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a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány 2017. évi támogatásának elszámolásáról, 
valamint további támogatási kérelméről 

1. Tartalmi összefoglaló 

A Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) a 
379/2017. (XI. 23.) KÖKT határozat alapján a 2017. december 11-én megkötött támogatási 
szerződés keretében (az előterjesztés 2. melléklete) bruttó 200 OOO Ft összegű támogatást 
nyújtott a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa utca 6. , 
V /10. , a továbbiakban: Alapítvány) részére a budapesti Millenáris parkban 2018 . február 10-
én huszonötödik alkalommal megrendezett Csángó Bálra előadóművészeti tevékenységgel , 
zenei szolgáltatással , fellépti díjjal, valamint a hangosítással kapcsolatos költségekre. 

Az Alapítvány a 2017. évi támogatásról szóló elszámolását határidőben benyújtotta. Az 
Alapítvány a támogatást a támogatási szerződésnek megfelelően teljes mértékben 
fe lhasználta, az elszámolása megfelelő. A támogatás felhasználásáról szóló szakmai 
beszámoló az előterjesztés 3. melléklete, a pénzügyi táblázatot az el őterjesztés 4. melléklete 
tartalmazza. 

A támogatási összeg tételes elszámolásának ellenőrzését a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály végezte a támogatási 
szerződésben meghatározottak szerint. Ennek megfelelően az ellenőrzés kiterjedt a támogatási 
összeg rendeltetésszerű felhasználásának és a kötelezettségteljesítés formai szabályosságának 
vizsgálatára (hitelesítés módja, másolatok beazonosíthatósága, számviteli megfelelőség). 

A pályázati elszámolás teljes anyaga a Kőbányai Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási 
Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztályon megtekinthető. 

Tárnok Mária, az Alapítvány elnöke kérelemmel fordult az Önkormányzathoz az erdélyi 
Tusnádfürdőn 2018 . július 24-e és 29-e között huszonkilencedik alkalommal megrendezésre 
kerülő Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor szállásdíjköltségeinek támogatása 
iránt. A kérelem az előterjesztés 5. melléklete. 

II. Hatásvizsgálat 

Az Alapítvány alapító okiratában lefektetett céljai között szerepel az európai és hazai etnikai 
és nemzeti kisebbségek támogatása, különös tekintettel a határon túli magyarok segítésére. A 
most támogatni kért rendezvény célja olyan nyitott fórum biztosítása, ahol a kisebbségben élő 

magyarok, anyaországbeliek, valamint az Erdélyben élő többségi nemzet fiataljai 
találkozhatnak, és az aktuális társadalmi, politikai, gazdasági és kulturális történésekről , a 
felmerülő problémákról és ezek megoldási stratégiáiról beszélgethetnek. A Kárpát
medencében élő népek közeledését szolgálva céljuk az együttgondolkodás. Figyelmet 
fordítanak an-a is, hogy táboraikban a délelőtti és délutáni kerekasztal-beszélgetéseket 
tartalmas esti kulturális programok kövessék, amikor hazai és erdélyi zenekarok, 



hagyományőrző együttesek, színjátszó csoportok lépnek fel. A rendezvény résztvevőinek 
lehetősége nyílik a hazai és erdélyi népszokások megismeresere, további támogatók, 
támogatási lehetőségek keresésére. Az Alapítvány alapító okirata az előtetjesztés 6. 
melléklete. 

III. A végrehajtás feltételei 

Az Alapítvány támogatásához szükséges 200 OOO Ft fedezetet a Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati 
rendelet 13. melléklet 4. sora (a képviselő-testület működési célú általános tartaléka) terhére 
javasolom biztosítani. 
A támogatásról szóló döntés a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX. törvény 42. § 4. pontja alapján a Képviselő-testület át nem ruházható hatáskörébe 
tartozik. 

IV. Döntési javaslat 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete meghozza az 
előte1jesztés 1. melléklete szerinti határozatot. 

Budapest, 2018. június „ L3 '' 

pontból ellenjegyzem: 
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1. melléklet az előterjesztéshez 

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 

. . ./2018. (VI. 21.) határozata 
a Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány 2017. évi támogatásának elszámolásáról, 

valamint további támogatási kérelméről 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa utca 6.) részére a 
2017. évben a Csángó Bálra érkezett együttesek előadómüvészeti tevékenysége költségeihez 
nyújtott 200 OOO Ft összegü támogatásról szóló elszámolást elfogadja. 

2. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa utca 6.) részére 
200 OOO Ft egyszeri támogatást nyújt a Bálványosi Nyári Szabadegyetem és Diáktábor 
szállásdíjköltségeihez a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2018. évi 
költségvetéséről szóló 5/2018. (II. 23.) önkormányzati rendelet 13. melléklet 4. sora (a 
képviselő-testület müködési célú általános tartaléka) terhére. 

3. A Képviselő-testület felkéri a polgármestert a 2. pontban meghatározott előirányzat 

átcsoportosítására és a költségvetési rendeleten történő átvezetés érdekében a szükséges 
intézkedések megtételére, valamint a támogatási szerződés aláírására. 

Határidő: azonnal 
Feladatkörében érintett: a Humánszolgáltatási Főosztály vezetője 

a Gazdasági és Pénzügyi Főosztály vezetője 
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2... melléklet az elöterlesztéshez 
···················· 

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS 

amely létrejött egyrészrő l a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 
(székhelye: 1102 Budapest, Szent László tér 29., PIR száma: 735737, bankszámlaszáma: OTP 
Bank Nyrt. 11784009-15510000, képviseletében Kovács Róbe1i polgármester megbízásából 
Kálmá1mé Szabó Judit osztályvezető) mint támogató (a továbbiakban: Önkormányzat vagy 
Támogató), 

másrészről a Kisebbségekért - Pro Minorita te Alapítvány (1055 Budapest, Falk Miksa utca 
6.V/10., adószáma: 18169177-1-41, bankszámlaszáma: OTP Bank Ny1i. 11742001-
20045649, Fővárosi Törvényszék bejegyzés száma: 01 OO/Pk.60007/2000., nyi lvántartási 
száma: 01-01-0007773 ., képviseli : Tárnok Mária elnök, (a továbbiakban: Támogatott), 
együttesen: Szerződő Felek között az alulírott napon, helyen és feltételekkel: 

1. A Szerződő Felek megállapítják, hogy a Támogatott a Magyarország területén működő 
civil szervezet, amelynek alapító okirat szerinti célja a szerepel az európai és hazai etnikai és 
nemzeti kisebbség támogatása, kulturális rendezvények szervezése. 

2. Az Önkormányzat a jelen szerződéssel 200 OOO Ft, azaz kettőszázezer forint támogatást 
biztosít a Támogatott részére, amelynek fedezete a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai 
Önkormányzat 201 7. évi költségvetéséről, valamint egyes önkormányzati rendeleteknek a 
költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. (II. 24.) önko1mányzati rendelet 12. 
melléklet 7. sorában (a Polgármester általános taiialéka) rendelkezésre áll. A támogatásról a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a támogatási 
kérelméről szóló 379/2017. (XI. 23 .) KÖKT határozattal döntött. 

3. A támogatás formája vissza nem térítendő önkormányzati támogatás. A támogatott 
tevékenység'kormányzati funkció kódja: 084032 civil szervezetek programtámogatása. 

4. A támogatás felhasználható a 2018. február 10-én megrendezésre kerülő Csángó Bálra 
előadóművészeti tevékenységgel, zenei szolgáltatással, fellépti díjjal, valamint a 
hangossítással kapcsolatos költségekre. 

5. A Szerződő Felek az Országos Bírósági Hivatal által vezetett Civil szervezetek 
névjegyzékében feltüntetett adatok alapján rögzítik, hogy a Támogatott a 2016. évi 
működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek lezárását 
követően az üzleti év utolsó napjával készített beszámolót a bíróságnál letétbe helyezte. 

6. A támogatás folyósítására a jelen szerződés mindkét fél általi aláírását követő 15 napon 
belül kerül sor a Támogatott megadott bankszámlájára. 

7. A Támogatott köteles a támogatási összeg felhasználásáról 2018. április 30-áig tételesen 
elszámolni és beszámolót készíteni az Önkormányzat részére . . 
8. A pénzügyi elszámoláshoz az Önkormányzat által meghatározott és elektronikusan 
rendelkezésre bocsátott számlaösszesítőt kell használni, valamint csatolni kell a számviteli, 
pénzügyi teljesítést igazoló dokumentumok hitelesített másolatait (számla, szerződés, egyéb 
számviteli, illetve pénzügyi teljesítést igazoló bizonylatok) az 1. mellékletben meghatározott 
módon. A Támogatott törvényes képviselője az elszámolás föösszesítőjén aláírásával igazolja, 
hogy a támogatást a szerződésben meghatározott célra fordította, az elszámolás iratai valósak 
és üzleti könyveiben valamennyit nyilvántartja a rá vonatkozó számviteli szabályok szerint. 

9. A támogatás felhasználásáról szóló beszámolóban isme1ietni kell a támogatás 
rendeltetésszerű felhasználását, valamint tájékoztatást kell adni a Támogatott 
tevékenységéről. 



10. Az Önkormányzat a kifizetett összeg felhasználását jogosult ellenőrizni, az ellenőrzést a 
Támogatott köteles elősegíteni az adatoknak, iratoknak az ellenőr rendelkezésére 
bocsátásával. 

11. A Támogatott a támogatás felhasználásáról köteles elkülönített számviteli nyilvántartást 
vezetni, továbbá a támogatással kapcsolatos iratokat, valamint a támogatás felhasználást 
alátámasztó dokumentumokat, számviteli bizonylatokat az" Önkormányzat által történő 
jóváhagyástól számított tíz évig megőrizni. 

12. A Támogatott a szerződésben rögzített adataiban, illetve nyilatkozataiban, valamint a 
dokumentumok őrzési helyében bekövetkezett változást nyolc napon belül köteles írásban 
bejelenteni az Önkormányzat részére. 

13. Kapcsolattartásra jogosult az Önkormányzat részéről a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály civil és nemzetiségi 
referense. Ellenőrzésre jogosult az Önkormányzat részéről a Kőbányai Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Főosztály Köznevelési és Civilkapcsolati Osztály, valamint a Belső 

Ellenőrzési Osztály. 

Kapcsolattartó a Támogatott részéről Tárnok Mária elnök. 

14. A Támogatott képviselője kijelenti, hogy 
a) a Támogatottnak nem áll fenn tartozása az Önkormányzattal, önkormányzati 

költségvetési szervvel és az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló gazdasági 
társasággal szemben, · 

b) a Támogatott megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményének, 
c) a Támogatott a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 

1. pont c) alpontja szerinti átlátható szervezet, 
d) a Támogatott nem áll jogerős végzéssel elrendelt végelszámolás, felszámolás alatt, 

ellene jogerős végzéssel elrendelt csődeljárás vagy egyéb, a megszüntetésére irányuló, 
jogszabályban meghatározott eljárás nincs folyamatban, 

e) a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. 
törvény 6. §-ában foglalt kizáró körülmények a Támogatottal szemben nem állnak 

. fenn, 
f) a Támogatott nincs lejárt köztartozása, valamint 
g) a Támogatott a támogatás tekintetében adólevonási joggal nem rendelkezik. 

15. A 14. pont a-f) alpontjában foglalt körülmények nyilatkozat szerinti fennállása a 
támogatás nyújtásának feltétele. 

16. A Támogatott köteles egy összegben visszafizetni a támogatásnak 
a) a fel nem használt, 
b) a nem támogatási célra felhasznált, valamint 
c) a nem szabályszerűen elszámolt 
részét annak a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű ügyleti kamatával 
együtt az elszámolásra rendelkezésre álló határidő elteltét követő 15 napon belül. A határidő 
elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki 
alapkamattal megegyező mé1iékű késedelmi kamatot is fizetni kell. 

17. A 16. pont c) alpontja alapján kell eljárni, ha az Önkormányzat a 7. pontban 
meghatározott elszámolást, illetve beszámolót részben vagy egészben nem fogadja el. Erről az 
Önkormányzat 15 napon belül é1iesíti a Támogatottat, a visszafizetési határidő további 15 
nap. 

18. Az Önkormányzat jogosult a szerződéstől írásban azonnali hatállyal elállni, ha a 
Támogatott vonatkozásában az alábbiak közül bármelyik feltétel bekövetkezik: 
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a) a 14. pont a-f) alpontjában foglalt körülményeiben bekövetkezett változás miatt a 
támogatásra nem lett volna jogosult, 

b) a támogatott tevékenység megvalósítása meghiúsul, 
e) szerződésszegést követ el, és akadályozza a támogatás felhasználásának ellenőrzését, 

vagy elmulasztja a 12. pontban foglalt bejelentési kötelezettségét, illetve a 7. pontban 
foglalt elszámolási és beszámolási kötelezettségét. .• 

19. Elállás esetén a támogatás teljes összegét vissza kell fizetni az erről szóló értesítés 
közlését követő 15 napon . belül a jegybanki alapkamat kétszeresével megegyező mértékű 
ügyleti kamattal együtt. A határidő elmulasztása esetén a késedelemmel érintett naptári félév 
első napján érvényes jegybanki alapkamattal megegyező mértékű késedelmi kamatot is fizetni 
kell. 

1 

20. A jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 
2013. évi V. törvény vonatkozó rendelkezései az irányadók. 

21. A jelen szerződés három oldalon öt példányban készült, amelynek elválaszthatatlan részét 
képezi az 1. melléklet. 

A Szerződő Felek jelen szerződést elolvasás és értelmezés után, mint akaratukkal mindenben 
egyezőt jóváhagyólag aláhják. 

Pénzügyi ellenjegyzés: 

l(-,u.,~'~ll-- \ 2017 DEC O 1. 
Habináné Musicz Erika 
osztályvezető 

Szakmai és jogi ellenjegyzés: ~ 

~

i\\ J6 ( • C'...i "-'V 
J ógá ~zabados r u ó abolcs 

Hemietta jqgcanft sos 
civil és nemzetiségi L/ 

referens 

J.v~/lfl, 
Budapest, 2017. noverneer,, " 

1rl ) ,/ . tlJ:fl- /~ 
Kisebbségekért- Pro Minoritate Alapítvány . 
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1. melléklet a támogatási szerződéshez 

Az elszámolási kötelezettség teljesítésének módja 

1. A Támogatott az eredeti számlára kézírással rávezeti, vágy az erre a célra elkészített 
bélyegző lenyomatával feltünteti - még megküldés előtt - az alábbi tartalmú szöveget: 

„A kifizetést a megállapodás tárgyára elkülönített támogatási összegből fedeztem, amely a 
Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről, valamint 
egyes önkormányzati rendeleteknek a költségvetéssel összefüggő módosításáról szóló 3/2017. 
(II. 24.) önkormányzati rendelet alapján került folyósításra." 

Ezt követően a Támogatott törvényes képviselőjének aláírásával és a Támogatott 
bélyegzőlenyomatával ellátja. 

2. Az 1. pontban foglaltaknak a számlára történő rávezetése után az eredeti számlákról a 
Támogatott fénymásolatot készít. A másolt számlára a következő szöveget vezeti rá: 

,,A számla az eredetivel mindenben megegyező hiteles másolat." 

Ezt követően a Támogatott törvényes képviselőjének aláírásával és a Támogatott 
bélyegzőlenyomatával ellátja. 

3. A pénzügyi elszámoláshoz az elszámolni kívánt kiadások számviteli bizonylatainak adatait 
tartalmazó számlaösszesítő eredeti, a Támogatott törvényes képviselője által aláírt példányát 
kell beküldeni. A pénzügyi elszámoláshoz beküldendő számviteli bizonylat-másolatokat 
sorszámozni kell a számlaösszesítő sorrendjével megegyezően, hogy a tételes ellenőrzés során 
a költségek, kifizetések egyé1ielműen azonosíthatóak legyenek. Továbbá a számlaösszesítő 
szerinti azonos sorszámmal ellátott dokumentumok csopo1iosítva kerüljenek benyújtásra, pl. a 
számlaösszesítőben az 1. sorszámmal rendelkező számla mögött megtalálható legyen 
ugyanezen számlához kapcsolódó kifizetést igazoló dokumentum, szerződés is. 
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1055 Budapest, Falk Miksa u. 6., V./10. 
Tel.: (36-1) 445 0473, fax: 445 0479, E-mail: promino@prominoritate.hu 

Honlap: www.prominoritate.hu, www.csango.hu, \VW\V.tusvanyos.ro 

Kovács Róbert 
Polgármester úr részére 
Budapest Főváros X. kerület 
Kőbányai Önkormányzat 
1102 Budapest, 
Szent László tér 29. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

Budapest, 2018. márciu~ 2. 

1 

Köszönettel fogadtuk, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormány ata 

támogatta alapítványunk célkitűzéseit, és 200.000,- Ft-tal hozzájárult a X,"{II . Csángó Bál 

megrendezéséhez. A támogatást a rendezvényen fellépő Lippentő Táncegyüttes 

tiszteletdíjára fordítottuk. 

Mellékelten küldjük az Önök által nyújtott támogatásról szóló pénzügyi elszámolást, 

melynek tartalma: 

1 db számlaösszesítő 

1 db számla 

1 db bankszámlakivonat 

1 db szerződés 

szakmai beszámoló 

program 

szórólap 

plakát 

képek 

film 

sajtószemle 

!--.lij)\ 1 · ': " r1-70~"fi7ci~~-:-:-1~ f~ e,-:,~] 
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2018 ~Ái(C O {, 
1 
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: Elöszárn . . . . . .... cJIJ I ElöacJó: 1 

w J-~~llék let , 1 

~~t t/,irtd'µ!Co ·r .. d?fflLck 

Segítségüket köszönjük, a további együttműködés reményében, 

tisztelettel, 

Tárnok Mária 

a kuratórium elnöke 
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BESZÁMOLÓ 

XXII. Csángó Bál, 

Budapest, 2018. február 10. 

Budapest, 2018. málius 2. 

1 

1 

1 

1 
1 

A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány, a Moldvai Magyarok a Moldvai 

Magyarokért Szövetség és a Válaszút Alapítvány 2018. febiuár 10-én (szomr aton) 

huszonkettedik alkalommal rendezte meg a „Csángó Bált" a budapesti Millenáris Parkban. Az 

idei Csángó Bál fővédnöke Áder János, Magyarország köztársasági elnöke volt, a rende~vényt 
1 

Gulyás Gergely, országgyűlési képviselő, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője nyitotta meg. 

Az elmúlt több mint két évtizedben sok részletet megismerhettünk a csángó 1f agyar 

hagyományokból: a mindennapi szokásoktól kezdve, az ünnepi alkalmakon keresztül, családi 

eseményekig, tánccal, énekkel, zenével, versekkel, filmekkel, könyvekkel, fotókkal, neves 

néprajzkutatók gyűjtéseinek, munkásságának és ismert csángó magyar személyiségek ~ dásos 

tevékenységének bemutatásával. A Csángó Bál és a csángó magyar kultúra magyarországi 
1 
1 

terjesztésének ügye mellé álltak támogatásukkal, részvételükkel, előadásukkal vag)! akár 

fővédnökséggel külföldi nagykövetek, az ország intézményei, vezetői, finn raportőr, ' agyar 

népzenészek, művészek, csángó hagyományőrzők, hazai vállalatok, önkormányzatok. 

A csángók emlékeztetnek arra, hogy milyenek voltunk, anyanyelvük megőrzésével, 

hitükhöz, önazonosságukhoz és szülőföldjükhöz való ragaszkodásukkal pedig figyeln1eztetnek, 

hogy milyennek kell lennünk - mondta Gulyás Gergely, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője 

XXII . csángó bált megnyitó beszédében. A politikus kiemelte: "ha az anyanyelv és a s zü'lőfold 

szeretetét, a hitben és a népi hagyományokban való kitartást kellene egy melléllévben 

összesűrűsíteni, akkor arra a csángó lenne a legalkalmasabb". 

Gulyás Gergely hangsúlyozta: az alaptörvény kimondja, Magyarország az egyseges 

magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget visel a határain kivül élő 

magyarok sorsáért. A mai este arra példa, hogyan vállal egy határon túli magyar közösség 

felelősséget az anyaországi magyarságért - jelentette ki. Úgy látja, a csángó bál több 

szempontból is különleges rendezvény, mert "egy valamire való nemzetnek, n mzeti 
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közösségnek nemcsak a szenvedésben, 

hanem az öröm és vigasság idején is". 

a megpróbáltatásokban kell sorsközösséget vt a!nia, 

A színpadi gálaműsor 19.00-tól a húsvéttól pünkösdig terjedő időszak ~sango 

népszokásait, énekeit, táncait mutatta be. A télvégi böjt véget ért, a természet meg4jul. A 

mezők ismét kizöldülnek, a fák virágba borulnak, a megújulás, a szerelem időszaka I ez. A 

csángó fiúk fűzfaágakból tilinkót készítenek és havajgatással köszöntik a tavaszt. A st1padi 

gálaműsorban közreműködtek idős hagyományőrzők, fiatalok és gyerekek Csíkffluból, 

Forrófalváról, Lábnyikból, Pusztinából, Klézséről, Somoskáról, Gyimesekből, Pancsdvából, 
1 

Antal Tibor, a Tatrospart Néptánccsoport, a Gyimesvölgye Férfikórus, Nyisztor Ilona, 

Hodorog András, Benke Róbert, Istók Pál, Ivanciu Milea, Román Stefan. Műsorupkban 
1 

fellépett Berecz András, Petrás Mária, Fábri Géza és a Népzenei Kamaraműhely, , Kóka 

Rozália, a Csörömpölő Zenekar, a Lippentő Táncegyüttes, valamint csángó m1zsikát 

játszó magyarországi kiváló zenekarok közül a Somos Együttes és a Zurgó Együtt~s. .t\ 

műsor rendezője és szerkesztője: Diószegi László, a műsor szerkesztője: Benke Grátzy. 

A XXII . Csángó Bál műsorának különlegessége, hogy bemutatkoztak a bukovinai székelyek is. 

Ez a szerencsétlen sorsú népcsoport az 1764-es Madéfalvi veszedelem után kény1zerült 

szülőföldje, Csíkország elliagyására. Először Moldvában és Bukovinában, majd egyes 

csoportjaik a 20. század elején a Déva és Belgrád környékén telepedtek le - őket n~vezik 

dévai, illetve aldunai csángóknak. A II. világháború alatt Bukovina elhagyására kényszerülve 

először Bácskában majd Tolna megyében kezdtek új életet. 

A színpadi műsort megelőzően tartottuk a Kőketánc Gyermektáncházat 16.30-18 .15 k8zött, 

amelynek a korábbi évekhez hasonlóan hatalmas sikere volt a kisgyermekes családok köt ben. 
1 

Szintén a színpadi műsor előtt 17.30-18.45 között gasztronómiai bemutatót tartott~nk a 
1 

Millenáris Park B épületének előterében, ahol a közönség megismerhette, hogyan is ké~zül a 

csángó puliszka. 

A műsort követő, hajnalig tartó táncházban a nézőközönség is tevékeny részesévé :vált a 

csángó magyar kultúrának. A programnak ebben a részében a moldvai és gl imesi 

hagyományőrző csoportok segítségével tanulliatták meg az érdeklődők a csángó 0 agyar 
1 

táncokat, énekeket, valamint lemezbemutató koncerteken vehetttek részt, ugyanekkor fe~épett 

a Szigony Együttes, a Servet Zenekar és a Tindia Zenekar. Fontosnak tartjuk, h;ogy a 

hagyományos bemutatók mellett a kortárs művészetek eszközeivel is bepillantást nyújtsunk a 

csángó magyar kultúrába. A Csángó Bálon ezért fényképészek, textil- és kerámiamű észek 
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mutatják be a csángó kultúrkörből merített munkáikat. Kiállításunkon a Prima Primissinia díjas 

Petrás Mária keramikus alkotásait és Harangozó Imre néprajzkutató csánt óföldi 

fényképfelvételeit tekinthette meg a közönség. A kiállítást Németh Zsolt, az Ország :ryűlé s 

Külügyi bizottságának elnöke nyitotta meg. 

1 

A Csángó Bál szervezői a moldvai magyarság létét alapjaiban fenyegető kedvezőtlen 

társadalmi és gazdasági folyamatokra kívánják felhívni a közvélemény figyelmét, és igyelteznek 

támogatókat nyerni a csángó magyarság megmaradását, illetve felemelkedését : célzó 

erőfeszítésekhez. A rendezvény alapvető célja a moldvai és a gyimesi csángó ma~ arok 

rendkívül régies és páratlanul gazdag népművészetének és hagyományainak bemutatása , hazai 

és a nemzetközi közönség számára. Bálunkkal szeretnénk alkalmat teremteni arra, hogy a 

közép- és kora újkori magyar és európai kultúra számos elemét máig megőrző dsángó 
1 
1 

magyarok bemutatl,assák viseleteiket, szokásaikat, zenéjüket és táncaikat színpadi produkció 

keretében. 1 

Rendezvényünk elismerésre és népszerűségre tett szert az elmúlt évek folyam1ín. A 

meghívók, valamint az eladott jegyek száma alapján végzett becsléseink szerint mintegJi 1600 

vendég vett részt a Csángó Bál programján. Ezen kívül 200 meghívott vendég - a magyar 

társadalom, gazdaság és kultúra számos jeles képviselője is megtisztelte rendezvényünl~et. A 

XXII. Csángó Bálról tobb napilap, rádió és különböző televízió-csatorna műsorai szr a 

készült tudósítás. A rendezvényt több médiumban, kültéri reklámfelül.eteken, és a közr ségi 

médiában is hirdettük 
. . 1 

Köszönettel fogadtul(, hogy Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Onkonnár1-yzata 

támogatta alapítványunk célkitűzéseit, és 200.000,- Ft-tal hozzájárult a XXII. Csáng' Bál 

megrendezéséhez. A támogatást a rendezvényen fellépő Lippentő Táncegyüttes tisztele~díjára 

fordítottuk. 

Segítségüket köszönjük, a további együttműködés reményében, 

tisztelettel, 

i 
1 



Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány 

Elérhetőség, telefonszám: 

Összesített elszámolási táblázat 

Fekete Réka, promino@prominoritate.hu, +36 70 335 7507 

Sorszá Támogatás 
Helyszín Időpont 

m jellege 

1. 
XXII . 

Csángó Bál 
Budapest 2018-02-10 

2 . 

3. 

4 . 

5. 

6. 

Összese 
n 

Budapest, 2018. március 2. 

Termék 

Támogatás 
vagy 

Számla Számla szolgáltatá 
összege 

(Ft) 
száma kibocsátója s 

megnevezé 
se 

előadóműv 

Kezeslábas 
észeti 

Művészeti 
tevékenysé 

200 OOO Ft 2018-21 0-

Nonprofit t:, 

Kft. 
Lippentő 

Tánegyütte 
s 
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· 200 OOO .Ft 
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a kuratórium elnöke 

Számla 
kelte 

2018-02-24 

~ . 
.................... melléklet az előterjesztéshez - -

Önkormányzati támogatás 1. számú melléklete 

Számla Számla 
Teljesítés Fizetési 

elszámolás végösszege 
időpontja határidő 

ának ideje (Ft) 

2018-02-10 20_18-03-04 20 18-02-27 381 OOO 
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Kovács Róbert Antal 
Polgármester Úr részére 
Budapest Főváros X. kerület Kőbánya Önkormányzat Polgármesteri Hivatala . 4 1102 Budapest 
Szent László tér 29. 

Tisztelt Polgármester Úr! 

~ f'I -/- . . 1t Jj Budapest, 2018. á~rilis 26. 
Q~W(; ;.x.00 .Oo.O cfl, ! 

2018 JúN O 1. t1?7, 
A Ki bb ' k' p Min . Al ' ' fü" tl k"" h ' 1 k 'l" ' ·

1

' h . se sege ert - ro ontate ap1tvany gge en, oz asznu szervezet, me yne ce Ja az europru:es azru 
etnikai és nemzeti kisebbségek támogatása, különös tekintettel a határon túli magyarok segítésére. Alapítfányunk 
hozzá kíván járulni a közép-és kelet-európai nemzeti kisebbségek hatékonyabb védelméhez, és az j európai 
intézményrendszerekbe való integrálásához. A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány tevékenységi köre 

széles: nyári szabadegyetemeket, szakmai napokat, konferenciákat, fesztivált, külpolitikai klubot !szervez, 

negyedévenként megjelenteti a Pro Minoritate című folyóiratot, valamint könyvsorozatot ad ki. 

A Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány 2018. július 24-29. között szervezi meg a XXIX. Bálványosi 
Nyári Szabadegyetemet és Diáktábort az erdélyi Tusnádfürdőn (Hargita megye, Románia). A délelőtti 

előadásokon rendszerint aktuális, mindkét országot érintő témákat vitatnak meg meghívott előadóink. Az ,előadók 

közt a szabadegyetem céljának megfelelően mindhárom oldal - anyaországbeli, romániai magyar, valami~t román 
- számos ismert és elismert politikusa, szakembere szerepel. 

A negyedévszázaddal ezelőtt megfogalmazott - még ma is időszerű - célt tartjuk szem előtt: őszintén, nyíltan, 

kötetlenül beszélgetni az országaink társadalmi átalakulási folyamatát kísérő problémákról. Az évek során sikerült 

ezt a tábort olyan fórummá fejleszteni, ahol a határon inneni és túli magyar, valamint román fiataloknak 

lehetőségük nyílik az aktuális kérdésekre megoldásokat, ötleteket keresni, elősegítve ezzel a magyarországi és 

határon túli magyar fiatalok közötti kapcsolatok kialakulását és tapasztalatcseréjét. 

1 A délelőtti előadásokon rendszerint aktuális, az uniós csatlakozás által fémjelzett, mindkét országot érintő témákat 

vitatnak meg meghívott előadóink. Orbán Viktor látogatása és részvétele a rendezvényen a legnagyobb lf tszámú 
közönséget vonzó esemény, részvételére ez évben is számítunk. 

A második programcsoportban délutánonként az egyetemi hallgatók és társadalomtudományi szakemberek 

igényei szerint összeállított programokon neves szakemberek, egyetemi tanárok, fiatal kutatók kapnak meghívást, 
hogy különböző érdeklődéskeltő kérdésekben vezessenek vitákat, kötetlen beszélgetéseket, tartsanak előa~ásoka t. 

Ugyanakkor ehhez a pillérhez tartozik a sportrendezvények, vetélkedők sokasága, ami párhuzamosan folyik az 

előadásokkal, így kínálva alternatívát a résztvevőknek. 1 

·--------··-----------··------, 
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A napi előadásokat esténként kikapcsolódást biztosító kulturális programok követik, ahol hazai és h~táron túli 
magyar együttesek zenélnek. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idén is neves együtteseket, előadókllt várunk 
Magyarországról, illetve a Kárpát-medence más régióiból. A XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem és 

Diáktábor tervezett fellépői: Bohemian Betyars, Rúzsa Magdi, Honeybeast, lvan and the Parazol, Va~ Frutt:ik, 
Hobo és Deák Bill Gyula, Ocho Macho, Bagossy Brothers Company. 

Eddigi táborainkat túlnyomórészt erdélyi és magyarországi diákok és fiatalok látogatták, a több rilint 5000 
résztvevő faházakban, villákban és sátrakban volt elszállásolva. Rendezvényünk az előadások színvonalát és a 
résztvevők számát tekintve egyaránt sikeresnek mondható, folyamatos tudósítások jelennek meg róla mind a 
magyarországi, mind a romániai médiában. Rendezvényünk állandó résztvevői mellett a térség települ~seiről, de 
Hargita megye egész területéről is, érkeznek nagyszámban érdeklődők, így legnépszerűbb előadásaink 

résztvevőinek száma eléri a 15.000-18.000 főt. 

A szabadegyetemről folyamatos tudósítások jelennek meg mind a magyarországi, mind a romániai médiában, 
lehetőséget teremtve ezáltal támogatóink számára mindkét országban szélesebb körű megjelenésre. Ezen kívül 

rendezvényünk helyszínén lehetőséget biztosítunk szponzorainknak reklámanyag megjelenítésére. 
Az elmúlt években a régi partnereinken kívül új alapítványokat, szervezeteket és diákszövetségeket i~ sikerült 
bevonni a szabadegyetem megvalósításába, ami nagyobb részvételt biztosított. A nagyobb részvétel ~tal pedig 
ismét újabb és újabb szervezetek, érdeklődők kerültek a látótérbe. 

A rendezvény társszervezője a Magyar Ifjúsági Tanács (Kolozsvár), Partitipatio Alapítvány (Nagyvárad), 

Integratio Alapítvány (Kolozsvár). Az egyre szélesedő kapcsolatháló alakulását jelzi az is, hogy a társszervezőkön 

kívül több partnerrel is együttműködünk, mint: a Bálványos Intézet, Babe~-Bolyai Tudományegyetem, Budapesti 
Vállalkozásfejlesztési Közalapítvány, Corvina Könyvesház, Csíki Anyák Egyesülete, Élő Erdély Egyesület, Fiatal 
Családosok Klubja, Fidelitas, GYSEV Zrt., HungaroControl Zrt., Hagyományok Háza, Előretolt Helyőrség 

Íróakadémia, Erdélyi Ifjúsági Keresztyén Egyesület, Infotér Egyesület, Kárpát-medencei Tehetséggondozó 
Nonprofit Kft., Magyar Nemzeti Kereskedőház, Magyar Posta Zrt., Magyar Teátrumi Társaság,! Magyar 
Turisztikai Ügynökség, MTV A, Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, Nézőpont Intézet, Országos Dávi~ Ferenc 

1 

Ifjúsági Egylet, Partiumi Keresztény Egyetem, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem, Századvég 

Alapítvány, Székelyföldi Legendárium, IVSZ - Szövetség a digitális gazdaságért, Temesvári , Magyar 
Diákszövetség, Udvarhelyi Fiatal Fórum. 

Tisztelt Polgármester Úr, azzal a kéréssel fordulunk Önhöz, hogy amennyiben támogatásra méltónak találja 
alapítványunk tevékenységét és a rendezvényeinket, támogassa 500.000 - Ft-tal, azaz ötszázezer forinttal. A 
támogatást a XXIX. Bálványosi Nyári Szabadegyetem rs Diáktábor szervezésére kívánjuk fordítani. 

A támogatás reményében, tisztelettel: 

Tárnok Mária 
a kuratórium elnöke 

[iI l~L \I ~NYDSI 
:::,...._ HYÁRI SlAIADEGYETEt.l ÉS DIÁKTÁIOR 

KI SEBílSÉGEKÉílT 
PRO MHWf11TATE ALAPÍTVÁNY 

10~5 811daµcs t. 
Falk Miksa u. 6. V/1 O. 
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Alapító Okirat 

ame y Dr. Kövér László (2310 Szigetszentmiklós. Nyár u. 23.) Németh Zsolt Attila (1221 
Budrpest, Kova u. 16.), valamint Madarász László (1025 Budapest, Szalamandra út 13 .) 

Alarítók által létrehozott, a Fővárosi Bíróság által 2000. február 23. napján 7773. sorszám 
alat , nyilvántartásba vett, valamint a 16. Pk. 60. 007/2000/4. számú végzéssel közhasznú 
szeri ezetté minősített Kisebbségekért - Pro Minoritate Alapítvány 1999. december 08. napján 
kelt és többször módosított Alapító Okiratát a 2011. évi CLXXV törvény (Ectv.) 75. § (5) 
bekezdésben írt kötelezettség alapján, a közhasznú nyilvántartásba vétel végett. egységes 

sze,I1cezetbe foglaltan módosítják az alábbiak szerint: - _ -

H , ' 'I' 

1.) ~ z Alapítvány neve: Kisebbségekért - Pro Minoritate lapítvány · · 

. ···.- . , \ f b CJG'I í' \ L()~li-·( r-
zékhelye: 1055 Budap,est, Falk Miksa u. 6. V. emelet lk, .:,, ~ ... ~ \ 

J;elephelye: 4400 Nyíregyháza, Pazonyi utca 45. . j,' 
/.. ,.. . . . {: -~ / 1. 

~z Alapítvány jogállása: Az Alapítvány jogi személy. 
Elo-,z , ,:i ,. .,..,.,.----.. 

2.) tz Alapítvány célja: V1Cin ,-(· 
1i '~ ii.. 1,-... t· ~ r 

_ ~)__:"ó Y 1_ l v--0 ,z::... '\ • 1~ ~~~ 
Az J lapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, v !amint a civil szervezetek 
mű~ödéséről és támogatásáról szóló 2011 . évi CLXXV törvény alapján (a továbbiakban: 
"Ectv. ") céljai megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi. 

i 
- A~ európai és hazai etnikai és nemzeti kisebbségek támogatása. 
- A~ etn ikai kisebbségek folyóiratainak támogatása, kiadása. 
- A isebbségi kérdés helyes megvilágosítása tudományos színvonalú tanulmányok rendszeres 

ké zítésével és publikálásával. 
- Ös töndíjak létesítése határon túli magyar kisebbségek és kisebbségi kutatással foglalkozók 

ré zére. 
- Konferenciák és táborok szervezése. 
- Ka~csolatfelvétel és kapcsolattartás más, hasonló területeken működő szervezetekkel. 
- H~tárokon túli magyar nemzeti kisebbségek támogatása. 
- Ko}iyvkiadás. 
- Kulturális rendezvények szervezése. 
- Jstheretterjesztés . 

Az j lapítvány által végzett közfeladatot elsősorban Magyarország A lap törvénye D. cikke 

hat1>ozza meg közfeladatként. 
„ M gyarorszóg az egységes magyar nemzet összetartozását szem előtt tartva felelősséget 
vise a határain kívül éléí magyarok sorsáért, elősegíti közösségeik fennmaradását és 
fej!6'ciését, támogatja magyarságuk megőrzésére irányuló törekvéseiket, egyéni és közösségi 
jogdfk érvényesítését, közösségi önkormányzataik létrehozását , a szülőföldön való 
boldogulásukat. valamint el6mozdítja egyiittmííködésüket ero,mússal és Magyarországgal. " 



Az J apitvány által végzett közfeladatot máso:wrban a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi 
1 

CLXXIX. törvény 4. §-a határozza meg közfeladatként. 
„ 4. § (])Minden nemzetiségi közösségnek és nemzetiséghez tartozó személynek joga van 

a)I a szülőföldjén való zavartalan boldoguláshoz, a saját, a szülők, ősök születési vagy 
lakhelyének kultúrájához. hagyományaihoz való kötődés szahadságához és oltalmához; 

b) az óhazával való zavartalan kapcsolattartáshoz. " 

A kbzhasznújogállású szervezet jogosult használni a közhasznú megjelölést. 
Az j lapítvány közhasznú szolgáltatásaiból minden személy részesülhet. 

Az lapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független , és 
azoJJnak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól anyagi támogatást nem fogad el. Az 
EcnJt szerint közvetlen politikai tevékenységnek minősül a párt érdekében végzett politikai 
tevékenység, az országgyűlési képviselői választáson történő jelöltállítás, a megyei, fővárosi 
önkdrmányzat képviselő-testületébe történő jelöltállítás, az Európai Parlament tagjának 
tört~nő jelölés, a megyei jogú város képviselő-testületébe történő jelöltállítás, valamint a 

polg~rmester jelölése. 
1 

3.) lz Alapítvány induló vagyona: 

1 " 

500. OOO., Ft, azaz Otszázezer forint, mely összegből Dr. Kövér László Alapító 50. OOO. Ft, 
azaz Ötvenezer forint, Németh Zsolt Attila Alapító 50. OOO. Ft, azaz Ötvenezer forint, míg 
Madarász László Alapító 400. OOO. Ft, azaz Négyszázezer forint készpénzt bocsát az 
Alar,ítvány rendelkezésére . Az induló vagyon teljes összegét az Alapítók az Alapító Okirat 
aláír~sakor bankszámlán helvezték el. 

1 ' 

4.) Á.z Alapítvány jellege: 

1 

Az Jf lapítvány nyílt, melyhez csatlakozhatnak mindazok a be!- és külföldi magán- és jogi 
szentélyek, akik az AlapíNány céljaival egyetértenek, azt támogatják, valamint elfogadják az 
A!aJtó Okiratban részletezett célokat. 
A táfrl.ogatás pénzbeli és nem pénzbeli támogatás egyaránt lehet. 
Az A!lapítók és a csatlakozók az Alapítvány céljára felajánlott összegeket és más adományokat 

nem ~onhatják vissza. 
Az Alapítvány készen áll minden olyan társadalmi szervezettel együttműködni, amely az 
Alap1tvány céljainak megvalósításában közreműködik. 

Az 
1

1apítvány kül- vagy belföldi által felajánlott devizaösszeget elfogadhat. Az Alapítvány 
devizaszámlájáról az Alapító Okiratban meghatározott közérdekű célokra devizában fizetést 
vagy\ átutalást teljesíthet. 
Al Alapítvány javára befolyó pénzeszközöknek az Alapító Okiratban meghatározott célokra 
és feladatokra történő fe lhasználásának mértékét a Kuratórium jogosult meghatározni . 

5.) 1' Alapítvány időtartama: 
Az />,llapítvány határozatlan időre jön létre. 

1 A ~~SOU1 AZ ERtO.E11VEL 
1 M)i~E~~(I MEGEG , tZIK 

í3p ólO/./ /j. ;\f": 
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6.) Alapítvány működési köre: 

Az )!. lapítvány működési köre országos, mivel az Alapítvány legalább hét megyében tartós 
tevékenységet végez, és egyben nemzetközi, mert az Alapítvány több orszúgban fejti ki 
tevékenységét. 

7.) l közhasznú jogállás kérelmezése .feltételének teljesülése az Ectv. 32. § (4) és (5) 
bekdzdései alapján: 

Az ~civ. 32. § (4) bekezdés a) pont alapján megfelelő erőforrás áll az Alapítvány 
rendelkezésére, mert az el6ző két lezárt üzleti év vonatkozásában az átlagos éves bevétel 

1 

megraladja az egymillió forintot. 

' 
Az 4ctv. 32. § (5) bekezdés b) pont alapján megfelelő társadalmi támogatottság mutatható ki 
az AILapítványná l, mert az előző két lezárt üzleti éve vonatkozásában a közhasznú tevékenység 
érd+ében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év 

átlaf ában. 

A kqzhasznú szervezetek bírósági nyilvántartásból való törlésére az Ectv. 48 §-a, valamint 
49. §,-a az irányadó. 

i 
1 

8.) 1z Alapítvány szervezete, működése: 

Az dlapítói jogokat az Alapítók együttesen gyakorolják. 
Az ~lapítói jogok gyakorlása az Alapítók kiesése esetén a Ptk. 3:394. § alapján történik. 
Ame1rmyiben az Alapítók e/haláloznak, vagy más okból az alapítói jogaikat véglegesen nem 
gya/Jorolják, az alapítóijogokat a Kuratórium gyakorolja. 

1 

' 
Az Ji\. lapítvány pénzeszközeinek kezelésére és a döntések meghozatalára az Alapítók 
Kurjtóriumot hoznak létre, mely három tagból áll. 

Eln · k: Tárnok Mária 
Anyja születési neve: Szalai Sarolta 
Cím: 1163 Budapest, Újköbánya u. 20. 

T J .Kl. Ad' agJa1: em n ras 
Anyja születési neve: Petrinska Petkova Léna 
Cím: 1126 Budapest, Mán1ány utca 23. 

Ughy Attila Gábor 
Anyja születési neve: Jakab Erika 
Cím: 1185 Budapest, Bakonybánk u. 24/A. 

A Kfatórium működésének rendjét a Szervezeti és Működési Szabályzattal határozza meg. 
A Kratórium az Alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az Alapítvány vezető 

tisztt'gviselői. 
A K ratóriumot az Elnök önállóan képviseli. , 

/ lH S OLA T AZ ERE O E T I V EL,.. ,,. -;- '/ 1 / 
1 h I N DE N 8 E N M E G E G Y E Z 1 ,Ku i,,;(::.:i{};ffJJj<IJi G! .,/ Lf~ 
1 Í:Jp, o/0/t', /J /T. F111k

1f~!:! audap
1
~ f'ITVÁNy 

1 

lik.~/:/ l/ · 6 , 
· · V110. 

' 
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Az r, tapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a Kuratórium Elnöke, az 
Alat tványi Iroda vezetője felett a munkáltatói jogkört Ughy Attila Gábor kurátor gyakorolja . 

A J<f uratórium tagjait az Alapítók a jelen Alapító Okirat módosításától határozatlan 
időtbrtamra bízzák meg. 

A J ratórium tagját megbízásának lejárta előtt az alapítványi cél közvetlen veszélyeztetése 
eset 'n az Alapítók hívhatják vissza. 

Kurbtórium tagjainak tisztségének megszűnése : 
1 

- le'f ondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történő bejegyzésével; 
- töl ényben meghatározott kizáró ok bekövetkezte esetén; 
- viseahívással; 
- a t g elhunytával. 

A K ratórium: 
- re delkezik az Alapítvány vagyonáról , dönt a befolyt pénzeszközök felhasználásáról; 
- ja 

1
aslatot tesz az Alapítóknak az Alapító Okirat esetleges kiegészítéséről; 

- a !uratórium döntési jogát a kuratóriumi ülések keretében gyakorolja; 
- a uratórium tagjai kurátori tevékenységükért tiszteletdíjra és költségtérítésre jogosultak. A 
tisz eletdíj és a költségtérítés fizetésének módját és mértékét a Kuratórium állapítja meg. A 
műtdési költségei nem haladhatják meg az összes költség 25 %-át. 

Az Alapítvány befektetési tevékenységet a Kuratórium által elfogadott Befektetési Szabályzat 
alap1án folytathat. 
Az p ves számviteli beszámoló jóváhagyása a Kuratórium kizárólagos határkörébe tartozik, 
melr,iek elfogadásához egyhangú határozata szükséges. 
Az 'Eves számviteli beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg történik az Ectv. 28. §-ában 
mefi~atározott beszámolóhoz kapcsolódó ; a civil szervezetek gazdálkodása, az 
adotnánygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011 (XJJ.30.) 

Kor f ányre~delet 1. me,llékletém~ ll}egfelelő t~rta_lm_ú közhasmúsági_ mell_ék!et elfogadása'. 
mely szimen a Kurawnum ktzarolagos hataskorebe tartozik. E(fogadasahoz egyhangu 
h J "k ' atarozat szu seges. 

Az lapítvány beszámolója tartalmazza: 
a) a mérleget (egyszerűsített mérleget) 
b) a eredménykimutatást (egyszeríísített mérleget) 
c) k . ttős könyvvitel esetében a kiegészítő mellékletet 

Az 4 lapítvány köteles a jóváhagyásra jogasull Kuratórium által elfogadoll beszámolóját oz 
adott üzleti év mérlegfordulóját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétb e helyezni és 
közi étenni. 

A 11 ' b h l b ' l ' . ·1 k b ' ' ' . ·1 ' ' ' ' l ' l i1tet e e yezett eszamo ot a c1v1 szervezete 1rosag1 ny1 vantartasaro es az ezze 
össtefüggő eljárási szabályokról szóló tön1ényben meghatározott módon kell közzétenni, 
valdmint adatainak lekérdezését a Civil Információs Portál számára lehetővé kell tenni. 

A MÁ~0LA1 AZ EREOE1 IVEL 
M \ N O E N B E N M E G E G Y E Z I K ~- · / 

(3[>, rXDI?. /!. !~- . :" '.; .. ./~L..,,o/1__ /í(' ,? ~ , ... ) , .. ,,. ·. J\\s.r/JN :,.._I ~ ·-"--' "1:t://lf , .. )' _. , .... :. nr 
IH,l· IIL . 

7 DS5 EJ · /',f'ITV -
Fa/le Mit lldapest ANy 

csau "' , 
' ''· V11n 



AJ nnyiben az Alapítvány saját honlappal re:delkezik, a közzétételi kötelezettség kiterjed a 
besi ámoló saját honlapon történő elhelyezésére is. Az Alapítvány a saját honlapon közzétett 
adafok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre 
vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 

A )11 t , , b , 1 , · , b kb , · 1 "l 'l , 2000 , · e ·· , 1 · z . apztvany eszamo 01ara egye e en a szamv1te ro szo o . evz torveny, va amint 
az dnnakfelhatalmazása alapján kiadott kormányrendelet előírásait kell alkalmazni. 

1 

1 

A civil szervezeteket és a közhasznú szervezeteket, valamint az e szervezeteket támogatókat 
kül°jnjogszabály alapján adó- és illetékmentesség vagy adó- és illetékkedvezmény illeti meg. 

A Uözhasznú szervezet köteles a beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 
mellékletet készíteni, amelvet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és 
k .. J' . -oz„etenm. 
A Rözhasznú szervezet beszámolójába bárki betekinthet, illetve abból saját költségére 
másplatot készíthet. 

Az Jilapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell 
alk (mazni. 

1 

A ~uratórium működési szabályai: 
; 

' 
A Kuratórium üléseit a Kuratórium Elnöke hívja össze évente legalább egyszer, az ülést 
medelőzően legalább 8 nappal, a napirend egyidejű közlésével, írásban értesítve a tagokat. A 
Kurktórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen mindhárom tag jelen 
van.l A Kurató1ium döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. 
Szayazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A Kuratórium ülései nyilvánosak. 
Amennyiben az ülés témája személyiségi vagy adatvédelmi jogot érint, a Kuratórium Elnöke 
zárt f lést rendelhet el. 

Bárf ely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. 
Ilyen kérelem esetén a Kuratórium Elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 napon 
belül[ intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a Kuratórium Elnöke 
nemltesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. 

A Klratóriumi ülésről jegyzőkönyv készül. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell az elhangzott 
besz!ámolók, nyilatkozatok, észrevételek lényeges elemeit, az egyes határozati javaslatokról 
tört~nő szavazás részletes eredményét, valamint az esetleges ellenvéleményeket. Amennyiben 

1 
a Kl!lratórium Elnöke, tagja, a Felügyelő Bizottság Elnöke külön is kéri, az elhangzottakat, 
vag~ annak valamely részét szó szerint kell a jegyzőkönyvben rögzíteni. 

A je yzőkönyv tartalmazza: 
- a r sztvevő és távolmaradt személyek nevét 
- az ülés helyét, időpontját és napirendjét, a vitában kialakult álláspontokat és a véglegesített 
java latokat, határozatokat 
- a spvazás után kifejezetten fenntartott különvéleményeket. 

' 
1 

A j egyzőkönyv elfogadására és hitelesítésére a következő Kuratóriumi ülés első napirendi 
pont aként kerül sor. A jegyzőkönyvet a Kuratóriwn Elnöke írja alá. 

A tii Ás o L A T A ~ E R ~ 0~ E T I V E L r ·-. / 
\,\ 1 NO E N BE N MEG E G Y tZ I K _ . · :: -d~..f o?.f ./( ;J ' • 
J>p, o20)'-r, /lr ;r:s-. ···,,~~il);:Jiftw(h: ,.,/ x_.,.-"' 

,1.,Jr.· 13 .. II L!;f'1tv. 
r:a/1( Mik. UdafJest /.JNy 

sau.1,,, ,~ . 
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A ~ uratórium döntéseinek nyilvántartására Döntéstárat vezet az ülésen készített jegyzőkönyv 
alapján, melynek az ülést követő 5 munkanapon belül kell elkészülnie. 

i 
A 0:öntéstár tartalmazza: 
- a \ döntés sorszámát (a Kuratórium működésének ideje alatt folyamatos döntésszámot 
alkalmaz, az évek megjelölésével) 
- a döntés időpontját 

1 

- a [öntés tartalmát 
- ha ályát 
- vé rehajtás időpontját, felelősét 
- a öntést támogatók és ellenzők számát, személyét 
- v~lamely döntés módosítása vagy hatályon kívül helyezése esetén az eredeti döntésszám 
mel é ennek tényét be kell jegyezni. 

A ~uratórium Elnöke a döntésekről az érintetteket a döntések hatályba lépését követő 5 
mu1kanapon belül írásban, igazolható módon értesíti. 
A Kuratórium a döntéseit az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdető táblán hozza 
nyíl ánosságra. 
Az i lapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az adatvédelmi és személyiségi 
jogok tiszteletben tartásának feltételével bárki betekinthet, az Alapítvány székhelyén előre 
egyeztetett időpontban. 

1 
1 

Az y\lapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint 
be:s~ámolói közléseiről időszaki kiadványaiban, egy országos napilapban, valamint a 
szé~helyén elhe lyezett hirdető táblán tájékoztatja a nyilvánosságot. 

1 

9.) Álapítványi Iroda 
1 
1 

9.1.J A Kuratórium az alapítványi vagyon kezelése és hasznosítása körében meghozott 
kudtóriumi határozatok végrehajtására, és az Alapítvány mindennapi ügyintézése körébe 
tartdzó egyéb végrehajtási feladatok ellátására Alapítványi Irodát hozhat létre. 

1 

9.2.) Az Alapítványi Iroda feladat és hatáskörét az Alapítvány Szervezeti és működési 
szab:álya határozza meg. 

10.) JA Felügyelő Bizottság 

Az 11apítók az Alapítvány működése és gazdálkodása törvényességének és célszerűségének 
e ll eJ'őrzésére háromtagú Felügyelő Bizottságot hoznak létre. 
A Ff,lügyelő Bizottság tagjait az Alapítók 2004. május 15 . napjától határozatlan időtartamra 
bízzqk meg. 

A FLügyelő Bizottság tevékenységét az Alapítók részére végzi, tevékenységéről évente az 
alap 'tói jogok gyakorlójának számol be. 
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A Felügyelő Bizottság üléseit annak elnöke hívja össze, akit a Felügyelő Bizottság tagj ai 
közJ! az Alapítók jelölnek ki. 

1 
1 

A F~lügyelő Bizottság ügyrendjét maga határozza meg. 
1 
1 

A Fflügyelő Bizottság köteles az Alapítvány működését, az ügyek teljes körét átfogóan 
elle9őrizni, így különösen: 
- a ~uratóriumi ülésekről készült jegyzőkönyvek figyelembevételével vizsgálja a kuratóriumi 
döntbek összhangját az Alapító Okiratban meghatározott alapítványi célokkal; 
- R?I éves könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével vizsgálja a pénzügyi-gazdálkodási 
tevékenység összhangját, az éves számadásokat és a mérleget; 
- jogosult célvizsgálatokat folytatni, ha az alapítványi célok megvalósítását, illetve a 
pénzligyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja; 
- jogosult az Alapítvány ügyeiről felvilágosítást kémi, az Alapítvány könyveibe és irataiba 
betef inteni , azokat megvizsgálni. 

A Fb!ügyelő Bizottság tevékenységének eredményéről és az A lapítvány működéséről az 
AtaJtóknak évente jelentést tesz, a Kuratóriumot eITől tájékoztatja. 

1 

A Fdlügyelő Bizottság hatásköre : 
- jeldntést kérhet a Kuratórium Elnökétől; 
- bett kinthet az Alapítvány könyveibe és egyéb nyilvántartásaiba; 
- m gvizsgálja a Kuratórium elé terjesztett valamennyi fontosabb jelentést, továbbá a 
méri get; 
- jelentést készít az éves gazdálkodásról, valamint a mérlegről; 
- é~zrevételeket, javaslatokat tesz az Alapítvány működésével és gazdálkodásával 

kapcsolatban; A MÁSOLAT A Z ERE O E T I V EL 

\ M I NO EH BE N M t GEG Y E Z I K . , ·<~· . / 
í3p :20/-f. /J / cr-. ,i; r,, .. -1 -:fJ.v~·>,Q~ Aj , 

•I ,/:,,f]{ft,/jl/'J,~f\lJ.;./ ,/ i ~ 
,. ioss B . l./if>nv . 
:itk Ailik uaapest ANr 

·Sali. 6. V!JO. 
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- mJgvizsgálja a pénzkezelés rendjét, továbbá az Alapítvány pénztárát és bankszámláját; 
- mdgvizsgálja, hogy a kuratóriumi döntések összhangban vannak-e az alapítványi célokkal; 
- m~gvizsgálja, hogy az Alapítvány működése és gazdálkodása megfelel-e a közhasznúsági 
jog~llásból eredő jogszabályi követelményeknek; 

- c~lvizsgálatot folytathat, ha az alapítványi célnak megvalósítását, illetve a pénzügyi
gazdálkodási tevékenység szabá l yszerűségét veszé lyeztetve látja; 
- réJzt vesz tanácskozási joggal a Kuratórium ü I ései n: -Jl1gosult a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak ósszehívását kezdeményezni, ha az 
Ala , ítvány működése során jogszabálysértés vagy mulasztás történt, továbbá ha a vezető 
tisz ,ségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel; 
- jo~osult a Kuratórium összehívására, ha indítványára, annak megtételétől számított 30 napon 
belül nem hívja össze a Kuratórium Elnöke az ülést; 
- é1t esíten i köteles a törvényességi felügyeletet ellátó szervet akkor, ha a Kuratórium a 
törvpnyes működés helyreállítása érdekében nem teszi meg a szükséges intézkedéseket; 
- a ~el ügyelő Bizottság hatáskörére egyebekben az Ectv. 41. §-ában írtak az irányadóak. 
A e lügye lő Bizottság működésére a Kuratórium működési szabályait kell é11e l emszerűen 

alka! mazni. 

11 . f .) Az Alapítvány vagyonának kezelése, felhasználása: 

Az ~lapítói vagyon az alapítási cél megvalósítására fordítható. 
Fel~asználásáró l a Kuratórium dönt. 
A f uratórium, mint az Alapítvány vagyonkezelő szerve, köteles az alapítói vagyon 
gyalapítása érdekében tevékenykedni. 
Az j4,. lapítvány működési költségeit alapvetően a vagyon hozadékából fedezi, de a Kuratórium 
döntése alapján erre a célra az alapítványi célok veszélyeztetése nélkül az alapítói vagyon is 

felhaszná lható . Az alapítványi vagyont a Kuratórium pályázat alapján, egyedi határozattal ítéli 
oda a céljaival összhangban lévő tevékenységet folytató személyek és szervezetek részére. 

Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az Alapítvány teljes vagyona 

.felhisználható, a csatlakozások teljes összegben használhatóak fel. 

Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes 
szo r áltatást is elfogadhat, melynek e(fogadásáról a Kuratórium dönt. 

Az 1 lapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

Az ~ Lapítvány támogatást egyéni kérelmek alapján is nyújthat, ha a támogatott személyek 
vagy szervezetek tevékenysége az alapítványi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását 

segÍti. 

Ha I az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz köti, a pályázat nem 
rar·tblmazhat olyan feltételeket. amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével -
nu,!J cítlapítható, hogy a pályázatnak eléJre meghatározott nyertese van (színlelt pá~yázat) . 

Szí1lelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 

Az Hlapítv~ny ösztöndíjat és :8::~zeri t,ámog,atást i::,:,, nyú(that, va'.a,~í,;t ~z alapítványi célo_k 
mil1d hatekonyabb megvalosltasa erdekeben jo- es mel!ekallasu alkalmazottat 1s 

foglalkoztathat. 
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A lcozhasznú szervezet gazdál/codási-vállalkn::.ási tevékenységének .fejlesztéséhez közhasznú 
tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

11.2) Az Alapítvány gazdálkodása 

Ala4ítvány elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatására nem alapítható. Az 
AlaJJiítvány az Alapító Okiratban meghatározott cél megvalósítása érdekében vagyonával 
önáltóan gazdálkodik. Az Alapítvány az Alapító Okiratban meghatározott cél szerinti 
tevékenységet - közhasznú szervezet esetében, ideértve a közhasznú tevékenységet is -
folytbthat és célja megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében gazdasági
válli lkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél illetve közhasznú célok 
szerz.nti tevékenységet nem veszélyezteti. 

Az ~ lapítvány az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási 
tevékenységéből származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten kell 

·1 I ' . nyz 'rantartam. 

Az J lapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az Alapító 
Okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére kell fordítania . 

Az 1/apitvány bevételei: 
a) Jlapító(k)tól kapott befizetés, valamint az Alapító(k) által az Alapítvány rendelkezésére 

bbcsátott vagyon; 
b) g~zdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel,· 

1 

c) a föltségvetési támogatás .· 
c6z) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 
ch) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a 
k~ltségvetésből jutatott támogatás; 
cf) az E~rópai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó 
tamogatas; 
e&) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt 
öl szege; 

d) dz államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett 
bf vétel· 

e) mes sze,rvezettől illetve magánszemélytől kapott adomány; 
j) b~fektetési tevékenységből származó bevétel,· 
g) a, a)-j) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 

Az Alapítvány költségei, ráfordításai (kiadásai): 
a) ~lp.pcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó 
költs~gek; 
c) aiifAlapítvány szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció költségeit és az 
egyé felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt immateriális 
java

1 
és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; 

d) az a)-c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 

1 A MHólAT AZ EREDET I VEL 
MINÖÉHBEN MEGEGYEZIK r-·· / 
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Az ~ lapítvány gazdálkodására és adománygyííjtésre egyebekben az Ectv. V. fejezetének 
l 7. l 26.§-ai irányadóak. 

1 

Az ,1/apítvány a vezető tisztségviselőt, a támogatót. az önkéntest, valamint e személyek közeli 
hozt,átartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, Alapító 
Okilf atnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

Az ~ lapítvány kettős könyvvitelt vezet a hatályosjogszabályokban foglaltak szerint. 
1 

A k9zhasznú szervezetekfeletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó 
(költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése 
hiá+ában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a 
nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön 
jogskabály szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi 
elle őrzést pedig a reá irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. 

12.) !összeférhetetlenségi szabályok: 

A K~ratórium és a Felügyelő Bizottság határozathozatalában nem vehet részt az a személy, 
aki, ragy akinek közeli hozzátartozója (a Polgári Törvénykönyvről szóló 20 13. évi V. törvény -
a to~ábbiakban: "Ptk. 11 

- 8: 1. § (]) bekezdés 1. pont), élettársa (a továbbiakban együtt: 
hozzátartozó) a határozat alapján 

1 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
- ba),·milyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem: minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 
nélkhl igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
Nem1

l lehet a Felügyelő Bizottság Elnöke vagy tagja az a személy, aki 
- az J4lapítvány Kuratóriumának Elnöke vagy tagja, 
- ati Alapítvánnyal, mint közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység 
kifejrzésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
áll, 1a a jogszabály másként nem rendelkezik, 
- az l-4 lapítvány, mint közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül, kivéve, ha bárki 
általi megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 
- az ~lőzőekben meghatározott személyek hozzátartozója. 

A kojzhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
veze , ő tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 

tiszt~égviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig-, 
- am'ely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó-lés vámtartozását nem egyenlítette ki, 
- amflyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegií adóhiányt tártfel, 
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 
üzlet~ezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
- am'?lynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 
felfaf gesztette vagy törölte. 
A ve ető tisztségviselő, illetve az ennekjelölt személy köteles az Alapítványt tájékoztatni arról, 
hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

A MlSOLAT AZ EREDETIVEL 
MINDENBE~ MEGEGYEZIK ...... - .. . I 
'(':J(), ólD)-f· !). /~ .. . ,r.. &;. :7t? /\f 1 \ 
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Nej lehet a Kuratórium tagja, akivel szemben az Ectv. 38. §, valamint 39. §(})bekezdésében 
foglf lt összeférhetetlenségi ok áll fenn. 
Az 1lapítók és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Kuratóriumban. 
Az )4.lapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium 
tagjb. 

13.) Az Alapítvány átalakulása és megszűnése: 

13. 11.J Az Alapítvány más jogi személlyé nem alakulhat át. Alapítvány csak alapítvánnyal 
egyJsülhet és csak alapítványokra válhat szét. 

Az 1 /apítvány más alapítvánnyal tőrténő egyesüléséről vagy az Alapítvány szétválásáról az 
AlaRítók akkor hozhatnak döntést, ha az Alapító Okiratban meghatározott vagyon juttatását 

teU~(tették. 

Az bgyesülés vagy a szétválás nem járhat az alapítványi vagyon csorbításával és az 

alat tványi cél veszélyeztetésével. 

13.2
1

.) Az Alapítvány megszűnik a Ptk. 3:403. § (]) bekezdés a)-c) pontokban meghatározott 

eset f kben. 

Az Alapítók nem szüntethetik meg az Alapítványt. 
1 

AmJnnyiben a Ptk.-ban meghatározott valamely megszűnési ok hekövetkezik, a Kuratórium 
értelíti az alapítói jogokat gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele 
érd, kében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a 

kön, vvizsgálóval is. 

Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc napon 
1 

belül érdemi intézkedést nem hoz, a Kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó 
bíróf.ághoz bejelenteni a megszíinési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából 
vagx elmulasztásából eredő károkért az Alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a 
Kur tórium tagjai egyetemlegesenfelelnek. 

Amennyiben az Alapítvány jogutód nélkül szűnik meg, a hitelezői igények kielégítése után 
meg!naradó vagyonról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni. 

13.3' ) A jogutód nélkül megszűnő Alapítvány vagyona a Ptk. 3:404. § alapján 

Az ; lapítók az általuk juttatott vagyonról az Alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az 
Ala1qítvány cé(jával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára 
rendelkezhetnek. 

A nl ilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szen1ezetnek juttatja a vagyont, ha az 

Ala+ tó Okirat, vagy az Alapítók nem rendelkeznek a megszűnő alapítvány vagyonáról. vagv 
ha f Alapító Okirat által megjelölt személy, vagy az Alapítók által megjelölt alapítvány, 
egye, ület a vagyont nem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 
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14.) Záró rendelkezések: 
1 

1 

Az ,1lapító Okiratot az Alapítók akaralC/ szerint kell értelmezni. úgv. hogv az Alapítvány célja 
megpalósuljon. 
Az k 1apítvány vállalkozási tevékenységet nem folytat, vagy csak kivételesen, közhasznú 
célj ~inak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztető jelleggel. 

Gazpálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen Alapító Okirat 2.) pontjában 
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 
Eze Alapító Okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. 
Az Alapítvány a nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi személyiségét és kezdi meg 
tevé enységét. 

A Jefe n Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 
201J. évi V törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, a civil szervezetek 
műkfdéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései és az ezzel 
össz függő eljárási szabályokról szóló 2011 . évi CLXXXI törvény, valamint a 350/2 011. 
(XJI.30.) Kormányrendelet rendelkezései az irányadóak. 

1 

Budhpest, 2014. május 28. 

/ 

II !~ 
Dr. Kc(vér László 

!Alapító 

1 

·\ ~•,y; 
Madarász Lástf.s 

Alapító 

Ellet egyezem: Budapest, 2014. május 28. 
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Németh Zsolt Attila 

Alapító 


