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A Kortlirs Tlincert Jelelff Szfnhlizert Alapltvliny ALAPiT6 OK/RATA 

PREAMBULUM 

1. Alulirott Alapft6 a 2011. evi CLXXXI. tOrveny (Cet.) 38. § (2) bekezdese alapjan 
kijelentem, hogy az egyseges szerkezetii Alapit6 okirat elkt\szitesere az ALAPiTO OKIRAT 
EGYES PONT JAINAK V ALTOZASA ES ATDOLGOZASA ad ott okot. 
Az ALAPITV ANY neve, celjai es vagyona erintetlenUI maradt. 

2. Jelen Alapit6 okirat egyst\ges szerkezetbe foglaltan tartalmazza az Alapit6 okirat 
m6dositasat, az Alapit6 napjan hozott alapit6i dontesei alapjan 

nap jan kelt Alapit6 okirat m6dositasat. 

3. Alulirott Alapit6, att61 a felismeresti\1 vezerelve, hogy a modern tanc torteneteben a francia 
kortars tancmiiveszet- ujit6 soksziniisegevel - mindig is meghataroz6 volt es az uj mondanival6k, az 
uj kifejezi\eszkozok keresese alapveti\ elve a vilag kortars miiveszetenek, a magyar es a francia kortars 
kultura iitvozesevel az alabbi alapitvtmy letrehozasat hataroztam el. 

5. Az ALAPITV ANY az Alapit6 altai, jelen okiratban meghatarozott tart6s celok folyamatos 
megval6sitasara letrehozott jogi szemt\ly, amely kozhasznu tevt\kenyst\gt\vel hozzajarul a 
11\rsadalom es az egyen kozos szliksegleteinek kielegitesehez. 

I. AZ ALAPiTVANY NEVE ES SZEKHELYE 

1. Az alapitvany neve: Kortars Tancert es Jelel6 Szinhazert Alapitvany 

2. Az alapitvany roviditett neve: Kortars Tancert Alapitvany 

3. Az alavitv4nv sze!chelve: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 21. 1/5 (hrsz: 
28436/0/A/9) 

II. AZ ALAPiTV ANY IDOTARTAMA 

Az alapitvany hatarozatlan idi\re leteslilt. 
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III. AZ ALAPiTV ANY ALAPiTOJA 

1 . Az Alap!t6 neve !akc!me 

Neve: dr. Boros Edina 
Lakdme: I 025 Budapest, Szikla utca 2011. 

2. Az Alapit6 kizar6lagos jogkon5be tartozik: 

• Az ALAPITV ANY milkodesere es szervezetere vonatkoz6 szabalyokat az Alapit6 jelen 
Alapft6 okiratban hatarozza meg. 

• Az Alapit6 okirat m6dos!tasa, a Far. 3:393. §-ban foglalt korlatozassal, nevezetesen: 
- Semmis az alapit6 okiratban az alapitvany celjanak m6dos!tasa, kiveve, ha az alapitvany a 
celjat megval6sitotta, vagy a eel elerese lehetetlenne va!t, es az uj eel megval6sftasara az 
alap!tvany elegend6 vagyonnal rendelkezik. 
- Semmis az alapit6 okirat olyan m6dositasa, amely az alapitvany vagyonanak csokkentesere 
iranyul, vagy - ha az alapitvanyhoz csatlakoziis tOrten! - az alap!tvany jogut6d nelktili 
megszilnese esetere kijelolt kedvezmenyezett szemelyet megviiltoztatja. 

• Kinevezi es a jogszabalyi feltetelek, valamint jelen alap!t6 okiratban rogzitett feltetelek 
fennallasa eseten visszahfvja az ALAPITV ANY kurat6riumi tagjait, elnoket, a fe!Ogyel6 
bizottsiig tagjait es elni:iket. (Ptk. 3:21 (3)) 

• Kizar6lagos hataskorrel megal!apitja a vezet6 tisztsegviselok tagsagi dfjazasanak es 
koltsegteritesenek szabalyait, amelyetjelen Alapit6 okirat rogzit. (Ptk. 3:39 I (I) d.) pont) 

• A vezeto tisztsegviselok tagsagi dijazasainak es koltsegter!tesenek szabalyai 
megvaltoztatasar6! az Alapit6, kizar6lagos jogkoreben, jelen alapit6 okirat m6dositasaval 
jogosult donteni. 

• Az ALAPITV ANY Ogyvezeto szervenek ellenorzese. 

• Minden egyeb a jelen okirat egyeb ponuaiban, valamint a jogszabalyok alta! az Alapit6 
kizar6lagos hataskorebe utalt kerdes. 

IV. AZ ALAPITV ANY CELJAI 
(Ptk.3:5 § c.) pont, 3:358 §) 

• Magyar es a francia kortars tanc- es szinhazi kultura elosegitese. 
• Magyar-francia tancegyilttes milkodtetese Frenak Pal vezetesevel. 
• Alkot6milhely letrehozasa es milkodtetese. 
• El6adasok szervezese Magyarorszagon es ktilf6ldon. 
• Tancpedag6gus kepzes tamogatasa. 
• Fiatal tehetseges tancmilveszek tanulmanyainak i:isztOnzese itthon es kO!f6ldon. 
• Kortars tanc nepszerilsitese nyilvanos demonstraci6k formajaban. 
• Siket szfnhaz letrehozasa, sOket-nemak miiveszi es rehabilitaci6s foglalkoztatasa. 
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A Korttirs Ttincert es Jelellf Szfnhtizert Alapftvtiny ALAPiTO OKIRA TA 

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

1 . Az ALAPITV ANY tevekenysege 

1.1. Az ALAPITVANY az Ectv. 17. § (3) bekezdesenek megfelel6en vegzi tevekenyseget, 
nevezetesen az Alapit6 okiratban meghatarozott eel szerinti tevekenyseget - ideertve a kozhasznu 
tevekenyseget is - folytathat es - celja megval6sitasa gazdasagi felteteleinek biztositasa erdekeben -
gazdasagi vallalkozasi tevekenyseget is vegezhet, amennyiben ez az alapcel szerinti tevekenyseget 
nem veszelyezteti. 

1.2. Az ALAPITV ANY tevekenvsegenek celia szerinti besorolasa figyelemmel a I I/20 I 2. 
(II.29l KIM rendelet 40. mel!ekletere, f6tevekenyseg megje!Olesevel, figyelemmel a Ptk. 3:5 
§ c.) pontjara 

• KULTURALIS TEVEKENYSEG, FOTEVEKENYSEG; KIM rendelet, 40. melleklet, 1.1. 
pont: Kulturalis es informaci6s, kommunikaci6s tevekenyseg (pl. milveszeti tevekenyseg, kiadas, 
kozmtivel6des),- k6d: 0100-, 

• OKTATASI TEvEKENYSEG; KIM rendelet, 40. melleklet, 1.5. pont: Oktatasi tevekenyseg (pl. 
tehetseges fiatal tancmuveszek oktatasa), -k6d: 0500-. 

• EGESZSEGOGYI TEVEKENYSEG; KIM rendelet. 40. melhlklet, 1.7. pont: egeszsegligyi 
tevekenyseg (pl. a mozgasmuveszet terapias erejenek hasznalatara epiil6 rehabilitaci6s celti 
rendezvenyek), -k6d: 0700-. 

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

2. Az ALAPiTV ANY az alabbi 8 f6 eel erdekeben, celok szerint csoportositva, a eel 
megje!Oles alatt felsorolt KONKRET megje!Oles es reszletezes szerinti- figyelemmel az Ectv. 17. § 
(3) bekezdeseben foglaltakra- tevekenysegeket vegzi celjai megval6sitasa erdekeben: 

2.1. ,Magyar es a francia korh\rs tanc- es szinhazi kultura eiOsegitese", mint alapitvanyi 
eel szerinti konkret tevekenysegek: 

• Franciaorszagi tancmuveszeti alapitvanyokkal, szervezetekkel alkot6i egyiittmukodes, 
kozos el6adasok, rendezvenyek szervezese a magyar es francia kortars tanc- es szinMzi 
kultura terjesztese erdekeben belfoldon es kiilllildon egyarant. 

• A magyar es francia kortars tanc tamogatasa, kiemelked6 szinvonalu kortars tance16adasok 
letrehozasanak tamogatasa, azok media megjelenesenek el6segitese, a Francia- es a Magyar 
lntezet tancmuveszeti kozos programjainak tamogatasa. 
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A Kortlirs Tlincirt es Jelellf Szinhlizer/ A/apftvliny ALAPfTO OKIRATA 

2.2. ,Magyar-franeia taneegyiittes miikodtetese Frenak Pal vezetesevel", mint alapitvanyi eel 
szerinti konkret tevekenysegek: 

• Az ALAPITV ANY tamogatasaval letrehozott FrenAk Tarsulat milkodtetesenek segftese, 
belf6ldi- es kiilfOldi fellepeseinek, fesztival talalkoz6inak es egyeb rendezvenyei koltsegenek 
(pl. utazasi koltseg stb.) finanszfrozasaval. 

• Az ALAPiTV ANY tamogatja a FrenAk Tarsulat tagjainak milveszeti es zenei 
tovabbkepzeset. 

• Az ALAPfTV ANY segfti a FrenAk Tarsulat kapcsolatainak kialakftasat es iipolasat bel- es 
kiilf6ldi tancmilveszeti tarsulatokkal, az ezzel osszefUggoen fehneriilt kiadiisok 
finanszfrozasaval. 

• Az ALAPITV ANY reszt vesz a FrenAk Tarsulat reszere - konyv, hang-, kepi- es egyeb 
multimedias anyag - eloallitasanak, kiadasanak es terjesztesenek tamogatasaban. 

• Az ALAPITV ANY reszt vesz a FrenAk Tarsulat milveszeti tevekenysegenek elilitiisiihoz 
sztikseges targyi eszkozok vasarliisanak es fe.ilesztesenek finansziroziisiiban, valamint a 
tarsulat milkodesenek szemelyi jellegil felteteleinek megteremtesehez is anyagi segftseget 
nyujt (megbizasi dijak, munkaberek stb.). 

2.3. ,Aikot6miihely lt\trehozasa es miikodtetese", mint alapftvanyi eel szerinti konkret 
tevekenysegek: 

• Fiatal koreognifusok reszere szervezett alkot6muhelyek valamint tancpedag6gusok 
tancmuveszeti kutatasiinak elosegitese alkot6muhelyek szervezesevel. 

2.4. ,EIOadasok szervezese Magyarorszagon es kiilfoldiin", mint alapitvanyi eel szerinti 
konkret tevekenysegek: 

• Kortars tanceloadasok elokeszitesenek es megrendezesenek tamogatasa viliigszerte (pl. 
Franciaorszag, Kuba, Nemetorszag stb.), valamint kozepiskolasoknak beavat6 t{mcel6adasok 
es komplex programok elokeszitesenek es megrendezesenek tamogatasa. 

2.5. ,Tanepedag6gus kepzes tamogatasa", mint alapitvanyi eel szerinti konkret 
tevekenysegek: 

• Improvizaci6s technikak kurzusainak szervezesenek tamogatasa, valamint kortars tiincok 
technikainak es Frenak Pal specialis m6dszerenek oktatasanak tamogatasa tancpedag6gusok 
reszere. 

2.6. ,Fiatal tehetseges tanemiiveszek tanulmanyainak osztonzese itthon es kiilfiildon", mint 
alapitvanyi eel szerinti konkret tevekenysegek: 

• Fiatal tancmuveszeknek kortars tancok technikainak valamint improvizaci6s technikak 
oktatasa mesterkurzusokon es workshopok formajaban, valamint Frenak Piil spech\1 is 
m6dszerenek oktatasa a FrenAk Tarsulatnal. 
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• Fiatal, tehetseges taneos-koreogn'tfusok felfedezesenek tamogatasa, tehetsegkutat6-, 
tehetseggondoz6-, tanemiiveszeti-, oktat6-, ismeretterjeszt6- es tehetseggondozast erint6 
rendezvenyek szervezese es lebonyolitasa utjan. 

• Fiatal, tehetseges taneos-koreografusok reszere dijak. osztondijak alapitasa, tamogatas 
nyujtasa palyazatok utjan, kiemelten tehetseges fiatalok reszere szereplesi lehet6segeinek 
el6segitese, b6vftese, mind el6adasokon, mind a mediaban. 

2. 7. ,Kortiirs tiine nepszeriisitese nyilviinos demonstraei6k formajaban", mint alapitvanyi 
eel szerinti konkret tevekenysegek: 

• Tanefesztivalok, konferenei<\k es media megjelenes tamogatasa, kep- es hangfelvetelek, 
egyeb kiadvanyok kiadasanak tamogatasa a kortars tane temakoreben. 

2.8. ,Siket szinhaz Ietrehoziisa, sUket-nemak miiveszi es rehabilitaei6s foglalkoztatasa", 
mint alapitvanyi eel szerinti konkret tevekenysegek 

• EgyUttmilkodes mas siket szfnhazakkal, illetve siketeknek szant el6adasok szervez6ivel, 
koz5s el6adasok, rendezvenyek szervezeseben es tamogatasaban. 

• Siketeket es nagyothall6kat t5morft6 szervezetekkel es speeialis iskolakkal egyUttmukodes 
oktat6-, fejleszt6-, milveszi-, es rehabilitaei6s programok szervezesere. 

• A kortars mozgasmilveszet tenipias erejenek hasznalatara epUI6 rehabilitaei6s 
rendezvenyek szervezesenek tamogatasa, serUit kozossegekben, kUionosen siket es 
nagyothall6 fiatalok reszere. 

3. Az ALAPiTV ANY tevekenysegenek korlatai (Ptk.: 3:379 §l 

- Alapitvany nem alapithat6 gazdasagi tevekenyseg folytatasara. 

- Az alapftvany az alapitvanyi eel megva16sitasaval kozvetlenUI osszefugg6 gazdasagi 
tevekenyseg vegzesere jogosult. 

- Alapftvany nem lehet korlatlan felel6ssegu tagja mas jogalanynak, nem letesfthet alapftvanyt es 
nem esatlakozhat alapftvanyhoz. 

- Ha a Ptk. elter6en nem rendelkezik, az alapftvany nem hozhat6 letre az alapft6, a esatlakoz6, az 
alapftvanyi tisztsegvisel6, az alapftvanyi szervek tagja, valamint ezek hozzatartoz6i erdekeben. 
Nem serti e rendelkezest az alapftvany tisztsegvisel6inek szerz6des szerint jar6 dfjazasa. 
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VI. AZ ALAPITV ANY KOZHASZNU JELLEGE, JOGALLASA, 
A KOZHASZNU MUKODES, GAZDALKODAS ALAPELVEI (Ectv. 34.§) 

1. Az Ectv. 2. §. 20. pontja szerint kozhasznu tevekenyseg: minden olyan tevekenyseg, amely a 
letesfto okiratban megjelolt kozfeladat teljesfteset kozvetlenUI vagy kozvetve szolgiilja, ezzel 
hozzajarulva a tiirsadalom es az egyen kozos szUksegleteinek kielegftesehez. 

2. Az Ectv. 2. §. I9. pontja szerinti meghatiirozas szerint a kozfeladat, a jogszabalyban 
meghatarozott allami vagy onkormiinyzati feladat, amit a feladat cfmzettje kozerdekbol, 
haszonszerzesi eel nelkUI, jogszabalyban meghatiirozott kovetelmenyeknek es felteteleknek 
megfelelve vegez, ideertve a lakossiig kozszolgiiltatiisokkal val6 ellatasiit, valamint e feladatok 
elliitasiihoz szUkseges infrastruktura biztosftasiit. 

3. Az ALAPITVANY kozhasznu tevekenysegei megfelelnek az Ectv. 2. § 20. pontjaban 
rogzftett kozhasznu tevekenyseg fogalmanak, nevezetesen az ALAPITV ANY kozhasznu 
tevekenysegei a jelen Alapit6 okiratban megjelOit kozfeladatokat kiizvetienUl, vagy kozvetve 
szoigaljiik, amely tevekenysegekkei az ALAPITV ANY hozzajarul a tarsadaiom es az egyen koziis 
szUksegleteinek kielegftesehez. 

4. Az ALAPITV ANY kozhasznu joga!lasat a nyilvantartasara jogosult bfr6sag allapitja meg es 
jt:gyzi be nyilvantartasba. 

5. A kozhasznu jogallas bir6sagi nyilvantartiisba vetelt kovetoen az ALAPITV ANY jogosult 
hasznalni a kiizhasznu megjeliilest. 

6. Az Alapitv{my az Ectv. 34. § (I) a.) pontjanak utols6 mondata, valamint az Ectv. 34. § (I) 
b.), e.) es a d.) pontjaban foglaltaknak megfeleloen rogziti a mukodesere vonatkoz6 alabbi fo 
elveket: 

• Az ALAPITV ANY kozhasznu szolgiiltatasaib61 biirki reszesUlhet, nem zar ki senkit; 
• Az ALAPITV ANY gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseget csak kozhasznu vagy a jelen 

Alapft6 okiratban meghatarozott alapcel szerinti tevekenyseg megval6sftasiit nem 
veszelyeztetve vegez; 

• Az ALAPITVANY gazdiilkodiisa soriin elert eredmenyret nem osztja fel, azt ajelen Alapit6 
okiratban meghatarozott tevekenysegere fordftja; 

• Az ALAPITV ANY kozvetlen politikai tevekenyseget nem folytat, szervezete partokt61 
fliggetlen, es azoknak anyagi tamogatiist nem nyujt. 

7. Toviibbi kozhasznusagi kovetelmenyeknek megfeleles 

7.1. Az alapft6 kijelenti, hogy az ALAPITV ANY milkiidese maradektalanul megfelel az Ectv. 32 
§-aban foglalt kiizhasznusiigi kovetelmenyeknek, nevezetesen: 

• a tiirsadalom es az egyen kiizos szilksegleteinek kielegitesehez megfelel6 eroforrasokkal 
rendelkezik, 
tovabM 
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• tarsadalmi tamogatottsaga kimutathat6. 
7.2. Az alapft6 kijelenti, hogy az ALAPfTV ANY megfelel az Ectv. 32. § (3) bekezdeseben foglaltaknak is, teki 
-az ALAPITV ANY szolgaltatasai a szervezet testU!eti tagjain, munkavallal6in, 5nkentesein kfvUI 
mas szemelyek szamara is hozzaferhet6ek, 
-es mindezt az el6z6 evr61 sz616 k5zhasznusagi melleklet celcsoportra vonatkoz6 adatai 
alatiimasztj ak. 

8. A k5zhasznu mt1k5des fe!Ugyelete 

8.1. Az ALAPITV ANY feletti ad6ellen6rzest az ad6hat6sag, az sJ!amhaztartiisb61 szarmaz6 
(k5ltsegvetesi) tiimogatiis felhasznalasanak ellen6rzeset t5rveny elter6 rendelkezese hianyaban az 
Al!ami Szamvev6szek, az allami vagy 5nkormanyzati k5ltsegvetesb61, illetve a nemzetkozi 
forrasokb61 juttatott tamogatasok felhaszna!asanak ellen6rzeset a kU!On jogszabiily szerinti 
ellen6rzesi szervezet, a kozhasznu mt1k5des feletti torvenyessegi ellen6rzest pedig a reii iriinyad6 
szabiilyok szerint az Ugyeszseg liitja el. 

8.2. Az ALAPfTV ANY hatvan (60) napon be!UI k5teles kerni a kozhasznu jogalllisiinak t5rleset, ha 
a k5zhasznavii min6sftes felteteleinek nem felel meg. 

VII. AZ ALAPiTV ANY KOZHASZNU TEVEKENYSEGEI 

Az Ectv. 34. § (!) a.) pontjaban foglaltaknak megfelel6en jelen Alapft6 okiratban kozhasznu 
tevekenysegenkent megje!Olesre kerU!t (tiiblazatos fonm\ban a tevekenysegek mellett elhelyezve), 
hogy: mil yen k5zhasznu tevekenysegeket folytat az ALAPiTV ANY, e kozhasznu tevekenysegeket 
mely k5zfeladat( ok)hoz kapcso!6d6an vegzi, tovabba, hogy e k5zfeladat( ok) teljesfteset mely 
jogszabalyhe!yek frjak el6, az alabbiak szerint: 

KOZHASZNU KOZFELADATOK JOGSZABALYHELYEK 
TEVEKENYSEGEK 

1.) 1991. t\vi XX. tv. a helyi 
Franciaorszl'igi t3ncmiivCszeti Kilzossegi kulturalis Onkormiinyzatok Cs szerveik, a 
alapitvanyokkal, szervezetekkelalkotoi hagyomanyok, ertekek ki:izt3rsasiigi megbizottak, 
egyUttmiikodt\s, kozos eiOadasok, apolasanak tamogatasa valamint egyes centr31is 
rendezvenyek szervezCse a magyar es MfiveiOdCsre szer·vez6d0 a13rendeltsCgii szervek feladat-
francia kortiirs tiinc- es szinhiizi kozossegek tevt\kenysegenek t\s hataskoreirol, 121. §a.) pontja 
kultUra terjesztCse CrdekCben tamogatasa mindketto itt megjeiOit 
belfoldon es kfilfOidon egyarant. ki:izfeladat vonatkoz3siiban 
2.) 20ll. evi CLXXXIX. tv. 
A magyar es francia kort3rs blnc Kulturalis szolgaltatas Magyarorszag helyi 
tfimogattisa, kiemelkedO szinvonalll EIOadO-miivCszeti szervezet onkormanyzatirol13. § (1) 
korb\rs tanceiOadasok tamogatasa bekczdes 7. pont, mindketto itt 
letrehozasanak ttimogattisa, azok megjeiOlt kOzfcladat 
mCdia megjelenCsCnek eiOsegitCse, a vonatkozasaban 
Francia- Cs a Magyar IntCzet 1991. evi XX. tv. a helyi 
tflncmUveszeti kOzOs programjainak MiivCszeti intCzmenyek Onkormilnyzatok es szerveik, a 
tamogatasa. miivCszeti kOztfirsastigi megbizottak, 

kezdemCnyezCseinek valamint egyes centr31is 
ttimogat3sa alarendeltsegii szervek fcladat-

es hatasl<oreirol, 121. §b.) pont 
3.) A miivCszeti alkotOmunka 1991. evi XX. tv. a helvi 
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Az A LAP !TV ANY tamogatasaval felteteleinek javitasa Onkorrn3nyzatok Cs szerveik, a 
Jetrehozott FrenAk Ttirsulat koztarsasagi megbizottak, 
milkod<senek segitese, belfilldi- es valamint egyes centr{ilis 
kiilfilldi felh\peseinek, fesztival ahlrendeltsegil szervek feladat-
tah\lkozoinak es egyeb rendezvenyei es hataskoreiriil, 121. §b.) pont 
koltsegenek (pl. utazasi koltseg stb.) 
flnanszirozasaval. 
4.) Felniittoktatas n.) alpont 2011. evi ex c. tOrveny a Az ALAPiTV ANY tamogatja a 
FrenAk Tdrsulat tagjainak miivCszeti Alapfokit miiveszetoktatas o.) nemzeti kozneveh\sriil 4. § 1. 

es zenei tovabbkepzeset. alpont pont, n.), o.) alpontok 

5.) 1991. evi XX. tv. a helyi Az ALAPiTV ANY segiti a FrenAk 
Ttirsu/at kapcsolatainak kialakitasat MiivCszeti intCzmCnyek Onkormiinyzatok Cs szerveil<., a 

es apolasat bel- es kfilfilldi mfivCszeti k0zt3rsasiigi megbizottal{, 
kezdemCnyezCseinek valamint egyes centrAiis t:lncmiivCszeti tiirsulatokkal, az tamogatasa alarendeltsegii szervek feladat-ezzel OsszefliggCsben felmerUit es hataskoreiriil, 121. §b.) pont kiad3sok finansziroz3s3val. 

6.) 1991. evi XX. tv. a helyi Az ALAPiTV ANY reszt vesz a 
FrenAk Tdrsulat rCszCre kOnyv, A milveszeti ertekek OnkormAnyzatok Cs szerveik, a 

hang-, kepi- es egyeb multimedias letrehozasanak, k0zt3rsas3gi megbizottal<, 

anyag - elthlllit3s3nak., kiadiis3nak meg6rzCsCnek segitCse valamint egyes centrAiis 
alarendeltsegii szervek feladat-es terjesztesenek tamogatasaban. es hataskoreirol, 121. §b.) pont 

7.) 
Az ALAPiTV ANY reszt vesz a 
FrenAk Tfirsulat miivtiszeti 
teveJ<enysegenek elliitasahoz 1991. evi XX. tv. a helyi 
szfii<Seges targyi eszkozok OnkormAnyzatok es szerveik, a 
vasarlasanak es fejlesztesenek A miivCszeti alkot6munka kOztArsasAgi megbizottah., 
flnansziroz:lsAban, valamint a felteteleinek javitasa valamint egyes centralis 
tarsulat milkodesenek szemelyi alarendeltsegii szervek feladat-
jellegii felteteleinek es hataskoreirol, 121. § b.) pont 
mcgteremtCsChez is anyagi segitsCget 
nyitjt (megbizasi dijak, munkabt\rek 
stb.). 
8.) 
Fiatal koreogrAfusok rCszCre Felniittoktatas n.) alpont 2011. evi ex c. torveny a 
szervezett alkot6miihely, valamint Alapfokit milveszetoktatas o.) nemzeti koznevelesriil 4. § 1. 
tancpedagogusok tancmilveszeti alpont pont, n.), o.) alpontok 
kutatasanak eliisegitese. 
9.) 1991. evi XX. tv. a helyi 
Kort{irs tiinceiOadAsok A miiveiOdCsre, tArsasCJetre Onkorm3nyzatok Cs szerveik, a 
eiOkCszitCsCnek Cs megrendezCsCnek szerveziido kozossegek kOztArsasiigi megbizottak, 
tamogatasa vilagszerte (pl. valamint egyes centriilis 
Franciaorsz:ig, Kuba, Nemetorsz3g tevekenysegenek tamogatasa alarendeltsegil szervek feladat-
stb.), valamint kozepiskolasoknak es hataskoreirol, 12L§a.) pont 
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beavat6 tancel6adasok lis komplex 2011. livi CLXXXIX. tv. 
programok eliikliszitlisenek lis Kulturalis szolgaltatas Magyarorszag helyi 
megrendezCsCnek t:imogat:isa. EIOad6-mUvCszeti szervezet onkorm:\nyzatir61 13. §(I) 

tamogatasa bekezdes 7. pont, mindketto itt 
megjeiOit kozfeladat 
vonatkoz:lsiiban 

10.) 
Improvilllci6s technikiik 
kurzusainak szervezCsCnek Felniittoktatas n.) alpont 2011. evi CXC. !Orveny a t3mogat8sa, valamint kortiirs hlncok 
technikainak es Frenak Pal specialis Alapfoku mfiveszetoktatas o.) nemzeti kozneveh\srol4. § I. 
m6dszerenek oktatasanak alpont pont, n.), o.) alpontok 

tamogablsa tancpedag6gusok 
reszere. 
11.) 
Fiatal tiincmiivCszek kortiirs t3ncok 
tcchnik:iinak valamint Felnottoktatas n.) alpont 2011. evi ex c. !Orveny a improvizaci6s technikak oktatasa Alapfoku milveszetoktatas o.) nemzeti k6zneve1Csr0l4. § 1. mesterkurzusokon Cs workshopok alpont pont, n.}, o.) alpontok formajaban, valamint Frenak Pal 
specialis m6dszerenek oktatasa a 
FrenAk Ttirsu/atntil. 
12.) 1991. livi XX. tv. a helyi 
Fiatal, tehetsCges t3ncos- A mUvCszeti CrtCkek Onkorm8nyzatok es szerveik, a 
lwreografnsok felfedezt\senek ICtrehozasanak, k0zt8rsas3gi megbizottak, 
tamogatasa, tehetsegkutat6-, megOrzCsCnek segitCse valarnint egyes centriilis 
tehetsCggondozO-, tiincmiivCszeti-, al:irendeltsCgU szervek feladat-
oktat6-, ism eretterjesztO- Cs es hataskoreirol, 121. §b.) pont 
tehetseggondozast erinto Felnottoktatas n.) alpont 2011. t\vi CXC. torveny a 
rendezvCnyek szervezCse Alapfoku muveszetoktatas o.) nemzeti koznevelesrol 4. § I. 
lebonyoHtasa Utjan. alpont pont, n.}, o.)alpontok 
13.) 
Fiatal, tehetsCges tiincos- 1991. evi XX. tv. a helyi koreografusok rCszCre dijak, ijnkormiinyzatok Cs szerveik, a osz!Ondijak alapitasa, tamogatasaok A mU.vCszeti alkot6munka kOztiir·sasilgi megbizottak, nyujt:isa palyazatok utjan, felteteleinek javitasa valamint egyes centnllis kiemelten tehetsCges fiatalok rCszere 
szereplfsi lehetOsegeinek elOsegitCse, ahlrendeltsegii szervek feladat-

bOvitCse, mind eiOadiisokon, mind a es hataskoreirol, 121. §b.) pont 

media ban. 
14.) !991. evi XX. tv. a helyi 
Ttincfes7.tiv:llok, konferenciftik Cs A m ilveszeti ertekek Onkorm3nyzatok es szerveik, a 
media megjelenes tamogatasa, kep- 1Ctrehoz3siinak, kOztiirsastigi megbizottak, 
es hangfelvt\telek, egyeb kiadvanyok megOrzCsenek segitCse valamint egyes centriilis 
kiad:\siinak t:lmogatasa a kortiirs alarendeltsegil szervek feladat-
tiinc tCmakOrCben. es hataskoreirol, 121. §b.) pont 

A mUvelOdCsre, t{irsasfletre 1991. evi XX. tv. a helyi 
szervezOdO kOzOssCgek Onkormiin:yzatok Cs szerveik, a 
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tevel<enysegenek tamogatasa k0ztiirsas3gi megbizottak, 
valamint egyes centriilis 
ah\rendeltsegu szervek feladat-
es hat:\sl<iireirol, 121. §a.) pont 

15.) 2011. evi CLXXXIX. tv. 
Egyuttmul<iides mas siket Kulturalis szolg:\ltatas Magyarorsz:\g helyi 
szinhiizakkal, illetve siketeknek onkorm:\nyzatirc\113. §(I) 
sziint eiOadiisok szervezOivel, kOzOs bekezdes 7. pont 
el6adiisok, rendezvCnyel{ FejlesztO neveles, fejlesztO 2011. evi ex c. torveny a 
szervezCsCben Cs tiimogat8s3ban. nemzeti kOzneveiCsrOI 4. § 1. neveh\s-oktat:\s pont, p.) alpont 

Nepegeszsegllgyi tevekenyseg, 
elsOsorban Iakossiigi 
csoportokat, kOzOssCgeket 1997. evi CLIV. !Orveny az 
cCiz6an tevCI{enyseg, az egeszsegllgyrol35. §(I) bekezdes 
egeszseg vi\delm e es 
fe.ilesztese erdekeben 
Egeszsegfejlesztes, 1997. evi CLIV. !Orveny az 
egeszsegvedelem, egeszsegiigyrol 35. § (2) bekezdes 
rehabilitiiciO pont 

2011. evi CLXXXIX. tv. 
Szocialis, gyermekjOieti Magyarorsz:\g helyi 
szolg:\ltat:\sok es ell:\t:\sok tinkorm:\nyzatirc\123. § (5) 

bekezdes II. pont 
16.) 2011. evi CLXXXIX. tv. 
Siketeket es nagyothallokat tomorito Kulturalis szolgaltatas Magyarorszag helyi 
szervezetekkel es speci31is iskoliikkal onkormanyzatirc\113. §(I) 
egyiittmiikOdCs oktat6-, fejlesztO-, bekezdes 7._1!ont 
miivCszi-, Cs rehabilitiici6s FejlesztO nevciCs, fejlesztO 2011. evi ex c. torveny a 
programok szervezesere. nemzeti k0zneve1Csr61 4. § 1. neveles-oktatiis pont, p,) alpont 

Nepegeszsegiigyi tevekenyseg, 
els6sorban lakossiigi 
csoportokat, kOzOssegeket 1997. evi CLIV. ttirveny az 
ce!zoan tevekenyseg, az egeszsegiigyrol35. § (1) bekezdes 
egeszseg vedelme es 
fejlesztese erdekeben 
Egeszsegfejlesztes, 1997. evi CLIV. !Orveny az 
egeszsegvCdelem, egeszsegiigyrol 35. § (2) bekezdes 
rehab illta cio e.) pont 

2011. evi CLXXXIX. tv. 
Szocialis, gyermekjOieti Magyarorsz:ig helyi 
szolgaltatasok es ellatasok onkormanyzatirol 23. § (5) 

bekezdes 11. pont 
17.) 2011. evi CLXXXIX. tv. 
A kortiirs mozgiismfiveszet terfiphis Kulturalis szolgaltatas Magyarorszag helyi 
erejCnek haszn31at8ra CpiiiO onkormanyzatir6113. §(I) 
rehabilitacios rendezvenvek bekezdes 7. pont 
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szervezesCnek t3mogatasa, sCriilt Fejlesz!O neveh\s, fejlesz!O 2011. evi ex c. torveny a 
kOzOssegekben, kUIOnOsen siket Cs nemzeti koznevelesrol 4. § I. 
nagyothallo fiatalok reszere. neveles-oktat!ls pont p.) alpont 

Nepegeszsegilgyi tevekenyseg, 
elsOsorban lakoss8gi 
csoportokat, kOzOssCgeket 1997. evi CLIV. tOrveny az 
cCizOan tevCkenysCg, az egeszsegilgyrii135. § (I) bckezdes 
egeszseg vedelme es 
fejlesztese erdekeben 
Egeszsegfejlesztes, 1997. evi CLIV. torveny az 
egeszsegvedelem, egeszsegilgyrol 35. § (2) bekezdes 
rehabilitacio e.) pont 

2011. evi CLXXXIX. tv. 
Szocialis, gyermekjoleti Magyarorszag helyi 
szolg:lltatasok es ell:lt:lsok onkorm:lnyzatirol 23. § (5) 

bekezdes 11. pont 
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VIII. AZ ALAPITVANY LETR,EHOZASUK, HATASKORUK ES 
AZ ALAPITV ANY KEPVISELETE 

I. A kurat6rium 

Az ALAPITV ANY ligyvezeto szerve a kurat6rium. 

1.1. A kurat6rium tagjai az ALAPITV ANY vezeto tisztsegvise16i, iigyvezetesi tevekenysegiik 
soran az ALAPITV ANYNAK okozott karokert a szerzodesszegesse1 okozott karert va16 fe1e15sseg 
szaba1yai szerint fe1e1nek az ALAPITV ANNY AL szemben. 

1.2. A kurat6rium harom termeszetes szeme1yb51 all, akik kozil1 1ega1iibb ketto alland6i be1fci1di 
1ak6hellye1 rende1kezik. A kurat6rium egyik tagja elliitja az e1noki tisztseget. 

1.3. A kurat6rium tagja - kU1on okiratban fog1a1t te1jes bizonyit6 ereju magiinokiratban - iriisban 
nyilatkozik arr61, hogy a kurat6riumi tisztseget e1fogadjiik, illetve, hogy a tisztseg beto1tesenek 
szeme1yiikke1 szemben akadii1ya nem iill fenn. 

1.4. A kurat6rium gondoskodik az ALAPITV ANY celjainak megfelelo mukodeserol, biztositja az 
alapitviinyi vagyon gondos kezeleset. 

2. A kurat6riumi tagsiig ke1etkezese, kurat6rium kijelOlese 

A kurat6rium tagjait es annak e1noket az Alapit6 jelOli ki, hatiirozatlan idotartamra. 

3. A kurat6rium osszetetele 

A Kurat6rium tag} a es elnoke: 
Neve: Zetenyine Keszler Andrea 

Lakcime: 1091 Budapest, Hurokutca 3.ftzt. 1. 

A Kurat6rium tagja: 
Neve: Perjesine Frenak Ilona 
Lakcfme: 9028 Gy(fr, Kakashegy utca 28/A 

A Kurat6rium tag} a: 
Neve: Jgaz Balint Gergely 
Lakcfme: 1119 Budapest, Fehervari ut 48. 4. em. 15. 

4. Az alapitviiny kepviselete 

Az ALAPiTVANY kepviseletere- beleertve a bankszamlafeletti rendelkezesijogot is- a kurat6rium 
tagjai koziil Zetenyine Keszler Andrea kurat6riumi tag, elnok es lgaz Balint Gergely kurat6riumi 
tag ona116anjogosultak. 
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Zhenyine Keszler Andrea kurat6riumi tag, elnok es lgaz Balint Gergely kepviseleti joganak 
terjedelme altalanos, a kepviseletijogukgyakorlasanak m6tfja onal/6. 

Az ALAPiTVANYNAK a nyilvantartizsaba bejegyzett kepvise/6je kepviseletijoganak korlatozasa es 
nyilatkozatanak feltetelhez vagy j6vahagyashoz kotese harmadik szemelyekkel szemben nem 
hatizlyos, kiveve, ha a harmadik szemely a korlatozasr61 vagy a feltetel bekovetkeztenek vagy a 
j6vahagyasnak a sziiksegesseger61 es annak hianyar6l tudott vagy tudnia kellett volna. 

5. A kurat6rium tagsagi dijazas, koltsegterites megallapitasanak szabalyai 
(Ptk. 3:391 d.) pont) 

A kurat6rium tagjainak dijazasanak, koltsegteritesenek megallapitasar6!, annak mell6zeser6l es a 
dijazas mertekerol az Alapit6 jogosult hatarozni (III. Fejezet 2, pont), amelyet jelen Alapit6 okirat 
rogzit. 
A tagsagi dijazas es koltsegterites szabalyainak megvaltoztatasar6l az Alapit6, kizar6lagos 
jogk5reben, Alapit6 okirat m6dositasaval jogosult donteni. 

Az Alapit6 jelen Alapit6 okiratban az alabbi szabalyozast allapitja meg: 

• D(iazas es koltsegterites: A kurat6rium tagjai, beleertve az elnok5t tevekenysegilket 
dijazas es kO!tsegterites nelkilllatjak el. 

6. A kurat6riumi tagsag megszilnese 

A kurat6riumi tagsag megszilnik: 
• visszahivassal, 
• lemondassal, 
• a kurat6riumi tag hahllaval, 
• a kurat6riumi tag cselekvokepessegenek a tevekenysege el!atasahoz szlikseges k5rben 

t5rten6 korlatozasaval, 
• a kurat6riumi taggal szembeni kizar6 vagy osszeferhetetlensegi ok bekovetkeztevel. 

A kurat6rium tagjat az alapitvanyi eel megval6sitasanak kozvetlen veszelyeztetese eseten az alapit6i 
jogok gyakorl6ja hivhatja vissza. 
A kurat6rium tagja megbizasar6! a kurat6riumhoz vagy az Alapit6hoz intezett nyilatkozattal 
barmikor lemondhat. 

7. A Fe!ilgyelobizottsag 

7.!. A feli.igyelobizottsag feladatai, jogk5re, felelossege 

Az ALAPiTV ANY kozhasznusagara tekintettel, az Ectv. 40. §. (I) bekezdesere figyelemmel, 
amennyiben eves bevetele meghaladja az otvemnilli6 forintot, a vezeto szervtol elkli!Cinlilt feliigyel6 
szerv letrehozasa akkor is kotelez6, ha ilyen kotelezettseg mas jogszabalynal fogva egyebkent nem 
all fenn, 

A feli.igyelobizottsag f6 feladata, hogy az ALAPiTV ANY ilgyvezeto 
ALAPITV ANY erdekeinek meg6vasa celjab6! ellenorizze. 
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A fe!Ugyeli\bizottsag tagjai a feiUgyeli\bizottsag munk<\jaban szemelyesen ki:itelesek reszt venni. A 
fe!Ugyeli\bizottsag tagjai az ALAPITV ANY Ugyvezeti\ szerveti\1, azaz a kurat6riumt61 ftlggetlenek, 
tevekenysegUk soran nem utasithat6ak. 

A felligyeli\bizottsag tagjainak felelossege: A feiUgyelobizottsagi tagok, az ellenorzesi 
ki:itelezettsegiik elmulasztasaval vagy nem megfeleli\ teljesitesevel az ALAPITV ANYNAK okozott 
karokert a szerzi\desszegessel okozott karert va16 felelosseg szabalyai szerint felelnek az 
ALAPITV ANNY AL szemben. 

Az ALAPITV ANY miikodeset es gazdalkodasat 3 tagb61 a116 feiUgyelobizottsag ellenorzi, am ely az 
ALAPITV ANY fe!Ugyeli\ szerve. 

A feliigyeli\bizottsag tevekenyseget az alapit6 reszere vegzi, tevekenysegeri\1 evente az alapit6nak 
szamol be. 

A fe!Ugyeli\bizottsag ki:iteles az ALAPITV ANY d6nteshoz6 szerve ele keriili\ eloterjeszteseket 
megvizsg!ilni, es ezekkel kapcsolatos allaspontjat a donteshoz6 szerv Ulesen ismertetni. 

A fe!Ugyelobizottsag Az ALAPITV ANY irataiba, szamviteli nyilvantartasaiba, ki:inyveibe 
betekinthet, a vezeti\ tisztsegviselokti\1 es Az ALAPITV ANY munkavalla16it61 felvilagositast kerhet, 
az ALAPITV ANY fizetesi szamlajat, penztarat, ertekpapir- es aruallmm\nyat, valamint szerzi\deseit 
megvizsgalhatja es szakert6vel megvizsgaltathatja. 

A fe!Ugyeli\bizottsag ki:iteles az alapit6t es kurat6riumot tajekoztatni es a kurat6rium gyiilesenek 
i:isszehivasat kezdemenyezni, ha arr61 szerez tudomast, bogy 
a) az alapitvany miikodese saran olyan jogszabalysertes vagy az alapitv{my erdekeit egyebkent 
sulyosan serti\ esemeny (mulasztas) ti:irtent, amelynek megszUntetese vagy ki:ivetkezmenyeinek 
elharitasa, illetve enyhitese a kurat6rium, vagy az alapit6 di:inteset teszi szUksegesse; 
b) a vezeti\ tisztsegviseli\k feleli\sseget megalapoz6 teny merUit fel. 

A kurat6riumot a feiUgyeli\bizottsag inditvanyara - annak megteteleti\1 szamitott 30 napon beiUI -
i:issze kell hivni. E hatarid6 eredmenytelen eltelte eseten a kurat6rium 6sszehivasara 
fe!Ugyeli\bizottsag is jogosult. Ha a kurat6rium vagy az alapit6 a t6rvenyes miiki:ides helyreallitasa 
erdekeben sziikseges intezkedeseket nem teszik meg, a fe1Ugye16bizottsag ki:iteles haladektalanul 
ertesiteni a t6rvenyessegi feliigyeletet ellat6 szervet. 

7.2. A feliigyeli\bizottsag tagjainak kinevezese es elni:ike 

A feliigyeli\bizottsag tagjait az alapit6 nevezi ki hatarozatlan idi\tartamra. 
A feliigyel6 bizottsagi tagsagi jogviszony az elfogadassal jon Jetre. 
A feliigyeli\ bizottsag tagjai irasban nyilatkoznak arr61, hogy a feliigyel6 bizottsagi tisztseget 
elfogadjak, illetve hogy a tisztseg beti:iltesenek szemelyiikkel szemben akadalya nem all fenn. 
A feliigyeli\bizottsag tagja az a nagykoru szemely lehet, akinek cselekvi\kepesseget a tevekenysege 
ellatasahoz szUkseges korben nem korlatoztak. Nem lehet a feliigyel6bizottsag tagja, akivel szemben 
a vezet6 tisztsegvisel6kre vonatkoz6 kizar6 ok all fenn, tovabba aki vagy akinek a hozzatmtoz6ja a 
jogi szemely vezeti\ tisztsegviseli\je. 
A fe!Ugyel6bizottsag tagjaira a kurat6rium tagjaira vonatkoz6 kizar6 es 6sszeferhetetlensegi 
szabalyokat is alkalmazni kell. 
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7.3. A felligyelobizottsag osszetetele 

A felligyelobizottsag tagja es elnoke: 

Neve: Ujvari-Pinter Gyorgy 

Lakcime: 1146 Budapest, Mim6za utca 6. fszt. 2. 

Aftliigyelobizottsag tagja: 
Neve: Szabo Marton 
Lakcfme: 2051 Biatorbagy, Szarvas utca 32. 

A felligyelobizottsag tagja: 
Neve: Pavelka Sara 

Lakcfme: 1124 Budapest, Torpe utca 1/a 

7.4. A felligyelo-bizottsagi tagsagi dijazas, koltsegterites megallapitasanak szabalyai (Ptk. 3:391 
d.) pont) 

A felligyelobizottsag tagjainak dijazasanak koltsegterftesenek megallapitasar61, annak mellozeserol 
es a dijazas mertekerOI az Alapit6 jogosult hatarozni (III. Fejezet 2. pont), amelyet jelen Alapit6 
okirat rogzft. 
A tagsagi dijazas es koltsegterftes szabalyainak megvaltoztatasar61 az Alapit6, kizar6Iagos 
jogkoreben, Alapit6 okirat m6dosftasaval jogosult donteni. 

Az Alapit6 jelen Alapit6 okiratban az alabbi szabalyozast allapitja meg: 

• Dfjazas es koltsegterftes: A fe!Ugyelobizottsag tagjai, az elnokot is beleertve 
tevekenysegUket dfjazas es koltsegterftes nelkUI la1jak el. 

7.5. A fe!Ugyelo bizottsagi tagsag megszilnese 

A fe!Ugyelo bizottsag tagjait e elnoket az alapft6 jeiO!i ki es indokolt esetben visszahfvhatja. Indokolt 
esetnek minosUI kUionosen, ha a fe!Ugyelo bizottsag tagjai feladataikat nem Ia1jak el, Ulest nem 
tartanak, az alapit6val es a kurat6riummal a kapcsolatot nem tartjak. 

A fe!Ugyelo bizottsagi tagsag megszilnik: 
• visszahfvassal, 
• Iemondassal, 
• a tag haialaval, 
• a tag cselekvokepessegenek a tevekenysege ellatasiihoz szUkseges korben tOrteno 

korlatozasaval, 
• a taggal szembeni kiziir6 vagy osszeferhetetlensegi ok bekovetkeztevel. 
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IX. KIZARO ES OSSZEFERHETETLENSEGI SZABAL YOK, 
KOVETELMENYEK 

A VEZETO TISZTSEGVISELOK VONATKOZASABAN (Ptk., Btk., Ectv.) 

Az ALAPiTV ANY az osszeferhetetlensegre vonatkoz6 szabalyait az ahibbiak szerint allapitja meg. 

1. A kurat6rium tagjaival (eluokot is beleertve) t\s a feiUgyelobizottsag tagjaival (elnokiit 
is belet\rtve), konyvvizsgal6val szembeni kovetelmenyek t\s kizar6 okok a Ptk. es Btk. 
rendelkezesei alapjan: 

• A kurat6rium tagja vagy a fe!Ugyel6bizottsag tagja az a nagykoru szemely lehet, akinek 
cselekv6kepesseget a tevekenysege ellatasiihoz sztikseges korben nem korliitoztak, (Ptk. 
3:22 (!) bekezdes, 3:26 (2) bekezdes) 

• Nem lehet a kurat6rium tagja vagy a fe!Ugyel6bizottsag tagja az, akit bUncselekmeny 
elkovetese miatt joger6sen szabadsagvesztes biintetesre iteltek, amig a biintetett e!Mlethez 
fUz6d6 hiitninyos kovetkezmenyek al6l nem mentesiilt. 
(Ptk. 3:22 (4) bekezdes) 

• Nem lehet a kurat6rium tagja vagy a felilgyel6bizottsag tagja az, akit e foglalkoziist6l 
joger6sen eltiltottak. Akit valamely foglalkoziist6l joger6s bir6i itelettel eltiltattak, az 
eltiltas hatiilya alatt az iteletben megjeliilt tevekenyseget folytat6 jogi szemely vezet6 
tisztsegvisel6je (kurat6rium tagja vagy a feliigyel6bizottsiig tagja) nem lehet. 
(Ptk. 3:22 (5) bekezdes) 

• Az eltiltast kimond6 hatiirozatban megszabott id6tartamig nem lehet vezeto tisztsegvisel6 
(kurat6rium tagja vagy a fe!Ugyel6bizottsiig tagja) az, akit eltiltottak vezeto tisztsegvisel6i 
tevekenysegt6l. 
(Ptk .. 3:22 (6) bekezdes) 

• Az ALAPfTV ANY kedvezmenyezettje es annak kozeli hozzatartoz6ja nem lehet a 
kurat6rium es a fe!Ugyel6bizottsiig tagja. 
(Ptk .. 3:397 (3) bekezdes) 

• Az Alapit6 es kozeli hozzatartoz6i nem lehetnek tObbsegben a kurat6riumban es 
fe!Ugyel6bizottsagban. 
(Ptk. 3:397 (4) bekezdes, 3:400 (2) bekezdes) 

• Nem lehet a kurat6rium tagja vagy a fe!Ugyel6bizottsiig tagja az, akit a koziigyekt61 
joger6sen eltiltottak, az eltiltiis hatalya a!att. 
(Btk. 61. § (2) bekezdes, i. pont) 

• Nem lehet a fe!Ugyel6bizottsag tagja, aki, vagy akinek a hozzatartoz6ja az ALAPITV ANY 
vezet6 tisztsegvisel6je. 
(Ptk. 3:26 (2) bekezdes) 
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2. Az ALAPITV ANY k6zhasznu jogallasara tekintettel fennall6 6sszeferhetetlensegi szabalyok 
Eetv. 38-39 § 

Eetv. 38. § alapjan hatarozathozatalban reszt vevi\k korlatozasr61 sz616 rendelkezesek: 

A d6nteshoz6 szerv, valamint az Ugyvezeti\ szerv hatarozat hozatalaban nem vehet reszt az a 
szemely, aki vagy akinek k6zeli hozzatartoz6ja -Ptk. 8:1. § (!) bek. I. pont- ahatarozat alapjan 

• k6telezettseg vagy feleli\sseg al61 mentesill, vagy 
• barmilyen mas eli\nyben reszesill, illetve a megk6tendi\ jogligyletben egyebkent 
erdekelt. 

Nem minostil eli\nynek az ALAPITV ANY eel szerinti juttatasai kereteben a barki altai megk6tes 
nelktil igenybe veheto nem penzbeli szolgaltatas. 

Nem lehet a feltigyelobizottsag eln6ke vagy tagja, illetve k6nyvvizsgal6ja az a szemely, aki 

• Alapit6 vagy a kurat6rium eln6ke vagy tagja, 

• az ALAPITV ANNY AL e meghfzatasan kfvlili mas tevekenyseg kifejtesere iranyul6 
munkaviszonyban vagy munkavegzesre iranyul6 egyeb jogviszonyban all, ha jogszabaly 
maskepp nem rendelkezik, 

• az ALAPITV ANNY AL eel szerinti juttatasab61 reszestil - kiveve a barki altai megk6tes 
nelktil igenybe veheti\ nem penzbeli szolgaltatasokat megfeleli\ eel szerinti juttatast -, 

• illetve a fenti 3 pontban meghatarozott szemelyek k6zeli hozzatartoz6ja. 

Eetv. 39. §-a alapjan: 

A kozhasznu szervezet megszuneset koveti\ harom evig nem lehet mas kozhasznu szervezet vezeti\ 
tisztsegvisel6je az a szemely, aki konibban olyan kozhasznu szervezet vezeti\ tisztsegviseloje volt -
annak megszum\set megeli\zi\ ket evben legalabb egy evig-

a) amely jogut6d nelklil szilnt meg ugy, bogy az allruni ad6- es vamhat6sagnai nyilvantartott 
ad6- es vamtartozasat nem egyenlitette ki, 

b) amellyel szemben az allomi ad6- es vamhat6sagjelent6s osszegu ad6hianyt tart fel, 

c) amellyel szemben az allomi ad6- vamhat6sag Uzletlezaras intezkedest alkahnazott, vagy 
Uzletlezan'lst helyettesit6 birsagot szabott ki, 

d) amelynek ad6szamat az allami ad6- es viunhat6sag az ad6zas rendjer61 sz616 !Orveny szerint 
felfliggesztette vagy !Or6lte. 

A vezet6 tisztsegvisel6, illetve az ennek jel6lt szemely kOteles valamennyi erintett kozhasznu 
szervezetet elozetesen tajekoztatni arr61, hogy ilyen tisztseget egyidejilleg mas k6zhasznu 
szervezetnel is belOit. 
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X. AZ ALAPITVANY SZERVEINEK -KURATORIUM, FELUGYELO 
BIZOTTSAG-

MUKODESE, ELJARASI SZABALYAIK 

1. A kurat6rium iih\sei, hatarozatkepessege, a hatarozathozatal szabalyai: 

1.1. A kurat6rium rendes illeset evente legahibb egy alkalommal ossze kelt hivni. Amennyiben 
szilkseges, barmely fontos, az ALAPfTV ANY miikodeset erinto kerdesben rendkivilli illest is 
ossze kelt hivni. 

1.2. Az tiles elokeszitese (napirend meghatarozasa, irasos elokeszito anyag elkeszitese, 
meghiv6k megkUldese stb.) es a kurat6rium illesenek osszehivasa a kurat6rium elnokenek feladata. 
A kurat6riumi Ulesre a meghiv6t legalabb 8 nappal az Ules id6pontjat megel6zoen, in\sban 
igazolhat6 m6don (ajanlott levelben vagy sikeres kezbesftest visszaigazol6 fax-Uzenetben) kelt 
megkU!deni a kurat6rium tagjainak es egyeb erdekelteknek. 
A meghiv6nak tartalmaznia kell az Ules idopontjat, helyet, tovabba az tiles tervezett napirendjet, 
valamint az azonos napirenddel megismetelt Utes helyet es idopontjat. 

1.3. Barmely kurat6riumi tag kerheti kurat6riumi tiles osszehivasat, a eel es az ok 
megjetolesevel. Ilyen kerelem eseten a kurat6rium elnoke koteles a kerelem beerkezese!Ol 
szamitott 8 napon belUI intezkedni az illes osszehivasar6l. Ha ennek a kotelezettsegenek a 
kurat6rium elnoke nem tesz eleget, a kurat6rium Uleset a kerelmet eloterjeszto tag is 
osszehivhatja. 

1.4. A kurat6rium illese akkor hatarozatkepes, ha azon a kurat6riumi tagok mindegyike jelen 
van. Ha az Utes az eredeti idopontban nem hatarozatkepes, ugy 8 napon be!Ul uj idopontra, azonos 
napirenddel kelt osszehivni a megismetelt Ulest. A megismetelt Ulesre (hatarozatkepesseg, 
hatarozathozatal) az eredeti Ulesre vonatkoz6 szabalyok iranyad6ak, annak idopontjat es helyet az 
eredeti Ulesre elkilldott meghiv6 tartalmazza. 

1.5. A kurat6rium Ulesen a kurat6riumi tagok csak szemelyesen vehetnek reszt, 
meghatalmazottal ncm kepviseltethetik magukat. 

I .6. A kurat6rium Ul6sci nyilvanosak. 

1.7. A kurat6rium illesen a hall\rozathozatal nyilt szavazassal, egyszeru sz6t6bbseggel !Ortenik 
(kivetel 1.8. es 1.12.-es pontokban rogzitett egyhangusagot igenylo hatarozatok), minden 
kurat6riumi tagot I szavazat illet meg. 
A hatarozathozatal soran alkalmazni kell jelen alapit6 okirat IX. fejezet 2. pontjaban foglalt kizar6 
rendelkezest. (Ectv. 38. § alapjan hatarozathozatalban reszt vevok korlatozasr6l sz6l6 
rendelkezesek.) 

1.8. A kurat6rium tagjainak EGYHANGU HATAROZATA szilkseges az eves beszamol6 es a 
kozhasznusagi melleklet elfogadasahoz, valamint minden olyan kerdes eseteben, amelyre jelen 
alapit6 okirat eloirja az egyhangu hatarozathozatalt. 

1.9. A kurat6rium Uleseirol jegyzokonyvet kelt vezetni, amely tartalmazza az Utes helyet, 
idopontjat, a jelenlevoket, tovabba az Ulesen lezajlott fontosabb esemenyeket, az. elhangzott 
lenyeges eszreveteleket es javaslatokat, valamint a hatarozatokat. A jegyzokonyvet a 
jegyz6konyvvezet6 frja ala es az Ulesen resztvev6 egyik kurat6riumi tag hitelesiti. 
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1.1 0. A kurat6rium diinteseirol a kurat6rium elnoke folyamatos nyilvantartiist vezet -a 
tovabbiakban: Hah\rozatok konyve-. A Hatlirozatok kiinyveben rogziteni kell a diintesek tarta1mat, 
idopontjlit, es haUi1ylit, valamint a dontest tamogat6k es ellenzok szamaranylit es szemelyet is. 

1.11. A kurat6rium elniike kote1es a kurat6rium hatarozatait az erintettekke1 - a jegyzokiinyv 
postai uton, ajanlott klildemenykent, valamint e1ektronikus Ieve1ben torteno megklildesevel - 15 
napon belli! kiiziilni es a www.frenak.hu/kortarsalapitvany honlapcfmen kiizzetetellel 15 napon 
belli! nyilvanossligra hozni. 

1.12. A kurat6rium kizar6lagos hatiiskore: 

• Az ALAPiTV ANY valamennyi strategiai jelentosegu diintesenek meghozatala, 

• az ALAPITV ANY eves koltsegvetesenek, szakmai es gazdasagi tervenek 
meglillapitasa/egyhangu kurat6riumi hatarozat u1jiin/, 

• az ALAPITV ANY vagyonkezeleset es a vagyonfelhasznalasiit erinto strategiai 
dontesek- az atlagos mukodesi koltsegen fellili vagyoni dontesek- meghozatala, 

• az ALAPiTV ANY eves tevekenysegerol sz616 beszamol6 es az alapitviiny vagyoni 
helyzeterol sz616 jelentes elfogadasa, a szamviteli torveny szerinti eves beszamol6 es 
kozhasznusagi mellekletenek elfogadasa /egyhangu kurat6riumi hatarozat utjan/, 

• a tlirsadalmi koziis szlikseglet kielegiteseert felelos szervvel kotendo szerzodes, klili:inosen 
a kozszolgliltatlisi szerzodes j6viihagylisa /egyhangu kurat6riumi hatlirozat utjan/, 

• az alapitvanyi tiimogatasok odaitelese, piilyazatok kiirasa, palylizatok elbfralasa, 
dontes 6szt6ndijakr61, dijak kitilzeserol/egyhangu kurat6riumi hatarozat utjlin/, 

• javaslattetel az Alapit6 okirat m6dosftasiira, /dontesi jogkor: Alapft6 hataskore/, 

• dontes az ALAPITV ANYHOZ csatlakoz6kr61/egyhangu kurat6riumi hatarozat utjlin/, 
• az ALAPiTV ANY mukodokepessegenek fenntartiisa, es a fcnyegeto fizeteskeptclcnseg 

eseten a hitelezok erdekeinek szem elott tartaslival a szOksegcs intezkedesek meghu<Oatala, 
illetve kczdemenyezese, 

• mindazok a kerdesek, amelyeket jogszabaly vagy jelen Alapft6 okirat a kurut6rium 
kizar6Iagos hatasktirebe uta!, kivcve az alapit6i jogokat erinto kerdeseket. 

1.13. A kurat6rium eln6kenek feladatai: 

• Az ALAPiTV ANY tevekenyseget a kurat6riumi lilesek kozotti idoszakban a 
kurat6rium elnoke irlinyi1ja, aki koteles a feladatok elliitasar61 a soron kovetkezo 
kurat6riumi Ulesen n5szletesen beszamolni, 

• a kurat6rium rendes es rendkfvUii kozgyillesenek elokeszitese, osszehivasa, es vezetese, a 
hatiirozatok kozlesenek es nyilvlinossagra hozatalanak intezese, 

• a Hatarozatok konyvenek vezetese, 

• az ALAPITV ANY t6rvenyes es jelen Alapit6 okiratnak megfelelo mukodesenek 
biztositiisa, 

• a kurat6riumi hatarozatok vegrehajtasar61 tOrteno gondoskodiis, 

• az ALAPiTV ANY munkaviillal6i felett a munkaltat6i jogok gyakorliisa, 
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• az adminisztratfv feladatok ellatasa, illetoleg ezen feladatok ellatatasanak in\nyftasa. 

• az ALAPITV ANY eves programj!mak, koltsegvetesenek, szakmai es gazdasagi tervenek 
kidolgozasa, illetve kidolgoztatasa, 

• az eredmenyes miikodeshez szUkseges szemelyi- es targyi feltetelek megteremtesenek 
megtervezese, szervezese, 

• a kozhasznusagi jelentes es a szamviteli torveny szerinti beszamol6 elkeszftese, penzilgyi-, 
konyvelo szakember bevonasaval, 

• az ALAPITV ANY szakmai munkajanak iranyftasa, 
• az ALAPITV ANY altai vegzendo gazdasagi-vallalkozasi feladatok iranyftasa, 

• dontes mindazokban a kerdesekben, amelyeket jogszabaly, a jelen Alapft6 okirat egyeb 
pontjai, illetoleg a kurat6rium hatarozattal a feladatai koze sorol, kiveve az alapft6i jogokat 
erinto kerdeseket. 

1.14. A kurat6riumi elnok helyettesitese 

Amennyiben a kurat6rium elnoke, elnoki feladatai ellatasaban akadalyoztatva van, helyettesiteset 
lgaz Balint Gergely kurat6riumi tag 16/ja el. A kurat6riumi gyu/esen az elnok nem helyettesitheto. 

2. A feiUgyelobizottsag milkodese. Ulesei 

2. 1. A feiUgyelobizottsag koteles az ALAPITV ANY donteshoz6 szerve ele kerUio 
e16terjeszteseket megvizsgalni, es ezekkel kapcsolatos allaspontjat a donteshoz6 szerv Olesen 
ismertetni. A fe1Ugyel6bizottsag tagja a kurat6rium U!esen tanacskozasi joggal reszt vehet. 

2.2. A felUgyelobizottsag az ALAPITV ANY irataiba, szamviteli nyilvantartasaiba, konyveibe 
betekinthet, a vezet6 tisztsegviseloktol es az ALAPiTV ANY munkavallal6it61 felvilagosiUtst 
kerhet, az ALAPITV ANY fizetesi szamlajat, penztarat, ertekpapfr- es aruallomanyat, valamint 
szerz6deseit megvizsgalhatja es szakertovel megvizsgaltnthatja. 

2.3. A fc1Ugycl6bizottsag rendes illt\set evente legalabb egy alkalommal osszc kell hfvni. 
Amennyiben az ALAPITV ANY erdekeben szUkseges, rendkfvUii illest is ossze kell hfvni. 

2.4. Az U!es elokeszftese (napirend meghatarozasa, frasos elokeszfto anyag clkcszftcsc, 
meghfv6k megkUldese stb.) es a felilgyelobizottsag Ulesenek tlsszehfvasa a fe1Ugyel6bizottsag 
elnokenek feladata. Az Ulesre a meghfv6t legah\bb 8 nappal az tiles idopontjat megel6z6en, frasban 
igazolhat6 m6don (ajanlott levelben vagy sikeres kezbesftest visszaigazol6 fax-Uzenetben) kell 
megkUideni a fe1Ugyel6bizottsag tagjainak es egyeb erdekelteknek. 
A meghfv6nak tartalmaznia kell az Ules id6pontjat, helyet, tow\bba az Ules tervezett napirendjet, 
valamint az azonos napirenddel megismetelt Ules helyet es idopontjat. 

2.5. A fe!Ugyelobizottsag tagjai az Ules osszehfvasara javaslatot tehetnek a targyalni kfvant 
napirendi pontok megjelolesevel. Barmely fe1Ugyel6bizottsagi tag kerheti fe1Ugyel6bizottsag 
Uh\senek osszehfvasat a eel es az ok megjeltllesevel. Ilyen kerelem eseten a felUgyelobizottsag 
elnoke koteles a kerelem beerkezesetol szamftott 8 napon belli! intezkedni az Ules osszehfvasar61. 
Ha ennek a kotelezettsegenek a fe!Ugyelobizottsag elnoke nem tesz eleget, a fe1Ugyel6bizottsag 
U!eset a kerelmet e16terjeszto tag is osszehfvhatja. 
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2.6. A feliigyel6bizottsag iilese akkor hatarozatkepes, ha azon valamennyi fe!Ugyel6bizottsagi 
tag jelen van. Ha az Ules az eredeti id6pontban nem hatarozatkepes, ugy 8 napon belli! uj 
id6pontra, azonos napirenddel kell 6sszehivni a megismetelt illest. A megismetelt Ulesre 
(hatarozatkepesseg, hatarozathozatal) az eredeti Ulesre vonatkoz6 szabalyok iranyad6ak, annak 
id6pontjat es helyet az eredeti Ulesre elkUld6tt meghiv6 tartalmazza. 

2.7. A fe!Ugyel6bizottsag Ulesen a tagok csak szemelyesen vehetnek reszt, meghatalmazottal 
nem kepviseltethetik magukat. Az Ulesen a hatarozathozatal, nyilt szavazassal, egyszeril 
sz6t6bbseggel t6rtenik, minden tagot I szavazat illet meg. A fe!Ugyelobizottsag Ulesei nyilvanosak. 

2.8. A fe!Ugyelobizottsag eln6ke az Ulesekr61 jegyz6k6nyvet vezet, amely tartalmazza az tiles 
helyet, id6pontjat, ajelenlev6ket, tovabba az Ulesen lezajlott fontosabb esemenyeket, az elhangzott 
lenyeges eszreveteleket es javaslatokat, a hozott hatarozatokat, amelybi\1 megallapithat6 a 
d6ntesek tartalma, id6pontja es hatalya, valamint a dontest tamogat6k es ellenzok szamaranya es 
szemelyre is. A jegyz6k6nyvet az eln6k es egy, az ad ott Ulesen jelenlev6 tag hitelesiti. 

2.9. A fe!Ugyelobizottsag jelen alapit6 okiratban foglaltnal reszletesebb Ugyrendjet maga 
allapithatja meg. 

XI. NYILV ANOSSAG BIZTOSiTASA 

I. Az ALAPITV ANY milk6desere, szolgaltatasai igenybevetelenek m6djara vonatkoz6 adatok, 
iratok, valamint a kurat6rium hatarozatai, a fe!Ugyel6bizottsag hatarozatai, a k6zhasznusagi jelentes 
es az eves beszamol6, tovabba az egyeb alapitvanyi beszamol6k nyilvanosak. 

A nyilvanossag biztositasar6l a kurat6rium eln6ke ket m6don k6teles gondoskodni: 
• iratbetekintes biztositasaval, 

• internet utjan t6rten6 k6zzetetellel. 

2. Az iratbetekintes rendje 

Az ALAPITV ANY milk6desevel kapcsolatosan keletkezett iratokba (azaz az I. pontban megjel6lt 
minden iratba) barki, - a kfvant betekintest megel6z6 legalabb 5 munkanappal kon\bban 
megkUld6tt, irasos kerelem (level, vagy e-mail t\tjan) alapjan - betekinthet, es az iratokr61 
masolatot keszitbet. A betekintest a kurat6rium eln6ke koteles biztosftani. A betekintes jogat 
munkanapokon, az alapitvany irodahelyisegeben, vagy a betekint6 es kurat6rium elnoke altai 
egyeztetett mas helyen - elozetesen egyeztetett idopontban - lehet gyakorolni. 

3. Nyilvanossagra hozatal internet t\tjan 

A kurat6rium elnoke koteles gondoskodni arr61, hogy a kurat6riumi es fe!Ugyelobizottsagi 
hatarozatok, a hatarozat meghozatalat61 szamitott legkes6bb 15 napon belli!, a 
www.frenak.hu/kortarsalanitvany honlapcimen kozzetetel utjan nyilvanossagra kerliljenek es a 
kozzetett adatok folyamatos megtekinthetosege legalabb a k6zzetetelt kovet6 2 (kett6) evig 
biztositott legyen. 
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A kurat6rium elnoke koteles biztosftani az alapftvany mukodesenek, szolgaltatasi igenybeveteli 
m6djanak, kurat6riumi hatarozatai nyilvanossagat oly m6don is, hogy az ezekre vonatkoz6 
iratokat, illetoleg az ezekkel kapcsolatos informaci6kat a www.frenak.hu/kortarsalapitvany.html 
honlapcimen szinten megjelenfti es a kozzetett adatok folyamatos megtekinthetoseget legalabb a 
kozzetetelt koveto 2 (ketto) evig biztosftja. 

Az ALAPITV ANY kurat6rium{mak elnilke koteles biztosftani, hogy az ALAPITV ANY 
beszamol6ja, valamint annak kozhasznusagi melleklete a www.frenak.hu/kortarsalapitvany.html 
honlapcimen elhelyezesre kerilljenek es a kilzzetett adatok folyamatos megtekinthetosege legalabb 
a kozzetetelt kilvet6 masodik ilzleti evre vonatkoz6 adatok kozzetete!eig biztosftva legyen. 

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

I. Az ALAPITV ANY vagyona I 00.000,- Ft., azaz Egyszazezer Forint, amelyet az 
ALAPITV ANY alapftasakor, az Alapft6 okirat alafrasaval egyidejuleg dr. Boros Edina Alapft6 
(lakcfme: I 025 Budapest, Szikla utca 20/1.) bocsatott az ALAPITV ANY rendelkezesere. 

2. Az alapft6 es a csatlakoz6 az alapftvany 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 okiratban meghatarozott celok megval6sitasa erdekeben 
vagyonaval onall6an gazdalkodik. Gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseget celjai megval6sitasa 
erdekeben vegezhet, oly m6don, hogy ez az alapcel szerinti tevekenyseget ne veszelyeztesse. 

4. Az ALAPITV ANY tartozasaiert sajat vagyonaval felel. Az Alapft6 -a vagyoni hozzajaruhis 
megfizetesen tul- az ALAPiTV ANY tartozasaiert sajat vagyomival nem felel. 

5. Az ALAPITV ANY csak oly m6don vehet fel hitelt es va!lalhat kiltelezettseget, am ely nem 
veszelyezteti az alapcel szerinti kozhasznu tevekenysegek ellatasat es mukodesenek fenntartasat. 
Az ALAPfTV ANY az allamhaztartas alrendszereitol kapott tamogatast hitel fedezetetil, illetve 
hi tel t5rlesztesere nem hasznalhatj a fel. 

6. Az ALAPfTV ANY, mint kozhaszm\ szervezet, valt6t, illetve mas hitel-viszonyt 
megtestesft6 ertekpapfrt nem bocsathat ki. 

7. Az ALAPfTV ANY penza!Imminya banki betetkent, kizar6lagosan az ALAPITV ANY 
bankszamlajat vezeto penzintezetnel kotheto le. Ezen tulmenoen az ALAPiTV ANY befektetesi 
tevekenyseget nem folytat. 

8. Az ALAPITV ANY a killfoldi tamogatasoknak killfoldi penznemeken t0rten6 kezelesere 
killon devizaszamlat(kat) nyit es az azon lev6, illetve oda befoly6 ilsszegeket devizaban is 
felhasznalhatja. 
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9. Az ALAPITV ANYHOZ barki, biirmikor vagyoni howijiiruliissal esatlakozhat. A 
csatlakozas elfogadasar61 a kurat6rium dont, amely csak akkor utasithatja el a kerelmet, ha a 
tamogatas formiija nem alkalmas az alapitvanyi celok megval6sitasara. 

I 0. Az ALAPITV ANY gazdalkodasara, a kozhasznusagara tekintettel kotelez6 jelleg(i 
mukodesi elveket rogzitjelen Alapit6 okirat VI. fejezete- az Ectv. (32, 34 §) -. 

II. Az ALAPITV ANY, mint kozhasznu szervezet a gazdalkodasa soran elert eredmenyet nem 
oszthatja fel, azt a jelen Alapit6 okirataban meghatarozott kozhasznu tevekenysegeire forditja. 

12. Az ALAPITV ANY altai nyujtott eel szerinti juttatasok barki altai megismerhet6k. 
Az ALAPITV ANY kozhasznu szolgaltatiisait barki igenybe veheti, azokb61 barki reszesUlhet. 

13. Az ALAPITV ANY a vezet6 tisztsegvisel6it, a tamogat6t, az onkentest, valamint e 
szemelyek kozeli hozzatartoz6jat - a barki altai megkotes nelkUI igenybe vehet6 szolgaltatasok 
kivetelevel - eel szerinti juttatasban nem reszesitheti. 

14. A kozcelu adomanygyujtes szabalyai 

Az ALAPiTV ANY, mint kozhasznu szervezet neveben vagy javara t0rten6 adomanygyiljtes nem 
jarhat az adomiinyoz6k, illet6leg mas szemelyek zaklatasaval, a szemelyhez filz6d6 jogok es az 
em beri melt6sag megsertesevel. 
A kozhasznu szervezet neveben vagy javara t5rten6 adomanygyiljtes csak a kozhasznu szervezet 
irasbeli meghatalmazasa alapjan vegezhet6. 
A kozhasznu szervezet reszere juttatott adomanyokat konyv szerinti, ennek hianyaban a szok!\sos 
piaci aron kell nyilvantartasba venni. 

15. A vagyonfelhasznalas alapvet6 szabalyai, m6djai 

15.1. Az ALAPITV ANY vagyona penzbeli t!\mogatas es targyi eszkoz formajaban nyujtott 
tamogatasra, valamint az alapitvanyi eel szerinti tevekenysegenek megval6sitasaval osszeftigg6 
mtik5desi koltsegekre hasznalhat6 fel, jelen Alapft6 okiratban szabalyozottak szerint. 
Az ALAPITV ANY az alapitvanyi celok hatekony megval6sitasa erdekeben fo- es mellekallasu 
alkalmazottakat, valamint megbizasi jogviszony kereteben eljar6 magan- es jogi szemelyeket is 
foglalkoztathat. 

Az alapitviinyi vagyon az alapitvanyi celok elerese erdekeben, TELlES MERTEKBEN 
felhasznalhat6, a felhaszna!as konkret merteker61 es m6djar61 a kurat6rium egyhangu hatarozattal 
dont. 

15.2. Az alapitvanyi tamogatasb61 a jelen alapit6 okiratban meghatarozott celok megval6sitasa 
erdekeben 

• palyazat, 
• kerelem utjan, illetve 
• a kurat6riumi sajat kezdemenyezesere a kurat6rium egyhangu dontese alapjan lehet 

reszesUlni. 
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15.3. Az ALAPITV ANY barmely eel szerinti juttatasiit- a jelen Alapft6 okiratban meghatarozott 
szabalyok szerint - piilyiizathoz is k5theti. 
A palyazat nem tartalmazhat olyan felteteleket, amelyekbol - az eset 5sszes k5rU!menyeinek 
merlegelesevel - megf!llapfthat6, hogy a pa!yazatnak elore meghatarozott nyertese van (szfnlelt 
pa!yazat). 

15.4. Az ALAPITV ANY celjaira rendelt vagyonb61, 5szt5ndfjat-, tiimogatast nyujthat, 
alapftvanyi dfjat letesfthet. 
Az ALAPITV ANY egyik tamogatasi formaja az is, hogy az ALAPITV ANY celjai megval6sftasat 
elosegito miiveszek, valamint mas maganszemelyek munkaben5t- es egyeb berk5ltseget, megbfziisi 
dfjat, valamint jogi szemelyek megbfziisi-, vallalkoz6i dfjiit fizeti, ezzel tamogatva a celjai 
erdekeben miik5d6 tarsulatokat, szervezeteket. 
Az e korben meghozand6 donteseket a kurat6rium egyhangu hatarozattal jogosult meghozni. 
A palyazat kifn\sar61, felteteleinek meghatarozasiir61, a pa!yazatok elbira!asar61 a kurat6riumi 
egyhangu hatarozattal dont. 

Palyazat kifriisat es felteteleit a kurat6rium koteles a 
wvw.frenak.hu/kortarsalapitvany honlapcfmen kozzetenni. A palyazatok eredmenyerol a nyertes 
palyaz6t frasban (ajanlott kiildemeny utjan) kell ertesiteni, es az eredmenyt a 
wvw.frenak.hu/kortarsalapitvany honlapcfmen is meg kell jelentetni. 

15.5. A nem piilyazat utjan, kurat6riumi hatarozattal odaftelt tarn6gatasokr61 sz616 dontes 
nyilviinossagat a kurat6riumi hatarozatok nyilvanossaganak biztositasiira vonatkoz6, jelen alapft6 
okirat XI. reszeben foglalt, szabiilyok szerint kell biztositani. 

16. Az ALAPiTV ANY bevetelei es kiadasai 

16.1. Bevetelek 

a) Az alapft6t61 kapott befizetes, valamint az alapft6 altai az ALAPITV ANY rendelkezesere 
bocsatott vagyon; 

b) gazdasiigi-vallalkozasi tevekenysegb61 (szolgaltatas nyujtasab61) szarmaz6 bevetel; 
c) a koltsegvetesi tamogatas: 

ca) a palyazat u1jan, valamint egyedi dontessel kapott koltsegvetesi tamogatas; 
cb) az Eur6pai Uni6 strukturalis alapjaib61, illetve a Kohezi6s Alapb61 sziirmaz6, a 
koltsegvetesbol juttatott tiimogatas; 

cc) az Eur6pai Uni6 koltsegvetesebol vagy mas allamt61, nemzetk5zi szervezettol 
szarmaz6 tamogatiis; 
cd) a szemelyi j5vedelemad6 meghatarozott reszenek az ad6z6 rendelkezese szerint 
kiutalt 5sszege; 

d) az allamh:iztartas alrendszereibOI kozszolgaltatasi szerzodes ellenertekekent szerzett 
bevetel; 

e) mas szervezettol, illetve maganszemelyt61 kapott adomany; 
f) az ALAPITV ANY bankszamh\jat vezet6 penzintezetnel, kockazatmentes lekotesi fonnaban 

lek5tott penzbetetbOI sziirmaz6 kamatbevetel; 
g) az a)-f) pontok ala nem tartoz6 egyeb bevetel. 
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16.2. Kiadasok (koltsegek, raforditasok) 
a) Alapcel szerinti (kozhasznu) tevekenyseghez kozvetlenUI kapcsol6d6 koltsegek; 
b) gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseghez (szolgaltatas nyujtasahoz) kozvetlenUI kapcsol6d6 

kOltsegek; 
c) az ALAPITV ANY szervezetenek mukodesi koltsegei (ideertve az adminisztraci6 koltsegeit 

es az egyeb felmerUlt kozvetett koltsegeket), valamint a tobb tevekenyseghez haszmllt 
immaterialis javak es targyi eszkozok ertekcsokkenesi lefrasa; 

d) az a)-c) pontok ala nem tartoz6 egyeb koltseg. 

XIII. AZ ALAPITVANYRA, MINT KQZHASZNU SZERVEZETRE 
VONATKOZO BESZAMOLASI SZABALYOK 

I. Az ALAPITV ANY a eel szerinti tevekenysegebOI, illetve a gazdasagi-vallalkozasi 
tevekenysegebi\1 szarmaz6 beveteleit es raforditasait (kiadasait) a vonatkoz6 jogszabaly szerinti 
reszletes szerint, elkUIOnitetten, a szamviteli szabalyok alapjan kell nyilvantartania. 
Az ALAPITV ANY koltsegeit. raforditasait (kiadasait) alapcel szerinti (kozhasznu) tevekenyseg es 
a gazdasagi-vallalkozasi tevekenyseg kozott, az elozoekben felsorolt tevekenysegek arbevetelenek 
(bevetelenek) aranyaban kell evente megosztani. 
A kozhasznu szervezet nyilvantartasaira egyebekben a ra iranyad6 konyvvezetesi szabalyokat kell 
alkalmazni. Az alapitvany kozhasznu szervezetkent a vonatoz6 jogszabalyok alapjan kettos 
konyvvitelt vezet. 

2. Az ALAPITV ANY beszamol6ja tartalmazza: 
a) a merleget (egyszerusftett merleget), 
b) az eredmenykimutatast ( eredmenylevezetest), 
c) a kiegeszfto mellekletet. 

3. Az ALAPiTV ANY koteles a beszamol6javal egyidejuleg kozhasznusagi melhlkletet is 
keszfteni. A kiegeszfto mellekletben be kell mutatni a tamogatasi program kereteben vegleges 
jelleggel felhasznalt osszegeket tamogatasonkent. 
Tamogatasi program alatt a kozponti, az onkormanyzati, illetve nemzetkozi forn\sb61, illetve mas 
gazdalkod6t61 kapott, a tevekenyseg fenntartasat, fejleszteset celz6 tamogatast, adomanyt kell 
erteni. KUlon kell megadni a kiegeszito mellekletben a tamogatasi program kereteben kapott 
visszaterftendo (kotelezettsegkent kimutatott) tamogatasra vonatkoz6, elobbiekben reszletezett 
ada to kat. 
A kiegeszito mellekleteben be kell mutatni az ALAPITV ANY altai az Uzleti evben vegzett fobb 
tevekenysegeket es programokat. 
A kozhasznusagi mellekletben be kell mutatni az ALAPITV ANY altai vegzett kozhasznu 
tevekenysegeket, ezen tevekenysegek f6 celcsoportjait es eredmenyeit, valamint a kozhasznu 
jogallas megallapftasahoz szilkseges, az Ectv. 32. § szerinti adatokat, mutat6kat. 
A kozhasznusagi melleklet tartalmazza a kozhasznu eel szerinti juttatasok kimutatasat, a vezet6 
tisztsegvisel6knek nyujtott juttatasok osszeget es a juttatasban reszesillo vezeto tisztsegek 
felsorolasat. 
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4. Az ALAPITV ANY koteles a kurat6rium altai elfogadott beszamol6jat, valamint 
kozhasznusagi mellekletet - kotelez6 konyvvizsga!at eseten a konyvvizsgal6i zaradekot vagy a 
zaradek megadasanak elutasitasat is tartalmaz6 ftlggetlen konyvvizsga!6i jelentessel egylitt - az 
adott lizleti ev merlegfordul6napjat kovet6 otodik h6nap utols6 napjaig letetbe helyezni es 
kozzetenni, kotelez6 konyvvizsgalat eseten ugyanolyan formaban es tartalommal, mint amelynek 
alapjan a konyvvizsgal6 a beszamol6t feltilvizsgalta. Az ALAPITV ANY az itt megjelolt 
kotelezettsegenek a civil szervezetek bfr6sagi nyilvantartasar61 es az ezzel osszeftlgg6 eljarasi 
szabalyokr61 sz616 torvenyben meghatarozott m6don tesz eleget. 

XIV. AZ ALAPITV ANY ATALAKULASARA ES MEGSZUNESERE 
VONATOZOSZABALYOK 

I. Az ALAPITV ANY mas alapftvannyal !Orten6 egyesUleser61 vagy az ALAPITV ANY 
szetvalasar61 az alapit6 akkor hozhat dontest, ha az Alapft6 okiratban meghatarozott vagyon 
juttatasat teljesftette. 
Az egyesiiles vagy a szetvah\s nem jarhat az alapitvanyi vagyon csorbitasaval es az alapftviinyi eel 
veszelyeztetesevel. 

2. Az ALAPITV ANY megszunik, ha 
• az alapftvany celjanak megval6sitasa lehetetlenne valt, es a eel m6dosftasara vagy mas 

alapftvannyal val6 egyesUlesre nines m6d; vagy 
• az alapftvany harom even at a celja megval6sftiisa erdekeben nem folytat tevekenyseget; 
• a jogszabalyokban foglalt egyeb esetekben. 

Az alapft6 nem sziintetheti meg az ALAPITV ANYT. 
Ha valamelyik megszunesi ok bekovetkezik, a kurat6rium ertesfti az alapit6t a sziikseges 
intezkedesek megtetele erdekeben. Ha az alapft6 a megszunesi ok alapj!in 30 napon belUI erdemi 
intezkedest nem hoz, a kurat6rium ezt kovet6en koteles a nyilvantart6 bfr6siighoz bejelenteni a 
megszunesi okot. A bejelentesi kotelezettseg kesedelmes voltab61 vagy elmulasztiisab61 ered6 
karokert az ALAPITV ANNY AL es harmadik szemelyekkel szemben a kurat6rium tagjai 
egyetemlegesen felelnek. 

3. Ajogut6d m\lkUl megszun6 alapitvany vagyona 

3 .I. Az alapitvany jogut6d nelkU!i megszunese eseten a hitelez6k kielegftese utan megmarad6 
vagyon az alapft6 okiratban megjelolt szemelyt illeti, azzal, hogy az alapft6t, a csatlakoz6t es az 
egyeb adomanyoz6t, tovabba ezek hozzatartoz6it megillet6 vagyon nem haladhaqa meg az alapft6, 
a csatlakoz6 es az egyeb adomanyoz6 altai az alapftvanynak juttatott vagyont. 

3.2. Az alapft6 az altala juttatott vagyonr61 az alapftvany jogut6d nelkiili megszunesekor az 
alapitv!iny celjaval azonos vagy hasonl6 celu alapftvany vagy egyesiilet szamara rendelkezhet, ha 
az alapit6 okirat ilyen esetre a vagyonr61 nem rendelkezik vagy a rendelkezes teljesftese lehetetlen. 
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