BANYAGEPE§ZET A MUSZÁKI FEJLODESERT ALÁPITVAirY
egység€s szerk€zetbe

alapító okirata

foglalt

(mely lartalmezza az 1993. éy november hó 25. napján kelt alapíó okirato! valamint annak
valamennyi változálsat 2017 év s7eplember hó 28. napjűg)

AlutítoX Áa lózsef a Bőtryagépészet a Műszaki Fejlőídésért Alopítvdrry elnö*helydtese, mint
az alapííók gűlésenek képviselSe, igazolom, hogl az atapíuány alapító okiratáaa* jelen,
eglséges szerlrezetbe foglalt szövege .rregfelel oz alapító okirat módosíűísok atapjúl halályos
larralrrainalL Á jelcn alapíló o*iroí az időkóü, alapító okiralbon rögzííel 5 évenMnti
kuratóríumi váIaszttiso* eredmétryéne*megfelelően- kerúll módosíaísra" a mó,dosított része*
kóvér, dőIl Mű,el lterúke*, megielól&rc-

Balaonglördk, 2017

tl\

ev sreptembet hó 2E.

napján

ALAPITO

OKIRAT

(mfiosítisokkal egséges szerkezetben)

Az Orságos Magrar

Bányrászati es Ko}t iszati Esfesü}et Bányászati Szakosáály Rínyagépeszeties
Bányavillamossrigi Szakcsoponjának egyes tagiai közös alraratral űg határaznak, hogl a Polgiári
Törvénykön},yól szóló t959. éü IV. törvény 74iA.§-a alapján határczatlan idóre. mint alapí!ó tagok
alapitvány hoznak létre.

1.1

Az alapítvány nove, í6YidítettneYG

1.1í. Az alápítvány neve:
&ínyagépészeta Müszaki Fejlódésért Alapítvány

l/z-

Áz alapitvány rövidített neYe:
B{lÁ.

2.1
zil.

Az alapí§ány szék}elye, po§tacíme
Az alapitvány snktetye:
2M5 Törökhílint Torbígr n 13.

2J2.

Az alapityáüy po§t*címc:
2M5 Törökhílint,

2J3.

TorbÉgy u. 13.

Az alapítvány honlapja:
banyagepezalapitvany.

3-1

Alapitók

3.11. Alapítók az

l./
2-í
./
4.1
5-1
6.1
7.í
8J
9-/
l0,/
3

hu

alapíttis idóprr§a szerint:

Rácz Glu}a
Dr. Fazekas János
Forgiics Ltiszló

Hidvégi Gábor
Matolcsi Géza

Név

M00

,A.lka,

t{usági

Cim
u llb.

8500 Tapolc4 Radnóti u. 32.

l052 Büdapest, IL, Teökvesz u. 95-97/c320O Gyöngyös, Gólya u. 6.

Befiz alapitv,
tóke eFt

5,-

§-

§_

Bogár József
Dr. Bodnrár János
Dr. Eisner Béla
Veres Sándor

2840 Oroszlíny, Takics I. u. 59. W.
8300 Tapolca- Berzsenyi D.u l3.
3530 Miskolc, Hadlrokkantak u 2. fsz 2.
7ó35 Pecs, Csortos Gy. u l6E.
2800 Tatahány4 II., Sárberki ltp. 416-

5,-

Rónafrldi Zollán

37ffi Kazincbarcika Csíkány u.3l.

3,_

p'.{

lv6.

§-

5,5,5,-

,

lJ
lzJ
l3J
l4./
|5J
16.1
.l
l8J
lgJ
21-1
2l.!

László
János
Fererrcsin lmre
Asády Tamás
Kaló Tibor
Sütó knre
Dubnicz LászIó
Livó

l

Gácsi V.

'l'7

Gyimesi G$rgmé (sz Kaaány Emília)

lstváa
Dr. Nánási Tibor
Ács József
22./ Dr. Zsíros Líszló
23J Suller Andnis
24J Maryar Elektrotechnikai
Oroszlányi Szeívezete
25J Oroszlrányi Bányák K&.
Masír

Egtesület es

3070 Bátonyerenye. Jószerencset u 20.
1027 Budapest, Rrikocá u 6.
3529 Miskolc, Perczel M. u_ 46. I/52092 Budakesá, Villám u. 7,
3533 Miskolc, Szederu.34. §z l.
7ó23 Pecs, Athinay u 6/a
2840 Oroszlrány, Keíí^lJaL 7 12,
21 32 Göd-felsó, Duna u. l 7.
37t§ Kazincbarcika, Mátyás lr u_ 8ilV/3.
3534 Miskolc, Benedek E. l:.29lIl/3.
8060 Mo{, Vértes u 25. IV/l8.
3527 Miskolc, Sollesz Na5l K. u 53531 Miskolc, IIL, Bársony J. u 43.
284l Oroszltány, Pf.: 36.

Ki.

§-

§_
20,Jr1

1-

1-

100,_

l00,-

284l Orosdány, Pf.:22.
Komló, Pi: 19.

26-1 KO,GEP Komlói Gépgiáító es 730l
Smlgáltaó RL

5§5§-

10.-

Róbert K. kít. l9ll.
lpari Smlgr{ltaló es Kereskedelrni 350l Miskolc, Besenyói u_ l8.

27-1 MATRÁ-HAIDER DOZER

32fi) Gyönryös,

28J
zgJ

FUX
KfL
GÉPKOCSIS Sállíto és Szolgráltató

3aJ
3l./
32J

PADEX Kft.
845l Ajka, Padragi u_ 205-207.
EDIAFILT Kft. Erdóbenye
3932 Erdőbenye
TPl HAI§DELS CmtlH Szerv. es Inf. l l45 Budapest, Mexikói u 27lB.

Ka

Iroda

73C0

Komló Altáró u

50,50,_

5,

50._
50,_
50,_

33.1 TRELLEBORG TAURUS Gurni Kft.
34.1 Orszlgos Ma5lar Banyászati es

l173 Budap€st, Pesti u 8-t2.
1371 Budapest, Pf.:433.

50,_

35.1

1037 Budapes1 lvfikoüny u.2-4.

50,-

Kohrászati Eryesület
Központi Bámyászati Fejlesztési

Kft.
37.1 Híber Kíl.

intózet

l0.-

36J

JUMO

3a.l

HIDROCONTROLL Gépipari Fejlesaó 1037 Budapest, Vinágosnyereg u 4.

39..|

DUNLOP-CCT

8.1
üq

l0,_
30._

Smlgáltató Kft.

3.n.
-/
'
Z-1
3.í
4.1
5.1
6.!
7.1

5-

l1l8 Budapest, Frankhegt u 8Ar'Vl82310 szigetszentmikloa, Bíó L. u 59.
B-750O Torrnrai Boulevard des

Ahpítók az idóközben (az alapító o}irat mtódosítísáig) bekövetk€zett

Rácz

Glula

Forgícs László
Hidvégi Gábcr
Matolcsi Géza
Bogár József
Dr. Eisner Béla

Nóv

l02,_

Combattants 64.

yá|toások szerint:

Befiz alapítv.

Cím
8400 Ajka" Domb u 2l .

2089 Telki, Muskátli
3200 Gl,ónryös.

tóke eFt

u ó/a

Gólya u. ó.

Veres Sándor

2840 Oroszlány, Takícs I. u. 59. 1,12.
8300 Tapolca_ Berzsenyi D. u l3.
7ó35 Pecs, Csortos Gy- u 1612.
2800 Talahány4 Ságvari E. ttt

Rónabldi Zolüán

3700 Kazincbarcika, Csri.&ány u. 3l

q.

l2líIl.fsz3.

.

§§5-

{_
5_

4

9.í

Livo

Ltíszló

3070 Bátonlterenye, Jószer€ncsét u.20.
3529 Miskolc, Perczel M. u. 46. V5.
2089 Telki, Gyöngyvinág u. 50/A.
3533 Miskolc, Köműves u 32.
7623 P&§ Park u.4.
2840 Orosz}iny. Kertalja u. 7/2.
Cyimesi Cyórgyné (sz Kazi,ny EmíIia) 2l32 Gód-felsó, Drma u. l7.

Mihály
1'1.1 Aszódy Tamrás
l2.1 Kaló Tibor
l3J Sütö ]mre
l4.1 Dubnicz Ltisz|ó
l0.1

l5.1

16.1 Ma§íí lstYán

l7.í Ács József
Dr. Zsíros László
l9.1 Suller Andnás

3700 Kazincbarcika" Mátyrás
80ó0 Mof, Ermellék ű l l.

18.1

ZOJ
2lJ

22J

Maryar E}ektrotechnikai

Egyesület

MÁTRA-HAIDER lÓZEn

xn.

GEPKOCSiS Szállító es Szolgií]tató
Kft,

23J PADEXKIi_
24J EDIAFILT Kí}_
25 .l Onágos Mag5rar Brá,Lrryliszati
Kohászati Egyesület
26.1 JUMO K|i.
27.t Chesterton Hungary Kft.
28J GRAVITAS BVA Kn.
29./ ContiTech Rubber Industrial Kff3a,l FUX Z.t.
J.f3.

§_

Dr. Ferencsin Imre

k

3527 Miskolc, Brassói u 44.
3529 Miskolc, Mikes Kelemen

§-

§§2a,3,3,-

u. 8/Ivl3.

,)-

u

1_

32.

1075 Budapest, Madách Imre rrt 5. I.
em327l Visonta Északiakí}a Pf- 3.
730O

Komló Attáó

10o,-

50,50,-

u. 5.

8a5l Ajka Padragi u. 205-207,
105l Budapes| Szech€nyi l. tel7-8.
es 1 05 1 Budape§t, Okóber 6- rrtca 7_

50,_

l0,-

l ll2 Budapest, Töókb:ílinti u 6.
Mogroód, Gödöllói utl 15.
209,1 Nagrkovácsi, Kossuth uj7.

5._

21.16

50,_

6728 Szeged. Budapesti ut.lO,
3527 Miskolc, Vrásártéri rr 8.

50,50,50,-

A 3,á. port szerinti alapítók - a Ptk. 3:394.§ (l) bekezdese alapján - alapítói jogaik gyakorl:ísára
- a kijelöló nyilatkozatban megielóh esetben maguk helyetr 2012. szeplember 27- rapiálől

hatrározatlan időre az alát:bl személyeketjelölik ki, mely kijelOlest a bíró*ígi nllvárrtaruísba vételt
e|rendeló végzes jogeróre emelkedésá kövatóerr az alapíók nem vonhaliák vissza:

|./
2.1
3.1
4.í
5.1
6.1
7 ./
8,1
9./

l0.1

l

l

J

l2.1
l3.1
l4.1
l5.i

e,q

Rácz Gyula a}apíó által kijelölt személy:
Forgrics Liszló alapíó átal kijelölt személy:
}tidvógi Gábor alapító által kijelölt személy:
Matolcsi Géza alapitó által kijelölt személy:
tsogIír Józsefalapító által kijelólt szeméIy:
Dr. Eisrrer Béla alapitó által kijeIölt személy:
Veres Siándor alapító :iltal kijelölt személy:
Rónafildi Zohlán alapító által kijelölt személy:

Livo László alapító által kijelölt személy:
Dr. Ferencsin Imre Mihály alapíó által kijelólt személy:
Aszódy Tamris alapitó által küelölt szenéIy:

Rónaíöldi

Zoíl.áE\lg7

5

.ü7

Dr- Debreczeni Ákos

Dubnicz László alapitó álial küelölr személy:
Gyimesi Györgtrné (sz. Kazrány Emília)alapító áttal
kijelölt személy:

Moser

ű

10.

Elemér,

1966.07.19. Kotíny Viol4 3434 Mályi.
Bercsenyi rr_ l05-

Forgács Lászlq

l 934-03

-22. Litschauer

OIg4 2089 Telki, Muskátli
Ka}ó Tibor alapitó á|tal kijelölt személy:
S*tö Imre alapíó által küelólt szeínély:

.29.

Ildikó, 370O Kazinctrarcika Kólcsei

u_6/a

5

l6J
''1.1
l8./
|9J

2o,1

Masír István alapító átal kijelölt személy:
Acs József alapító ;által kijelólt srernély:
Dr. Zsíros László alapíó:iltal kijelölt személy:
Suller Andnis alapító által kijelölt személy:
Maglar Elektrotechnikai Esiesú|et atapitó áltál küelölt
személy:

Z1-1 MÁTRA-HAíDER DOZER Kfralapító áltál kijelölt
szernély:

22-1 GEPKOCSIS Sállíó és Szolgáltaló Kftatapíó átal
kiielölt személy:

PADEX Kft alapíó

ráltal

kijelölt sremély:

EDIAF|LT K&. atapíó álta! kijelölt szernély:
Bányrászari es Kot{í§zati Eryesülgt
alapió által kijel6lt személy:
JUMO Kft.alapító táLltal kijelölt sre:nély:
Chesterton Htmgaíy Kfr atapíó átal kijelólt személy:
GRAViTAS BVA Krl" alapító átal kijelölt személy:
ContiTech R.utltrer lndustrial Kfr alapító álÍ3l fijelölt

24-1

G.I.T.A,3 Kfi.
1l38. Budapes| Pátrlúny utca l5. ü/ó
Rácz Glr-rla 1 947.07.20.Szecsödi
8400 Ajk4 Domb u,2l .

Mrária

onágm Magrar

25./
26.1

27J
28.]

29J

személy:

3o-1 FUX Zít alapíó által

kijelölt személy:

4J

Az Alapitvány célja és tevékenystgi köre

4.1l.

Az Alapíwrin1 celkitúzései:

4./1.1

A

maryar hínyagépeszet es bányavillamosság tudományos, oIrtatási" mtiszaki-fe.ilesztési,
biaonsá,gtechnikai, gazda*igi eredményeinek, a kiépítettnemzetköá műszaki, kereskedelmi
kapcsolatokból szereúlető kölcsöítös előnyöknek a kölrinccsé tételq a ,. Banyagépeszeti es
B;inyavillamoss.ági Konfererrcia" rendszeres, évenkéntimegrendezese
h6z-ájárulai a maglar ipar es kereske.delem fellendíteséhea fejlesaeséhez

4.|1.2.

4J2.

événes

eáltal

A -HELL-BLÁTHY"

eínlékplakeü alapítrásaval és adomrányoz-{sával az olyan kiemelkedó
gépeszeti" villamossági, műszaki megoldiások megsziiletésének es/vagl elterjesaáének
tárnogatása melyek interdiszciplinirisak olyarr értelembeíLhogr Mnyriszati eredeülq
kifejlődésük mellett az ipar tobb teriiletén €lónyösen a|kalmaáatólr Az emlékplaket .HellBláthy Díj" elneveássel k€rüljön átad,iá§ra-

Az Alapítvrány közhasmú tevékenysegi körei aZ Ectv. 2.§ 20- pontja valamint 34.§ (l) bekezdes
a) pontja alapján:

.
.

o
.
o

t|."\

szociális, rrevelesi. oktatrási, ismeret- es képessegfejlesaesi tevékenység (az Mötv. l3.§ (l)
bekezdes 8. pon{a es a 20l l. évi CXC. törvény 4.§ (l)bekezdés a}.u) pontja alapján),
t€rmészet- es kömyezex&elmi tevékenyseg (az Mötv. 13.§ (1) bekezdes l1- ponda
alapján),

fudomiinyos. kutarrási tevékenyseg (a 2004. évi CX)O§V. rörvény 5.§ (3) bekezdése
alapján),
hatámn túli maryarsíggal kapcsolatos élok megvalmítrása (a 2001. évi LX . törvény 418.§-a alapj,in),
munkaeópiacon hátrányos helyzetű szakemberek képzesenek elösegíése {a 200l . évi 3.§
(2) bekedes a) es b) ponljá alapj:in).

6

4.13. Az

Alapítvány- nem zárja

szolgiiltatásaiból.

ki, hogr ta§ain kívúlmris is

4.{4. Az Alapítvány gazdálkodrási

teyékenyseget

csak kóáasmű

részesülhessen

a

közhaszítú

vw az Alapíó o§mtban

meghati{rozott alapcél szerinti tevékenysegek megvalo§ítá§* érdekéber;azokat nem veszélyeáetve

végez-

4.15, Az Alapítvány a gazűlkodása

során elért eredmáryét nem oszlja fel. azt az Alapító okiratban

meg}ratárózott közlÉsmú tevékenységérefordi§a

4.í6. Az

Alapítvány közvetlen politikai tevékenlcégetnem folytat, szervezete pírtokól ffiggetlen es
azoknak anyagi trimogatrást nem nyújt, valamint tiimogatiíst mm fogad el- KöZvetlen politikai
tevékenyégnekminősül különösen a párt erdekében végzett politikai tevékenységaz
ors,áegyűlési képviselöi válasááson történő jelölálítis, a rneryei, fóvárosi önkoímányzat
képviseló-testúletébetörténö jelölüállítís, az Euópai Parlament tagiának történó jelölés, a meryei
jogú város képvisel&testúIetébetörténőjelöltrállítlis, valamint a polgirmeslerjelölés. Nem minósüI
köZvetlen politikai tevékenységnek a külön törvényben meghatározott rremzetis€gi szervezet álta}
a helyi. illetve nemzetiségi önkormrinyzái képviselói válaszíá§on ürrténő .ielölállítiás, valamint
pol grármester j elölés.

4-17. Az Alapítvany brármely cél szerinti

juttatását wlyazalhoz kötheti, arnennyiben a Ku.atórium a

juttatris pilyrizathoz való köteséröl dónt és meghatároza a pályázati fehételekel

5.1

Az Alapítvány varyon* es gazdáIkod:isa

5J1.

Az Al*pftvány va5rona

5./1.I. lndutó töke:

Az alapítók által az Alapitvány rendelkeásére bocsátoü induló tőke 83,1.000,- Ft" azaz
Nyolcszízharmincnégyezer forint. amely az alaphők 3.1 pontban feltiintetett hozzájántlrisiból
tevfuik öss"e5.11.2. Törástóke:

Az A}apítvriny induló tókéjéból ffi.affi; F| azaz Hzr§7i?ez€f,

foriíL

5.11.3. Szabadon felhasmál ható vagyon:

-

az ^A,lapítvrány induló tókéjq

zz Alapítftiny szímlájára befolyó
hozama,

csatlakozisi

nóvekmények es ezek kamat4

az Aiapíví,ny törzstökéjének kamata es hozama
az Alapítvrány - cél édekébenkifejtett - gzdá,,lkodtisi tevékenysegénekeredménye,
a köz}nsmú es köáasmú cél érdekében végzett gzdálkodási tevékenység eredménye,
a befektetesi tevékenységeredménye.

költségyetesi támogatrás,
más szerevezettól. illetve magiinszemélyól kapott adomány.

Az Alapítuány nyílL alüoz b,írmely bellöldi és külfrldi termeszetes es jogi szemóly, valamint jogi
személyiseg néIküli szervezet csatlakoáal ha az AlapítYáíty celjaival egretért, es aa anyagi,

É'(+,

7

vagy- bármely más módon trámogatni kívánja Az Alapítványhoz csallakoáatnak konkét
befizete§ekkel es az Alapítvány c€ljait elósegító eszközök valamint szolgaltatrisok biáosít-ásával.

Az Alapítványhoz csatlakozók nem válnak

a csatlakozás tényévelalapítóklüá- Csatlakozis esetén a
felajánlásót es a felajánló által meghaüározott feltáelek elfogadásáól a Kuatórium dönt.

,{z Alapítvány induló varyoná növeli:

-

az Alapífuanyhoz csatlakozó b€l-, es külfuldi teímeszetes és jogi személyelq valamint jogi
személyiseg nélküli szervezetek befizetese, es egléb va5roni es nem va5loni hozzíjáruttása,
az Alapitvány reszere jáó kamat reszesedá, osáalék és árfolyamnyereség a vállalkozisi
tevékenyseg$l szífinazó nyere#g valamint

-

az alapífurárry 5./2.2- pont szerinti bevételei.

Az Alapítvínycéljainak eléréseaz Alapítvány vagyona es annak hozadekai szolgilnak. Az
Alapítvány szabadon felhasmálható vagyorriinak terhére leljesíthetők az alapítvá yi celoknak
rnegfeleló kiadások
Az alapítók es az Alapítványhoz csatlakozók az Alapítvrány reszére befizetett összegeiket es eryéb
vagyoni hozrájarulásaikat nem követelhetik vissza

5J2.

Az Alapítvány gazdálkodá§e
szabadon felhasmálhaó vaglorr giarapílrisával es felhaszruilásával az alapíók a töwény, jelen
alapíto okirat és különösen a 4-l pont rendelkezéseirek betart isával az Alapítvfuy ügFezető
szervét, a Kuratóriumot bízz* meg. Az ala9ítvány va5,onával való gazd.ílkod,ás soniLn a
Kuratórium ajó gazda gondoss.ágrával köteles eljámi.

5-n-l- A

Az

5.11.3. pontban megielólt varyoq valamint az Alapítvány működese sonin utóbb k€letkezett
vaslon teües egeszélxn felhaszrráható az alapíNány működese sorárr az alapítvány céljai elérése

érdekébeíLkúlónósen az alábbiakra:

-

a -IIELL-BLÁTHY emlékplakett' es a -Hell-Blráthy D!' létrehozásával es adományozásával
jáó kóltsege!
díjaz^, jutaloríL &ámo€Büis, pelyázxi trámogarrás, öáöndú. költségíérites, termeszetbeni

juttaiások (iry kúlónósen szíll;ás es étkezes) segély nyújLisa
trárgli eszkózök beszerresg

- a
A

es B;fuyavillamossígi Konfererrcia megszervezésg es a Kuratoíium

Bányagépeszeü

hatiirozala szerint meghívott személyek íeszvé€li költs€geinek
mrásokkal közös programban való reszvétel köl6ógei,

biáosíüis4

alapítványi működési költségek (kúlönöseí! de rem kiárólag megbízási díjak fedezése, a
Kuratórium és az Ellanőrlí Bizottság tagiainak az Alapítvany éljai megvalósílása érdekében
végzett munlűijuk so{rán indókoltán felmeÉlt eS igazolt köttségek megtéítése).

köáasmú tevékenységekrnegvalósítasa,

szerzödéses ellenertékek kifizetese, valamint

egréb alapíó okirati
kuratórium

önt az

élok k&éb€

táítozó kifizetesek és varyontblhasmálrások for&íjában.

alapítuányi cél megvalósulás"ít smlgáló kö|tségekól, kiad.isokól es az

alapítván}.t kezelók esetleges költségeinek tódtéséról.

Az Alapítvrány trámogatás.{nak e|nyer€sél bármely maryar vagi küliöldi természete§ vagl jogr
személy. illetve eg/éb szefvezet kezdeményeáeti. Az alapítuiny &írmely céI szerinti jrmarisát
pály,ázathoz kötheti. Ebben az eseóen a pályfuat nem tartalmazhat olyan feltétel€ket, amelyekból

eqq,

8

-

az eset összes körülményeinek mérlegelésevel- ne3íllapíthatq hogy a páiy&atnak elóre
m€határozott n},ertese van (§zínlelt pályázat}. Sánlelt pílyrázat a él szerinti jrúlatas alapjáu| nem
szolgálhat- AZ alapitvány az alapítvrirry vezetésében közreműkiidó szemé}}t, a tiámogatót, Ya|amint
e személyek borzátartozóját - a báfki álta| megkötes rrelküt ígénybe vehetó szolgáltat"isok
kivótelével - cél szerinü juttatásban nem Észesílheti.Az alapitvrány által nyújtott cél szerinti
juttatások nl,ilvánosah bárki á|tal megismerhetők.
5.í2-2. Az zlapítvámy bevételei a következők:
a} az alapítótól kapott befizetes, valamint az alapító által az alapílyáúly íendelkezesér€ bocsátott
vagyoni
b} gazdrálkodási tevékenységból (szolgáltaüás n}újri§ábol) saármazó bevétel;

c) a költségretési trimogaliis:
ca) e piiyázát űjár1 valamint egyedi dónréssel kapott költségvetesi Érnogat ís;

cb) az Euópai Unió struktunilis alapjaibol, i]letve
költsegyetesMl

juttatott tárnogatás;

a

Kohéáós Alapból szírmaá, a

cc) az Európai Unió költsegyeteséből vagy más államtól, nemzetköá szervezettól száúmaző
támogatá§i

cd) a szernélyi jövedelemadó meghatámzott ieszének az adózó rendelkezese szerint kirrtalt
összege;
d) az állambáztartás alrendszereiból közszolgiíItauisi szerzódés ellenértékekéntszerzeit bevétel:
e) más szervezefröl, illetve magi{nszemélytól kapott adomány;

D befektetesi tevékenységből szírmazó bevétel;
g) egyéb bevétel.

Az A-lapítvrány bánnely bevéte}e jövedelme növelheti az Alapítvány vagyoníq illetve közvetlenül
az Alapíwány 4./ pontbarr meghatározotl céljaiia fordítható. A célok eléréseerdekében az
Alapítvány brirmilyen Yag/óntárgyat megszereáet, megvásárolhat, Mrbe vehe| tulajdotxában
tarthat és megterhelhet. Az alapíwány \?gyona az aIapító okiratban meghaiározott célokra és az
alapítvány müködesi kö|tsegeinek fedeze3ére fordítható, es teljes egeszében felhasmálható- A
krrratórium az Alapíwrirry vagronát megfeleló gorrdmsáegÉl köteles kezelni-

Az Alapítviiny í}evébenvary javára törtónó adominyg/újtés nem járhai az adomlínyozólq illatóleg
más személyek zaklarisíval, a személybez ffizódő jogok es az emberi méltoság serelmével- Az
Alapítvány nevében vagl javrára történó adomránygríljtes csak az Alapítvány ínisbeli
meghatalmazÁsa alapjrárr végeáetó. AZ AlapítYiiny reszére juttatotl adomrányokat az adományozó
nyilvlá.ntartrásíba beállított könyv szerinri, ennek hi:ányában a szokásos piaci áron kell
nyilvrárrtaIt ásba venni.

5,12.3. Az Alapítván}. költsegei, náfo.dításri (kiadiásai) a következók:

a) alapcél szerinti (közhasmú) tevékenységhez közvetlenúl kapcsolódó kötiségek;
b} gazdá|kodási tevékenységhez (szolgáltalás n)üjrásához) közvetlenül

kapcsolódó költségek;

c) az Alapít*iny szerveinek" Szervezetének müködési költségei iidértve az adminisaníció
köhsegeit es az egréb felmerült közvetstt köksegeker), valambt a több teyékenyseghez
hasmiilt immateriáis javak

d) egyéb költség.

5.2.4. Az

és uirgri eszközök

értékcsökkere3i leínása;

Atapítvá,ny kettós köny!.vitelt vezet.

Az Alapítvriny az alapcél szerinti (ezen belül a közhasznú} tevékenységéból, illetve gzűlkodtási
tevókenységéból származő bevételeit es költségeit, nífordíLísait(kiad.ásait) elkiilónítetten tartja
nyilvrin.

e(

q
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Az Alapítv:ínyvátót, illetve

Az

írüá§

hitelYíszon}.t megte§tesító értékpapírtnem bocaíthat ki.

Alapítvány gazd"álkodási tevékenlségénekfejlesz€séhez köz-hasmú tevókelysegét

veszel.veztetó mértékúhit€lt

nem vehet fel-

Az

Alapítrán]ry befektetesi tevékenyseget csak a Befektetesi Száhilyztnak megfele!óen végez A
Befekteési szabáty7^tol a Kuralórium az Ellenőrzó Bizottság véleményénekkikéresét követöen

fogadja el_

6.1

Áz Álapítvály tagsága

6Jl.

Alapító tagok:

Az alapító ckirá

3.12. pontjlóan meghalározott terme§Zetgs és jogi személyelq vag,, helyettiik a

személyek, akik alapíói jogokat glakorolnak.

3./3. pontban megielölt

6.n.

Csatlakoá tagok:
Az alapító okirar 5J1.3. pónt szerint csallakozó személyek A csaflakoák a csatlakozás tényével
nem válnak alapítókká_ A csatlakozrás és a tiámogatiás eifogad,áaíról a Kurátórium dónt. A
csat|akoákól a Kuratórium nyilvánt2ítá§t vezet

6_13.

Az

Alapítvrárry es
kedveanényekben

a

trámogaói

6.14. Az

a

mindenkor hatllyos jogszaMlyok szerint reszesülnek

alapítói jogokat e§ kötelezettségeket
vag,,oni hoz-zdrirulasá t€üesít€tte-

7.!

az alapitő áltnlháúaaj4 lv az alapító okiratban vállalt

Az Álapítvány szervei, *épvist{ete

7.11. Atapítók ryűlése
'1.11.1.

A2 Alapítók gyűlese a 3_r2. pontlran megielölt alapíók, valamint az alapítók helyébe lépö 3-/3.
pontban kijelölt személyek ósszessége. Az Alapítók gyúlese nyilvános, az Alapítók gnilesén az
alapító á a csatlakoá tagokon kívül az érdeklődók is resz vehetnelc Az Alapítók gyúlesén az
alapíó tago( illetve a 3-l3. pont szerint az alapíói jogok glakorlrisára kijelólt személyek

(tovrábbiakban eg,,iittesen: alapitók) tanrácskozási es szzvazrti, a csallakozó tagok tafiicskozási, az

érdeklödók pedig Észvételijoggal vesmek re.szí

7

.lr.2. Az ÁJa?líók gnilesenek

mukódese:

Az Alapíók girülése smkseg srerint, de legalátrb évente ery alkalommal ülésezik. Az Alapítók
g,lilesét - legkesőbb az üle§ íBpját rnegelőá 15 nappal konibban - a Kuraóritrm elnöke nél,ne
sóló meghívóval. ínásbán (postai úton va5l e-maillrcn) hívja össze, az úléshelyének,
időpontiana( napirendjének a megielólesével. Az Alapítók 5úlesénekülesei nyilvanosak Az
üles nyilvránosxigát az Alapítvany honlapján közzétett meghívó biáo§ítja
A Kuratóriurr elnöke kö€les összehívni rendkívüli alapíói §iűlest ha aá
.- a Kuraórium batározatával inditvárryorz4
- az Ellenórá Bimtt§8 indífl,ányozza a 7.,/3. pont Szerinti es€tbenAz Alapítók gyúlesét a Kuratórium áltál felkért kuratóíiumi tag vezeti.

í(,

l0
Az Alapitók gyűléséóljegtzökönl,vel kell kesáteni, melyrrek rögzítenie kell az Alapíók gy{lese
által hozfi döntéseke! hálározatokat, valamint az adott kérdésekben a döntést tárnogatók es
ellenzök sámanányát, valamint személyét. A jeg*zókönyvet az Alapítók gtűlése levezető
elnökóneh két az Alapítók gólósén rnegválasáott hitelesítónek és a jegzőkönl"rwezetönek
kell aláímia Az Atapítók grűlese által hozott határozatokat az Alapítók gyűlése Hatrározatainak
K6n}.\íében kötele§

a

Kr-rratórium vezetni.

Az Alapítók grűlese haiáfozatkópes, ha azon az alapítók több mint S(P/o-a jelen van. Amennyiben
az alapitóknak az alapitó okirat módosítiásiról kell dónteniq úgy az Alapitók gólese akkor
haúrozatképes, ha azon valamennyi alapító személyeseq vagy meghatalmazoít utjánjelen van-

hatiározatait egrszerű szótöbbseggel hozza, kivéve, ha jogszabály vag, az
Alapító okirat valamely kérdésben minósitett sáiöbbséget ír eló.

Az Alapítók gyülése a

Az Alapítók s/ülése hatáfozathozatalában nem vehet ésa az a személy, aki vagl akinek közeli

hozzita*ozoja a hatímzat alapján
a) kötelezettség vagy felelössóg alól mentesül. vagy

b} bármilyen rnás elónyben reszesű" illetve a megkötendó

jogü§letb€n

e§ébkéüt órdekelt.

él szerinti juttat{í§ai keretében a bfuki által
megkötes nélkül igénybe vehetó nem penzbeli smlgíltatás, illetve az eglesület által tagiának, a
tagsági jogyiszony alapján nyújtotl létesíó okiratnak megfeleló cél szerinti juttatá:s,

Nem minósü] elónynek a köáasmú szervezet

7

.l1.3. Az Alapilók gólése hanáskörébe tartoák:
- az alapító okirat indokolt esetb€n - az A.lapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme
nélkül - történő módosítrisq
- a Kuratórium elnökének, elnökhelyetteseinek

es tagiainak megválasztása és visszahívtá,s4

- az Ellenőrző Bizotts.lg tagiainak megválasa.isa es visszahívrása,
- az Ellenőrzó Bizott*ig óvenkénti beszámolóinak megvitatrása es elfogad.ása

- mindazon

üryeh melyeket jogszabrály vagy az Alapitó okiral az Alapítók gyűlése haaisköÉbe

utal-

7.D.

Kuratórium

7,n-1-

A Krrratórium az Alapítvány ügyvezető szerve. A krratórium teqiai aZ Alapítvány vezető
tisáségviselöi, A Kurxórium ülései nyiluá,nosalq az Élesen a Kuratóriumi tagokon kív&l az alapítő
es a csatlakozó tagok, valamint aZ érdeklödők is t€sá vehetnek-

7

-n-7,- A Kuratórirmr üiesét szükség szerinl, de évente legalább txirom alkalommal össze kell hími. A
Kuratórium üléset - legkesóbb az ülés napjrit megelöó 8 nappal konábban - a Kuratórium elnóke
néwe szóló meghivóval, íní§ban (postai úton vagr e-mailben) hívja össze, az iiles helyének,
idópontjának, napirendjérrek a megielölésével. A Kuratórium ülései nyilvánosak- Az ülés
nyilvánossígát az AlapítvIány honlapjan kózétett meghíyó bizosítja_

A Kuratórium elnóke kötebs e§szehívrri rendkívúlikuFatfiumi ülest, ha aa
himtely Kuratóriurni tag, yagy
- az Ellenőrző Bizottsig a 7./3. pont szerinti eseibeo az ok, a él es a napirend megielölésével
indíwiinyozza-

A

Kuratóriüm úlés*az elnök, akadályoaatása eseterr a Kuratórium áItat felkéítelnökhelyettes

vezeti_

BL.L

ll
A

Kuratórium üéseról jegzókönyvet kell készíteni, mel}nek ógzítenie kell a Kuratórium által
h3zoí döntes€k€t
haüá.ozatoka! valamint aZ adott kérdésektena dönt& támog3tók es ellenák
s7i§naíáíyát valamint személyétA jeszókönyvet a kuratóriumi üles levezetó elnökénelc, es a
kell aláímia_ A Kuraórium által hozott hatrirozatokat a Kuraróriumi
_jegzókönylwezetönek
Hat írozatok Kónlvében köteles a Kuratóíium vezetni .
7./2.3. A Kufatóííum határozatképes, ha

-

a Kurarórium tagiainak legalább 6/9-e meg|elenr.

hatrározatképtelenség esetérr a Kuratórium €lnóke
ismételten összehivja_

-

30 napon belúli idöpontra

-

az úle§t

a haiározatképtelenseg miatt megismételt kuraróriumi ülésen a Kuratórium tagsig;inak felét
meghaladó lészám jelen van.

A kuratóriumi üleseken a Kuíáaórium tagiai kizirólag személyesen vehetnek ésx, a Kuratórium
tagjá
7

-r2.4

.

mrás, meghatalmazotí szÉméIyaZ

üésen nem képüselheti.

A Kuralórium dónteseit - a jogszahily á|lal es/haíIg]L snva.athoz köt6tl vag/ az Alapító okiral
által minósített szavazáIYsz kötótt döntés€k kivételével- eglszerű szótöblréggel tazza- A
Kuratórium nyilt szava-z,ással dön! kivéve, ha a jelenlévó kuraróriumi tagok 6/9-€ titkos szavazÁst
lntfuoz el.
Minden tagnak egr szavazatijoga van_ Szavazategrenlőség eseén az e|nök szavazala

A határozatképes,seg valaínint a szavazati
betöltött

dön{_

anány számíii*ánál a Kuratórium altuiüis, mindenkoron

létszámát kell firyelembe venni.

Minósített, ó/9-€s

tóbbség sziikséges a kuratóriumi tag visszahívrásával kapcsolatos indítv:ínyok

eldöntéseh€z

A

Kuralórium ívtirozatwzazléhan rrem vehet

í&zt az a

horzíúartorÁja a latát ozat alapján
a) kótelezettseg vagl felelősseg ató! mentesül. va§i
b) brármilyen más elónyöen reszesül, illetve a megkölerdö

szernély. alii

vagl akinek közeli

jogüryletben eryébként érdekelt.

Nem minősül elónynek a közhaszrrú szeívezet él szerinti juttátásai keretében a bárki áItal
megkötes nélkül igénybe vehető nem penzbeli szolgiltarrás, illetve az e§/esúleí áltál tagiánálq a
tagxigi jogviszony alapján nyújtoí,lércsíó okiratnak megfelelő cél szerinti juttaüás.
A Kuratórium tagiai úles tartísa nellq]l is hal:á:oáatnak.

Az

ülesen kíüil java§olt baároza tervezetét nyolc napos hatráridó kitűzesével írásban (aj;ániott
levélberr. elektronikus levé|ben" faxon vagl kézb€sítóvel történő közvetlen áladrással) kell a
Kuraóriurn tagiaival kóz§lni, akik szavazatukal ínísbanadják meg_
Az ínisb€li szavaz* határozatképaségére az ülés hatrámzatképességének szabályai megfelelően
ininyadók.
A hááozatot az utolsó szavazat beérkezesét kóvetó napon kell meghozottnak tekinteni.

A

szavazás eredményéről es a hatiíozátról, valamint annak keltéróI a kuraóriumi tagokat az
utolsó szavazat beérkeésétkövetó nyolc napon be|ül a Kuraórium elnöke ínisban tájékozta{ja

p(

$,

l2
7.,2-5- A Kuratóriurn hatáskórebe tartozik:
- döntes a szrimviteli törvény szerinti besámoló elfogadásáról, valamint a köáasmúsrági
melléklet elfogadrásáól, leiétbe helyezeséól es közzététsléröl,

-

-

dönr a működéssel kapcsolatos kérdésekber1
dönt az alapítványi vagion - Alapítvány szellemével megegyezó - felhaszrrálás.áóI"
döntes az Alapítvriny által nyújtott cél Szerinti juíarás trílyáZathoz Yaló kötéséól,

dönt aZ Alapíhány által kiirasra kerüló prályrázatok feltáeleiól, elbíníljaa pályázf,tokx,
odaítéli az alapítványi díjakat
elfogadja az AlapítYányhoz történő csatlakoziást
elfogada az alapítviiny éves tevékenységéóI késátett beszfuloló!

vezeti az Alapítók gyűlése Hatámzatainak Könlvá
Könryét.

es a Kuratóriumi

Hatrirozatok

a Szervezeti és Működési Szabályzat elfogadás4 modosítrás4
a Befektetesi Szabáyzat elfogadás4

minden naptári évben a Bányagépeszeti és Bányavillamossági Konferencia megszervezése
es ennek idótariama alad az alapíók illetve a 3_/3. porrt szerinti személyek - Alapíók
gyülesének nem minösüló - tájékoztató fuekeletének összehívása, megszervezése.
az Alapítvány éves kóltségvetesének elfogadása
amit jogszab:ily a Kuratórirm kizárólagos hat:ískörebe utal.

7./2-6. A Kumtórium iagiai es megválasaásuk:

A Kuratórium tagiait, valamint elnökét az Alapítók g,úlese kéri fel és válasája meg.
Az Alapítói közgyúles először a kuratórium elnöké! majd a Kuratórium további tagiait ós
e|nökhelyetteseit válasája meg.

A Kuratórirm létszáma legalább 7 íö, de legfeljebb l l 6. A Kumtórium tagiainalq elnökének és
e|nökhelyetteseinek megtrizaÉsa 5 éves időtartarnra szól, amely megbizatás meghosszabbítható.
Halálesel lemondrás. yag/ á Kuratórium munkíjában legalább €l éve folyamatosan resz nem
vevó tag esetében az Alapítói közgnilés a soron kóvetkezó rendes ülesén új kuztóriumi lagot
válasa. Amennyiben a tagok szíma 7 íó alá csökkerr, az Alapíói közgyűles két hónapon betúli
időpontra összehívott rendkívüli üésen köteles új tagot (tagokat) vála§ztani.

Az Alapítói közgyüés a Kuratórium hármely tagiát, elnókét mandáfumuk lejárla etőtt is
üsszahívhatja, ha a személy tevékenységévelaz Alapítvány tanos közérdekü célját es az elöírt
közhasmú tevékenység megvalósitását yeszélyezteti-,E Kuraaórium tagiainali 6/9-e
kezdernényeáeti az Alapítói közg,úIesnél - az Alapitvriny celjainak eléresétes köáaszrrú
tevékenységénekmegvalosíttisát Yesályeáetö indok miatt - a Kuratórium tagiának elnökéneh

elnökhelyetreseinek ü sszahívtísát.
A haláI, a lemondiás vary üsszahívás miatt újonnan válasáott Krnatóriumi tag megbízatiisa az
eredeti választris idótartamriig terjedó idótartamra tödénik"

A

Krrratóriurn mint testúlet kijelöléset az alapítők akkor vonhatjrák vissza, ha a Kuratórium a
tevékenységévelaz Alapítvrány tartós közérdekű céljának és az elóírt köáasanú tevékenységnek a

megvalóstrliisá veszelyeaeti.

A

Ku.atórium elnöke, tag|ai 2017.

időunamra a következők;

fL([.

ej

szrpíembet

hó 28.

rwpjáről kezdódően halímzott
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t2-

3.
4.
5.
61-

8.
9.

Név:

Tisztseg:

Lakcím:

Dr- Zsíros Liszló

elnök

35l 9 Miskolc Brassoi u44.
80ó0 Mór Ermellék u l l

Acs Jóxef
Hódosi Jóaef
katona János
Dr. tadányi Gtibor

Livo Liszló
Maioros ottó
Mokínszki Béla
simon csaba

elnökheIyettes

hwtútot

*ulótor

kurátor
elnökh€lyettes
kurátor
kurátor

kuátor

7631 Péts, {ors.ó ulxa 3.
2038 Sóskút, Rét u. I2.
3524 Miskolc Josika Mik|os u.47.
3070 Bátonrterenye Jószerencsá u20.
j2ól Abas.ir Völgv u.8.
3800 TatabáLnya Elód vezer u.5.
3521 Miskolc Hainóczv u30.

A Kuratóriurn tagiaival. elnőkével és elnökhely,etteseivel szemben nem áll fenn a Ptk. 3:22.§
(ó) bekezdéseberr. valamirrt a Ptk. 3:397.§ (3) es (a) bekezdésében meghauirozotí kizsró ok

(4l

A Kuraórium 1ágiainaL elnökének

e§ elnökhelyetteseinek díja:rás nem jár, feladatukat Lársadalmi
1,g§ág
a
ellátásáYal kapcsolatm közvetlenül fe|merült és indokolt
lrátják
el.
de
tevékenysegként
kiadrásokat reszükre az Aiapítvány megtériti.

A köáasmú

szervezet megsánesét követó hiáíom évig nem letret m:is közhasmú szervezel
vezetö tisztségviselője az a személy, aki konibban olyan kö*lasznú sz€rvezet vezető
tiszségliselője volt - annak megsztinesét megelóá két éröen legalób egi évig -,
a) amely jogutod nélkül szűnt meg úgl, hogr az állami adó- es vrámhatóságnál nyilvántaílott adoes vámtaítoáSát nem esl€nlítette ki,
tl) amellyel szemben az állami ade és vrámhatmág jelentós összegú adóhián}t üárt fel,

c) amellyel szerntren az állami ado- és vámhatoság úzletlezínás intezkedest allialmazo§, vagl
iizletlezinás helyettesítő bíryágot szabott ki.
d) amellnek adószíunát az állami ado, és v:ámhatoság az adoz!:s rendjéröl szóló tórvény szerint

A

felfuggesztett€

vagy törólte.

vezetó tisztségviselő, illetve az enrrek jelölt személy köíeles valamennyi érintett köáaszrú
szervezetet előzetesen ájékoztatni arról, hogr ilyen tisásóget egridejűleg miás kóáasmú
szervezeh€l is betólL
7.12.?. A Kuratórium €|nöke:

A Kuratfium elnökét az Alapitók g/űlése válasaja

5 év idötartamra

A kuratórium elnöke

-

jogosult az Alapítvány képviseletérehamtadik személy, bíóstág és m:ás haróságok elött,
gyakorolja a muokáltatói es aláíná§ijogokat,
ii§szehívja az Alapítók gnilésétes a Kuratórirrm üléseit,
e|keslti az alapíó okiratbárl valamint az egéb jogszabáytran meghatározott beszimolókat,
jelentéseket es ájékoáatókat
vezeti az Alapitvány gazdálkodasi tevéken}séget.

A Kufatórium eln§kerrek gazdálkodási tevékenysegg€l összefiiggő feladarai:
- Az alapítvány penziiryi teryének kidolgoása
- Az alapítváíty múködesi feltételeinek biaosílása.

úL q,
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-

AZ alapítYány mérlegénekés vagyonkimutatrásának elkeszítése, aZ Alapitók gúlese elé
terjesztése-

- Az alapítqány vagyonának megőrzesére, növelésére vorratkozó intézkedésekkidolgozása_
, Az alapitqiny képviseletéb€n gazd,ílkodási tevékenyseggel 6sszeíüggó kötelezettségek
7./2.8.

^

vállalás4 jogok érvényesítese.

A Kuratórium gazdá|kodási társó haiaozatairrak

végrehajtása.

Kuratórium elnökhelyenesei:

Az Alapítók

srű]ese

a Kuratórium tagiai közüí a

szúkséges szfunban

elnökhelyetteseket váIasá_
Az Alapítók gyű]ése a megyála§áott elnökhelyettesekból
korlátlan kópviseleti jog8al is felruház.

-

5 éves idótartamm

válaslása szerint

-

kettőt eglben

7.12,9. A kuratóriumi tagsrig megszűnik:
a) a hatá.íozott idötartam

leteltével,

b) lemondással,
c) visszahívással,
d) kizíro ok vagy összefértretetlenség bekövetkeésével,
e) cselekvóképességének a levékenysége ellátrásíhoz sziikséges köóen
f) a tag halálával,
g} az alapítvány más alápítvánnyal történó egresülesével,
h) az alapítv:íny jogutódlás nélküli megszínésevel.

7.B7.13.1 .

történó koílátoásáYal,

EllenórzóBizottsíg
Az AlapíXány hirom tagú felügyeló szerve az Ellenórzö Bizottság,
Tagiait az Alapítók gólese válasája 5 év idótartamra_

Nem lehet a felügyeló szerv elnöke vary tagia az a személy, aki
a) a dönreshozó szerv, illefue Zz ü§rvezetö szerv elnöke Vagy tagia (ide rrem éílveaz e§}-esüIet

b)

dönteshozó szervének azon tagiai1 akik tisztséget nem töltenek be),
a köáasmú szervezettel e megbizatásián kívüli mris tevékenység kifejtésere irrinlerló

mtmkaviszonyban vagy munkavégzésre inánpló eryéb jogviszonyban
rnásképp nem rendelkezik.

áll, ha jogszaMly

c) a köáasznú szeryezel cél szerinti juuatásából reszesül - kivéve a biirki által megkótés nélkül

igénybe vehetó nem p€ízbeli szolgíltatásakat, es az eglesüIet riltal tag|ának a i,osági
jogvismlry alapjrin a létesíó okiratban foglaltaknak megfelelöen nyújtott céI szerinti juttáüást ,.
illetve
d) az a}c} pontban meghatározott szeméIyek kózeli hozzritartoája.

A

közhasmú Szervezet rr€g§zűnésá követó hámm évig nem lehet más közhaszrrú szííve7Ét
felúgye}ó sze.rvének elnöke vagy tagja az a személy, aki koábban olyan kóáaszrrú szzíyezet
vezetó tisáségyiselójg illetve felügyelő szervének elnöke vagy tagia yolt - annak megszünésá
megelózö két évben legalább egl évig -,
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami ada, es vrámhatósigrrál nyilvántarton ado.
es vifuntaítoziását nem eryenlítette ki.
b) amellyel szemberr az állami ado- es várnhatóságjelentős összegú adóhiányt trárt fel,
c) amellyel szemben az áIlami adG es vámhatósig üzlerleánás intéZkede§t alkalmazott, vagy
iizletlezrináx helyettesító bí§ágot szabotr ki,

/L(
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d) amellnek adószímát az álluni adG es várnhato,ság az adőzÁs rerdjeról sáló törvény szerint
felfiiggesá€tte vagy törólte.
A fetügreló szerv elnöke vasl r,gia köteles valamennyi érintett köz*lasmú szervezÉtet elózet€§en
ájékoaatni arról. hogr ityen tiszt§éget esiidejűleg mrás közhasmú szervezemél is betöll
7.13"2.

Ellenórzó Bimttság a tagiai közül elnökót vála§z Megalkorja mükiidesének belsö
szabályzatát- Me$tatíx:zza az éves munkatervéq az ellenórásek módjá1 es úeínezesá- Köteles
az Alapítók gúlesénektevékenységéólbeszimolni. valamint ájékozta&ist adni.

Az

Az Ellenórzö Bizottvlg

ellenőrzi az Alapítvány mükOdését es gazÁitkod;ását_ Erurek során a
jelenlés1
a Kuíatórium tágiaitól pedig tíjékozaristvag1, felvilágosilást
Kuratórium elnökétóI
kérhel Az Alapítvány köny^lelésébe és iralaiba b€tekinthet, azokat megvizsgálhatja A
tapasztalaíokról je5,zökönyvet, valaminí jelentes késát, melyet az Alapíók glülese elé terjeszr

Az Ellenőrzó Bizottsrág taglai az Alapitók s,{ilesón íanácskoásijoggal resá veheínek.

Az Eüenőró tsimuság köteles az inté*edesre való jogosults.áginak megf,elelóen a Kuraróriumot
vagl az Alapítók s,úlé#tt:rjékoaahi es annak összehívását kezdeményezri, ha aról szerez
tudomá§L hogy

a) a szeíye7ft működese során olyan jogszabálysértés vas/ a szervezei érdekeit egrébként
súlyosan sertö esemény (mulaszt:á§) töítéflr amelynek megsziintetése vas/ kóvetkezrrrényeinek
elhráduisa ilíetve enyhí€se az intézkedesre jogosult vezetó szerv döntesét tesá salkségessé;
b) a vezetó ti§zségyiselök fele|óssegét megalapoó tény merült fel.

A

rendkíviili Kuraóriumi úlest vas/, a rendkívüli Alapíók s,.iilesét az Ellenőrző Bizottság
indítványrára annak megtáeláól szímítottharminc napon belül - a Kuratórium elnöke köt€les
összehívni. E hxíridö eredmén},telen eltelte e§elén a Kuratóriumi üles vagy az Alapítói közgiüles
össz€híviá§iiía az Ellenórá Bizotts.íg is jogosult.
Ha a Kuraórium a törvényes működes helyraíllít ása érdekében sziikséges intézkedéseket nem
tesi meg; az ElleűrlÁ Bizottsíg köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügleletet
elláó szervet'1-í3.3- Az Ellenőrzö Bizott§ig t2áz1 2017. év szqtenber
idötafl amra a következók

t.
21

kezdódóen haüIomtt

:

Ilév:

Lakcím:

Glevin*v IstvÉn
Suller Ándrús

3529

Dt

hó 2& nqjilól

viaíg zaftán

II3E Badaust Ptűthűzlv u 15. /ő
Mk*ok Mi*es Eelemen u 3L
3533 Mískolc, Xomlós aő 7.

Az Elleóró Bizotts.ág tlgiai megfelelnek az Ectv. 38.§ (3) bekezdeséberr. valamint a Ptk. 3:400.§
(2) bekezdéseberr meghaüírozott követelményeknek.
7

./3.4. AzEllenőrző Bizottsagi tagvig megszűnik:
a) a hatírozoü idóláítam leleltevel,

b) lemondrással.

c) visszahívással,
d) kizáró ok vagi ósszeférletetlenség bekövetkeásével,
e) cselekvóképességének a tevékenysege ellátisához sz{ikséges körben töílénő kor!átozisával.
f) a tag halálával,

ú\
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7J4.

g) aZ alapitYliny más alapítvánnyal történő eryesülesével,
h) az alapítvrány jogutodlrás nélküli megszűnésevel-

Ilell_BláthyBizottsig

A

bizottság elnökét a Kuratórium többségi szavazással válasaja meg.

A Bizottsíg elnóke

a|apítvánf tagok sanát}ól, a Kuratórium jóváharyrásával 4 iós bizott§€or
A bizottsíg feladara a 4./i.2. pontban megielölt -Hell-Bláthy Díj" adom:ányozisára

jaYaslattétel.

az

alakít.
történó

7.15. Áz Alapítvínyképviselete
7J5.1-

Alapitvárry a Kuratórium elnóke, akadályoztatá§a e§etén azon két elnökhelyettes képviseli,
az Alapítók gyúlese a Kuratórium tagiai közül képviseleti .}oggal rendelkeá

^z
akiket

elnökhelyettesként megválasaottak.

7.í5.2. Az hlapírvénybankszínlája felett a Kuratórium elnökg akadályoZatrása esetén a
jogal lelruházott - elnökhell,ettes jogosuh rendelkezri.

két képviseleti

8J

A közhasnú míiködes további §ahílyai

8,/l.

Az Alapítvány irataiba - a Kuratórium elnökének
azokól a saját költsegen másolalokat ke§Zíüet

8.D.

A bárki által hozráférhetö iratok betekintesére a működes nyi|vánossrága érdekében az érintettek a
Kuratórium elnökét ínásbaq Qevél, fax vagt e-maiI) értesithetik A Kuratórirmr elnöke a
megkeresest az értesit& kóvetóen legkáóbb a 8- munkanapon köteles ie§esíteni.

eIóZeteS értesítesétkövetöen

-

há,rki betekinthe!

8J3. A

köáasznúsági me}léklete! az Alapítói Közgólesi Hat,ámzatok Könyvét, a Kuralóriumi
Határozatok K6nyvét, továbbá a közhasmú tevékenységgel kapcsolatos irátokat a tá§a§ág
szekhelyén, murrlianapokon 9-15 óra között lehet megtekinteni a 8.1Z.pontban írt szabályok
szerint-

A

Kurarórium azon hat,irozatait, melyek a köáasztú mükódes körében a szolgáltaást igénybe
vevöket érinti, az érintetlek reszére közvetlenül is meg kell külderri- A Kumtórium a kóz}yastlű
szolgiltatrás igénybe vevökól külón nyilvántartrást kóteles vezetni.

8.14. Az Atapítvány

működeséról. szolgátatísai igénybevételerrek rnodjriól a Kuratórium elnóke
köteles mindenki sámára a kén &íjékoztaaá§ a 8_/2- pontban írtak szerint szóbarr és/vary ínásbarr
megadni. valamint au az Alapítvány honlapján közétenni.

8./5. A

Kuratórium a kuratóriumi és Alapítói közgrűlési határozatok kóry'riét oly módon köteles
vezetni, hog5r abbót kitűnjék a döntes tartalma es haály4 továbhí a dörrt& timcgatók es ellenzök
szá.rrranínya es személye.

8.16. Az

Alapítvrány a gazdálkodása soni,n elért eredményétnern osáhalja fel.
meglratirozott köáasmú tevékenységérekell fordítania

8.17. Az Alapítyány a vezető

aa az Alapíó okiratban

tisásegviselót, a tiínogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli
ho7záía§ozőját - a bárki riltal megköte§ nelkül igénybe vehetö szolgáltauásolq illetve jffiarások
kivételével - cél szerinti jrrttatásban nem részesítheti.

[qq
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8-/8. A kóáaszrú
8.19.

szelvezet, valamint közhasmú szervezet jogi személyisegge1 rendelkezö szervezeti
es/sége köt€les a beszimoló jóvráöaryásával egridejüeg köáaszrrlrsrági mellékletet készíteni.
aínely€t a beszámolóval azonos módon köteles jóváhas/ni, letétbe helyemi es közzetenni.
A civil szervezet köteles a jóváharyás.a jogosult testiilet által elfogadott beszimolójd valarnint
kóztusmrsrági ínellékletél- kötelezó könlwvizsgá|at esetén a könywizsgá!ói záradékot vary a
zíradók megad.ás:ának elu{asilá§át is tartalmaz5 fiiggetlen könyvvizsgrilói jelentess€l es/iitt - az
adoü íizleíiév mérlegfordulónapjá követó ötödik hónap utolso napjáig letétbe hely€mi és
kózzÁtenfi, kötelezó könywizsgáat eseten uryanolyan formában e5 taítalommal, mint amelynek
alapján a kónywizsgáó a beszimolót felülyizsaílta_

8./l0^ Haacivil szervezet sajfu honlappal rendelkezik, a közété€li kötelezett§ég kiteied a beszámolü
valamint köáaszrúsági mellékla sajá honlapon történő elhelyezesére is. A civil szervezet a saját
honlapon közzétett adátok folyamalos megtekinth€tóségét legalátrb a közzétélelt követó m:isodik
iizleti éwe vonatkoá adatok közétűeléig biáo6íüa_

9J

Az Alapítvány megszűnee
Az alapíók az Alapitvliln}t haíározallan idóre hozzák létreAz alapítvány rnegsánilc ha
a) az alapítvány a céljá megvalósította, es az alapító új celt nem hatámzott meg;
b} az alapítvrány celjának megvalosílása lehetetlenné vált, es a cel módosítására vagl
aIapítvámya! való eryesülesre nincs mód; vagl

c) az alapítvany harom

éven át a

é§a

miás

megvalósítrisa érdekében nem folytat tevékenyseget
va5l más alapítvrányoka válik szét.

d) az Alapítvány mas alapitvánnyal eryesül

Az alapító nem szimtetheti meg az alapíw:in3t.

Nem eg/,esíthetö más alapítvánnyal a2 az a]apitvány, amely felszámolás, végelsaámoliás vagl
kényszer-végelszárnolrás a|att ál, vagr, ha a büntetó ügben eljá,ró bírósag vagl ügtesz az
alapítványt vag, a bírósiágot aról értesíti.hogt az alapítvánnyal szemben a külön törvényben
meghatá.ozolt biintetójogi intézkedes alkalmazás.ára kerülhet sor. Az alapitvany miis alapítvánnya|
való eglesítésecsak akkor rendelhetó el, ha az Alapíó okirat szerinti indt-rlotókét teijes egeszeben
az alapitv:ány readelkezesére bocvítotrik.

A'z Alapíívány jogut& nélkúlimegszűne§e €§€tén

a hiteleák kieiégítéseután megrnaradó
v€yonát a rnaglarországi rnűszaki fetsóoktatrás támogatásával foglalkozó más alapítv:inynak kell
adományomi, íry az alapítók es csatlakoák köYetelesre nem jogosultak.

lOJ Záó

rendelkezesek

Az Alapítvliny a Komárorn-Esáergom Meglei Bíóság nyilvártarLástra vételével jót léae.

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdeseke eg,ebekben a Polgrai Tórvénykönywól
smló 2Ol3. évi V. töíyény, az egy-esülési jogól, a közhasmú jogii á§ól, valamint a civil
szervezetek müködeséről es üámogaűsá,ól sáló 2011. évi CLXXV. töívény, a civil szervezetek
gazdálkodása az adománygójtés és a közhasmús.ág egyes kérdeseiről szóló 350€0ll. (XlI. 30.)
Korrn. rendelet, a civil szervezetek bírosági nyilvrintartásáól es az ezze| összefiiggó eliárrási
szabáyokról szóló 20ll. évi CLXXXI. tórvény, illetve az ezen jogszabályok helyébe lépö
mindenkor hatályos jogszab,ílyok rerrdelkezesei az inányadók-
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