranyad6ak. 

XII.2 Az Alapitvany letrejottenek es a jogi szemelyiseg valamint a kozhasznu jogallas elnyeresenek 

feltetele , hogy a Pest Megyei Bir6sag az Alapitvanyt hatarozataval jogerosen az alapitvanyok 

nyilvantartasaba vegye, val am int kozhasznu szervezette m inositse. 

XII.J Az Alapitvany, mint kozhasznu szervezet miikodese saran keletkezett okiratokba barki 

betekinthet, amennyiben ez az Alapitvany vagy masok jogszabaly altai vedett jogait (ktil6n6s 

tekintettel az tizleti titkokra, a szemelyisegi jogokra, a szellemi alkotasok es a szemelyes adatok 
vedelmere) vagy jogos erdekeit nem serti , vagy nem veszelyezteti . Az iratokba val6 betekintes 
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lehetoseget a Kurat6rium elnoke koteles biztositani az erdeklodo szamara elozetes idopont 

egyeztetest kovetoen, az Alapitvany szekhelyen, feltigyelet mellett. 

XII.4 Az Alapit6 tudomasul veszi , hogy az Alapitvany bir6sagi nyilvantartasba vetele utan az altala 
tett Alapitvanyt nem vonhatja vissza. 

XII.S Az Alapit6 jelen Alapit6 Okirat alairasaval a Ptk-ban biztositott jogainak gyakorlasara halala 

esetere kijeloli Bordas Krisztinat, akinek lakhelye a jelen Alapit6 Okirat alairasanak 

idopontjaban: 2151 F6t, Nyarfa utca 20. (a tovabbiakban: kijelolt szemely). A kijelolt szemelyre 

az Alapit6ra vonatkoz6 rendelkezesek az iranyad6k. A kijelolest a nyilvantartasba vetel utan az 

Alapit6 nem vonhatja vissza. Alapit6 vagy a kijelolt szemely hianyaban - a Kurat6rium vagy az 

tigyeszseg erre vonatkoz6 bejelentese alapjan - az alapit6i jogosultsagok a bir6sagot illetik meg. 

Kelt: F6t, 20 I I . okt6ber 24 . 
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