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A TEMPUS T6Z,q.I-A.PiTVANY
- m6dositrisokkal egysdges szerkezetbe foglalt -

Al. lpir6 oKrRAIA

A Magyar Kdztiirsasrig Kormdnya (a tovdbbiakban: alapit6) a Polgdri Tdrvdnykdnyvr6l sz6l6 1959.
6vi IV. tdrvdny 74/G. g-a alapjrin az rillami kdzfeladatok folyamatos biztositdsa cdljrib6l
hat6rozatlan id6re kdzalapitvAnl't hoz l6tre.

1 . A Ktizalapitvdny neve: Tempus Ktizalapitvdny.

2. A Kdzalapitvriny sz6khelye: 1093 Budapest, L6nyay utca 31 .

3. A Kdzalapitviiny c6lja:

3.1. A Kilzalapitvdny a fels6oktatdsr6l sz6l6 2005. dvi CXXXIX. tdrvdny 4. {-riban. a kdzoktatdsr6l
sz6l6 1993. dvi LXXIX. tdrvdny 95. $-6ban, valamint a szakkdpz6sr6l sz6l6 1993. dvi LXXVI.
tdrvdny 4. $ (3) 6s (a) bekezd6sdben megfogalmazott ktizfeladatok elliitdsa 6s el6segitdse 6rdekdben
az alirbbi c6lokrajott l6tre:

- A magyar szakk€pzds, oktat6s 6s kutatds-fejleszt€s eur6pai f'elzark6z6s6nak €s kapcsol6dris6nak.
az eur6pai integr6ci6 gondolat-rinak 6s a Magyar Kdztiirsas6g EU-tagsrigb6l ad6d6
kdtelezettsdgeinek, feladatainak vdgrehajt6sa, az ezzel jrir6 kihiv6soknak val6 megfelel6s
el6mozdit6sa ds tamogat6sa.
- A magyar oktat6s keretein beliil a n6k ds a f6rfiak esdlyegyenl6s6gdnek el6mozditrisa, a
fogyatdkkal dl6 szemdlyek igdnyeinek kiel6git6se, a rasszizmus 6s az idegengytildlet lekiizd6s6nek
el6segit6se.

4. A Kiizalap[tvtiny feladatai:

- A CEEPUS program vdgrehajtisdnak 6s a CEEPUS Magyarorszrigi Iroda mrikddtet6s6nek
biztosit6sa.
- Az Eur6pai Uni6 Leonardo da Vinci programja v6grehajtdsdnak 6s a Leonardo Nemzeti Iroda
mrikddtetdsdnek biztositdsa.
- Az Eur6pai Uni6 Socrates programja v6grehajt6s6nak 6s a Socrates Nemzeti Iroda
miikddtetdsf nek biztositdsa.
- Az Eur6pai Uni6 Egdsz Eleten At Tart6 Tanul6s Programja - a Socrates ds Leonardo da Vinci
programok lblltat6sakdnt ldtrehozott program - v6grehajtdsdnak 6s az Egdsz Eleten At Tart6
Tanulds Programja Nemzeti Iroda mrikddtet6sdnek biztosit6sa.
- Az Eur6pai Uni6 Tempus programja v6grehajtdsdnak ds a Tempus Nemzeti Kapcsolattart6 Pont
mrikddtetdsdnek biztositrisa.
- Az Eur6pai Uni6 Emsmus Mundus programja v6grehajtds6nak 6s az Erasmus Mundus Nemzeti
Kapcsolattart6 Pont miikiidtetdsdnek biztositdsa.
- Az Ew|pai Uni6 Eur6pa a Polgdrok6rt programja vdgrehajtris6nak ds az Eur6pa a Polgdrok6rt
Nemzeti Kapcsolattart6 Pont mrik6dtetdsdnek biaositrisa.
- Az Eur6pai Parlament ds a Tandcs 2241/20041EK hatitozat|nak el6iriisai szerint ell6tja az
Europass Mobilit6si Igazolvdnnyal (Europass-mobilit6s) kapcsolatns feladatokat.
- Az Alumni for Europe hril6zat miikddtet6se.
- Az Eur6pai Uni6 ,,Eur6pai Nyelvi Dij" programjr{nak lebonyolit6sa.
- A Vilng - Nyelv palyir,ati programcsomag vdgrehajt6sdnak 6s a Vilig - Nyelv Programiroda
mtikiidtet6s6nek biztositrisa.



- A Strukturdlis Alapok ds a Kohdzids Alap temezdsdt is felhaszndldstit segitd fejleszt[si
programok szerveztlse ds lebonyol[trisa, vslamint az t1 Magarorsaig Fejlesztdsi Terv
p rogr amj ain a k Ie ho ny o l{ttis *
- A szellemi erciforr6sok fejlesztdse drdekdben olyan nemzetkdzi 6s
amelyekre az oktatdsdrt felel6s miniszter a Kdzalapitvdnyt felkdri.
A fenti tev6kenysdgek megfelelnek a kilzhasznir szervezetekrdl sz6l6

$-a c) 4. pontjriban szerepl6 kdzhasznir tevdkenysdgeknek.

hazai programok szervezdse,

1997. dvi CLVL tdrvdny 26.

5. A Kdzalapitvdny vagyona

5.1. A Kdzalapilviiny indul6 vagyona az alapitdshoz rendelkezdsre bocs6tott 18 milli6 Ft dsszegii
vagyon, amelyet Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapitvrlnynak a Didkcsere Mozgalom6ft
Szakalapitvrinya ritjdn a Mrivel6ddsi ds Kdzoktatdsi Miniszt6rium bocs6tott rendelkezdsre. A
Krizalapitv6ny tdzsvagyona az indul6 vagyon 5 Yo-a. A Kdzalapitv6ny mrikdddsdhez a
Kdzalapitvdny vagyondnak hozaddka felhaszndlhat6. A kamatjdvedehnek niivelik a vagyont. A
kcizalapitviiny mLikdddsi kdltsdge nem haladhatja meg az dves teruezett kdltsdgvetds kiaddsainak a
10 %-os nrdrt6k6t. Ez az lsszeg tarlalmazza a Kurat6rium ds a Feliigyeld Bizottsdg tagiainak
tiszteletdijdt 6s kdltsdgtdrit6sdt is. Tiszteletdijra dvente legfeljebb a mrikdddsi ktiltsdg huszondt
szizal|ka haszn6lhat6 fel.
5.2. Az alapit6 2 milli6 Ft-tal ndveli a Kdzalapitvdny indul6 vagyondt az Alapit6 Okitatban
megjeldlt feladatok megval6sitrisa drdekdben. A Kdzalapitv6ny indul6 vagyona ezzel egyiitt
dsszesen 20 milli6 Ft.

6. Csatlakoz6s a Kdzalapitv6nyhoz

A Kiizalapitv6ny nyitott, alhoz birrnely kiil- 6s belfiildi termdszetes vagy jogi szemdly, tovdbbd
jogi szemdlyek jogi szem6lyisdggel nem rendelkezd t6rsuLisai csatlakozhatnak tdmogattisuk
felaj6nlis6val. A Kdzalapitvdny Kuratdriuma d6nt a csatlakozdsi szfurddk elfogadrisrir6l.
A Kdzalapitv6ny kdzvetlen politikai tev6kenysdget nem foly'tat, szervezete p6rtokt6l liiggetlen, 6s
azoknak anyagi temogatdst nem nyfjt.

7. A Kdzalapitvany gazddlkoddsa

7.1. A Kdzalapitvdny vagyon6nak felhaszntilaisar6l - jelen Alapit6 Okirat rendelkezisei, a
Kdzalapitvanyhoz csatlakoz6 adomfnyoz6k r{ltal meghatrirozott ds a Kurat6rium 6ltal elfogadott
feltdtelek keretei ktiziitt - a Kurat6rium ddnt.
7.2. A Kdzalapitvany vdLllalkozrisi tevdkenysdget csak kdzhasznf cdljainak megval6sit6sa
drdekdben, annak vesz6lyeztet6se ndlkiil folytathat, gazdiilkodrisa sor6n el6rt eredmdny6t nem osztja
fel, azt kizar6lag az Alapit6 Okiratban megjeltilt cdlokra, tevdkenys6gekre fordithatja.
7.3. A Kdzalapitv6ny csak olyan gazd6lkod6 szervezetben vehet reszt, amelyben legaldbb tiibbs6gi
befolydssal rendelkezik, 6s amelyben felel6ssdge nem haladja meg vagyoni hozzijinrlisa mdrt6k6t.
A Kdzalapitvdny Altal ldtrehozott gazd6lkod6 szervezet tovdbbi gazdalkod6 szervezetet nem
alapithat, 6s gazd6lkod6 szervezetben r6szesed6st nem szerezhet.
7.4. A Kurat6rium a Kdzalapitv6ny vagyoni helyzete 5s bevdtelei ismeretdben dvente ddnt a
feladatai v6grehajtris6hoz felhaszn6lhat6 p6nzeszkdzdk mdrl6kdr6l, tov6bb6 a felosztris fontossrigi
sonend szerinti m6dj ar6l.
7.5. A Kdzalapitvilny az riltala timogatasban rdszesitettel a tdmogatris cdlj6t, a felhasznrilds rendjdt,
az elsz6mol6s tartalm6t, hatdridejdt 6s bizonylatait, az ellenfuzes m6dj6t ds a szerz6ddsszeg6s
kiivetkezmdnyeit tartalmaz6 szerz6ddst kcit.
7 .6. A KdzalapitvSny pAlyazat kiirdsa ndlkiil dvente a vagyona So/o-inak mdrtdk6ig, de legfeljebb



cisszesen egymilli6 forint (kdzvetlen vagy kdzvetett) trlmogatrist nyrij that az alapit6 okiratban foglalt
cdlokra.
7.7. A Kdzalapitviiny viilt6t, illetve miis hitelviszonyt megtestesit6 6rtdkpapirt nem bocs6that ki.
Vrillalkozrisanak fbjlesztdsdhoz kdzhasznir tev6kenysdgdt vesz6lyeztet6 mdtdkri hitelt nem vehet
fel, az |llamhiatartiis alrendszereit6l kapott t6mogat6st hitel fedezetdiil, illetve hitel tdrleszt6s6re
nem haszndlhatj a fel.
7.8. A Kuratdrium minden 6vben febru6r 28-6ig kdteles az Alapit6nak ir6sban besz6molni a
Kdzalapitvriny el6z6 dvi mrikiiddsdr6l, jirnius 20-6ig pedig vagyoni helyzet6rdl 6s gazd6lkodris6nak
legfontosabb adatai16l.

8. A Kdzalapitvriny szervezete 6s kdpviselete

8.1 . A Kurat6rium
8.1 .1. A Kdzalapitvdny ddntdst hoz6, kdpvisel5 6s vagyonkezel6 szerve a Kurat6rium.
8.1.2. A Kuratdriumnak 8 tagja van. Az eln6k 6s a kurat6riumi tagok megbizat6sa 2014. jrtnius 30-
riig szril,
8.1.3. A kurat6riumi tagsdg megsziinik a kurat6riumi tag haldlival, a Kurat6rium kijeldlds6nek a
Prk. 74/C. $ (6) bekezddse alapj6n tiirtdn6 visszavonds6val, lemondiissal, a hatarczolt id6tartam
lejartrival, valamint a KdzalapitvriLny megsziinds6vel. A kdztisztvisel6 kurat6riumi tag megbizat6sa -
az alapit6 ellenkez6 dbnt6s6nek hianydban - kijztisztviseldi jogviszonyrinak megszrintdvel
megsziinik.
8.1.4. A Kurat6rium elndkdt ds tagait az alapit6 jelcili.
8.1.5. A Kurat6rium tagjai:

Elndk:
Dr. Csernus Sdndor
Lakclm: 6723 STeged, Szent Ldszld u. 15.

A Kurat6rium tovdbbi tagiai:
Kajtdrnd Boltir Borbdht
Lakcfm: 2330 Dunaharaszti, Thikiily u. 8.

Szdny in i Fi;ldi I ldiktl
Lakcfm: 2095 Pilkszdntd, Akticfu u. 25.

Ducza Istviinnd
Lakcfm: 2013 Pomdz, Bolyai u. 3.

Hal6sz GtiLbor
Lakcim: 2144 Kerepes, Juh6sz Glula u. 75.

Dr. Balogh Arydd
Lakcim: 4400 Nyiregyht2a,FilbiinZ. v 7.

Szira Judit
Lakcim: 1021 Budapest, Szdher it 64.

dr. Szivi J6zsef
1204 Budapest, Szil6gysdg v 16/A.



8.1.6. A Kuratdrium tagjai tiszteletdijban rdszesiilnek. A tiszteletdij r5sszege a kur6torok esetdben
iildsenkdnt brutt6 25.000,- Ft, a kurat6rium elndke esetdben brutt6 50.000.- Ft.
8.1.7. A Kiizalapltvdny tis^tsdgviselfi ar, egres vagltonnyihtkozat-titeli kiitelezettsdgekrdl szdhi
2007. dvi CLII. tiimdny (a tovtibbiakban: Tv) 3. $ (3) bekezdds (d) pontja alapjdn
vagtonnyilatkozatot tesznek, melynek meglagaddsa esetdn megbflatdsuk a Tv. 9. $ (2) bekeulise
alapjdn a tdrviny erejdnllfogva megsT[inih.
Aki vagtonnyilatkozat-tdteli kiiteleT,ettsdg[nek a teljesttisit megtagadja, ds jogtiszonya ennek
kiivetkeztdben a tiirvdqt erejdndl fogva szflnik meg, a jogviszony megsziindsdtfl saimitott hdrom
ivig kbuzolgdlati jogviszonyt nem ldteslthet, valamint dz e tiinin]' az eg)es vagyonnyilatkozat-
tdteli kdtelezettsdgekrdl sztihi tdrvdny sx,erinti vagltonnyilatkozat-titeli kdtelezettsdget megalapozti
munkakdrt, feladatkdrt, teli kenysdget vagy beosztrist nem ldthat el.

A kurat6riumi tag nyilatkozni kdteles a vele egy hflztartlsban 6lo hozzitanoz6k jdvedelmi,
drdekelts6gi 6s vagyoni helyzet6r6l is ugyanezen tdrvdny 1. $-rinak (1) bekezddse szerint.

8.2. A Kurat6rium munkrijtit segitci testiiletek
8.2.1. A Kurat6rium jogosult a munkdj6t segit6 testiiletek ldtrehozdsdra, els6sorban tan6csad6i
funkci6val.
8.2.2. A Kurat6rium 6ltal l6trehozott tan6csad6 testiiletek elndkdt ds tagiait a KLrat6rium k6ri f'el
feladataik ellitdsara. A mtikdd6siikre vonatkoz6 rdszletes szabdlyokat a Szerwezeti 6s Mrikdddsi
Szabilyzat 6llapitja meg.

8.3. A Kdzalapftvfuy kdpviselete
A Kdzalapitv6nyt harmadik szem6lyek 6s a hat6s6gok el6tt a Kurat6rium elndke k6pviseli.
Kepviseleti joga dnrill6 6s teljes kdni. Az clndkdt akadelyoztati$a eset€n Ducza Istviinnd
kurat6riumi tag helyettesiti. Ebben az esetben az elndkdt helyettesit6 kurat6riumi tagot teljes kdnien
megilleti az elndk jogkdre. Az elnrikdt helyettesit6 tagnak, a helyettesitds id6tatama alatt megtett
int6zked6seir6l az eln6k ds a Kurat6rium 1bl6 besz6mol6si kdtelezettsdge van.
A Kurat6rium a Kdzalapitv6ny igazgat6ja ds alkalmazottai r6szdre a Kurat6rium tiltal meghat6rozott
dtjnt6sek vdgrehajt6sa tekintet6ben aPtk. 741C. $ (4) bekezddsdnek keretei kdzdtt k6pviseleti jogot
biztosithat.
A Kdzalapitvdny bankszrimltii feletti rendelkezdsre az elniik, a Kdzalapitvdny igazgat6ja, az elndkdt
helyettesit6 tag, Hal6sz Gdbor ds Szira Judit kuratdriumi tagjogosult.
A bankszrimla feletti rendelkezdshez minden esetben kdt rendelkezdsre jogosult szem€ly egyiittes
al1,irAsa sztits6ges.
A mrikdddsre, valamint a kdpviseletre, az aliirdsra ds az utalvdnyozdsra vonatkoz6 rdszletes
szab6lyokat a Szeruezeti 6s Mrikdddsi Szabalyzal hatfuozza meg.

9. A Kdzalapitvriny mrikdddse
9.1. A Kurat6rium mrikdd6se
9.1.1. A Kurat6rium sziiksdg szerint, de legaftibb dvente 3 alkalommal iildsezik.
9.1.2. A Kurat6rium iJl6s6l az elntik hivja 6ssze. A Kurat6rium napirendjdre vonatkoz6an a
kurat6riumi tagok, illetdleg a Feliigyeki Bizotts6g elndke a Kurat6rium elndkdnek irdsban nyijtjak
be javaslataikat a Kurat6rium iildse el6tt legal6bb tiz nappal. Az tildsek napirendjdt 6s az egyes
napirendi pontokhoz kapcsol6d6 el6terjesztdseket legalibb egy hdttel az iil6s elcitt hely ds id6pont
megjeldl6sdvel, irdsban kell megkiildeni. A Kurat6rium iildseir6l jegyz6kdnyvet kell kdsziteni,
amely tartalmazza a Kurat6rium hatirozatut. A jegyz6kdnyvet az elndk ds a jegyz6ktinywezet6
irja al6, valamint a kurat6riumi iildsen megvilasztott hitelesitci hitelesfti.
9.1.3. A Kurat6rium iildsein rilland6 meghivottk6nt rdszt vesz a ktilpolitikridrt felelds miniszter, a
gazdasrigpolitikd6rt felel6s minisztet 6s az agr6rpolitik66rt fe1e16s miniszter egy-egy k6pvisel6je is.
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9.1.4. A Kuratdrium iildsein tan6cskozdsi joggal rdszt vesz a Feliigyel6 Bizotts6g elndke, valamint a
Kdzalapftv6ny igazgatbja. A Kurat6rium iildsei nyilvrinosak. A Kurat6rium kivdteles esetben, ds
csak akkor tarthat z6rt iil6st, ha a nyilt ril6s tartasa jogszabalyban e16ifi titokv€delmi vagy egydbk6nt
szem6lyhez frizrld<i jogokat sdrtene.
9.1.5. A Kurat6rium iildseire -az elndk diintdse
meghivds t6nydt 6s a meghivottak szemdlydt
napirendi pontn6l fel kell ttintetni.

alapjdn - kiils6 szemdly(ek) is meghivhat6(k). A
a kurat6riumi iilds meghiv6i6ban a vonatkoz6

9.1.6. A Kurat6rium hatdrozatk6pessdgdhez elegend6 legaldbb 5 kurat6riumi tag jelenl6te a
Kurat6rium iildsein, azonban a hat[nozathozatalban rdsztvevcik szrim6t6l fiiggetleniil legaldbb a
rdsztvev6k 1'el6nek ftiggetlennek kell lennie az alapit6t6l. Ha a Kurat6rium nem hat6rozatkdpes,
akkor a Kurat6rium iildsdt el kell halasztani. Az elncik a Kurat6rium iildsit 14 napon beltil tjra
6sszehivja.
9.1.7. A Kurat6rium kiz6r6lagos hatdskdr6be tartozik:
- a kiizalapitvdnyi vagyon kezel6se, ennek soriin dijntds a Kdzalapitvdny odljainak megfelel6
vagyoni hozzdjrirulSsok 6s pdnztigyi fon6sok elfogaddsar6l, valamint azok felhasznrilis6r6l;
- kdtelessdge gondoskodni a pdnzeszkdz6kkel val6 gazdrilkodris 6tkithat6stigdr6l;
- ddntdsek meghozatala a Kd,zalapitvriLny cdljaival megegyezo tevdkenys6gek tri,rnogatfsrtLr6l;
- az dves mdrlegbeszdmol6 j6vrihagyrisa;
- a kdzhasznrisrigijelentds 6s melldkletei elfogaddsa;
- a KdzalapitvriLny Szervezeti 6s Mrikdd6si SzabiiyzatiLnak elfogad6sa;
- a Kurat6rium iigyrendjdnek elfbgad6sa;
- a Kdzalapitviiny keret6hen koordinSlt programok magyarcrszdgi megval6sitisrival 6sszefiigg6
ddntdsek meghozatala;
- a Kurat6rium - az alapita kdpviseletdben eljrir6 oktatdsdrt felelcis miniszter eldzetes
j6vahagyrisdval - d6nt a K6zalapitv6ny igazgat6"janak szem6lydrtil 6s v6lemdnJ't nyilv6nit az
alkalmazand6 prograrnvezettik szem6ly6vel kapcsolatban;
- a Kdzalapitvtiny feladatai megsz[indsekor j avaslattdtel a Kdzalapitvdny megszrinds6re;
- ddntds a Kdzalapitvdny kdnywizsgiil6jdnak kiv6lasztiisiir6l.
9.1.8. A Kurat6rium hatiirozatait - a szemdlyi k6rd6sek kivdteldvel - nyilt szavazdssal hozza.
A kurat6rium kivdteles esetben - a kezelt programok szabdlyai miatt hatarid6hdz kdtdtt kurat6riumi
ddntdsek sziiks6gessdge esetdn - az elektronikus 6s internet alapri kommunik6ci6 eszkdzeinek (pl.
Skype, MSN, videokonferencia, telefon) igdnybevdtel6vel is hozhat hatdrozatot. Ez esetben a
kurat6riumi tagok fizikai rdszvdtele helyettesithet6 technikai eszkdzdk igdnybevdtel6vel az
SZMSZ-ben meghatarozott r6szletszabilyok alapjan, tigy hogy a kiviildll6k a ddnt6s folyamat6ban
drtesiiljenek a vitriLr6l ds a ddntds eredmdny6r6l. A kuriitorok a napirend elfogadiisakor haliiroznak
arr61. hogy melyik kunitor milyen m6don vesz r6szt a napirend meg!5rgyal6s6ban 6s a hatarozat
meghozatal6ban. Az ii16st levezet6 elndk ds a jegyzokdnyv hitelesit6je csak azon kur6torok kdziil
keriilhet ki, akik fizikailag is rdszt vesznek az iildsen.
Szemdlyi kdrd6sekben titkos szavazist kell tartani.
A hatrirozatok elfogad6sa - a Kdzalapitvdny Szervezeti ds Miikdd6si Szabrilyzata kivdtel6vel -
egyszerti sz6tdbbs6ggel tiirtdnik. Szavazategyenl6sdg esetdn a levezet6 elndk szavazata ddnt.
A Kdzalapitviiny Szervezeti 6s Miik6ddsi Szabilyzata elfogaddsahoz min6sitett sz6tdbbsdg
sztks6ges. A Szervezeti 6s Miikiid6si Szab6lyzat nem lehet ellentdtes a jelen Alapit6 Okirattal.
9.1.9. A Kurat6rium elndk6re, tagjaira, valamint a Kdzalapitvfny igazgat6irira vonatkoz6an a
kdzhasznri szervezetekrril sz6lo 1997.6vi CLVI. tdrvdny 8. $-riLnak (1) bekezdds6ben 6s 9. $-rinak
(1)-(2) bekezd6sdben foglalt 6sszeferhetetlens6gre vonatkoz6 szabiilyokat kell alkalmazni.
9.1.10. A Kurat6rium hatitrozathozatal6ban nem vehet rdszt az a szerl:,fly, aki vagy akinek kdzeli
hozzhtartozSja [Ptk. 685. $ b) pont], dlettiirsa (a tovdbbiakban egyi t: hozzitu1.ozb) a hal rozat
alapjdn
- kdtelezetts6g vagy felel6ssdg al6l mentesiil, vagy
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- bdrmilyen mris el6nyben rdszesiil, illetve a megkdtendri jogiigyletben egy6bk6nt drdekelt.
Nem minrisiil el6nynek a kdzhasznri szervezet c6l szerinti j uttatrisai keretdben a barki Altal megkdtds
n6lkiil igdnybe vehet6 nem pdnzbeli szolgfltatds, illetve a t6rsadalmi szervezet 6ltal tagjrinak, a
tagsr{gi jogviszony alapjAn nyrijtott, ldtesit6 okiratnak megfeleltl c6l szerinti juttatds.

9.2. A K6zalapitviiny operativ egys6gei 6s mfikdddsiik
9.2.1. A szolgdltat6 egysdgek 6s a programirod|k - azaz dsszefoglal6an operativ egysdgek
mrikciddse
Az operativ egys6gek keszitik e16 a Kiizalapitvilny harmadik fdllel tdrt6n6 szerz6ddskdt6seit,
valamint biztositj6k a megkdtdtt szerz6d6sekben lbglaltak vdgrehajtris6t, a Kdzalapitviiny
i gazgat6j 6nak irrinyit6stlLval.
Az operativ egysdgek az iiltaluk koordinrilt programok sikeres vdgrehajtrisa drdek6ben kapcsolatot
kezdemdnyeznek ds tartanak az adott programok cdlcsoporljaihoz tartozi hazai 6s eurdpai
intdzm6nyekkel, szakmai szervezetekkel, valamint egyiittmiikddnek a programokal iriinyit6
hivatalos szervekkel.
9.2.2. A Kdzalapitvriny igazgat6jdnak 6s a programok vezet6inek a feladatai
a) A Kiizzrlapitv iny i gazgat6j 6nak fel adatai :
- a Kurat6rium 6ltal meghatiirozott elvek alapj 6n 6s keretek kdzdtt itiLnyltja a Kdzalapitv6ny
operativ egysdgeinek mrikddds€t, gondoskodik a Kurat6rium riltal meghatrirozand6 feladatok
el6kdszitdsdrcil, vdgrehajtdsrfu6l ds ellen6rzdsdr6l;
- kdteles gondoskodni a jogszabdlyban el6irt sz.imviteli, kdnyveldsi rend kialakit6s6r6l, az
dllammal szembeni kdtelezettsdgek teljesit6s6rdl,
- a Ptk. 74lC $ (4) bekezdds6ben foglalt rendelkezdseknek megfelel6en, jelen alapit6 okirat 7.3.
pontjriban meghadrozottak szerint kdpviseli a Kdzalapitvrinyt hamadik szemdlyek 6s a hat6sdgok
elcitt.
b) Az egys6gvezetok 6s a programvezet6k feladatai:
- az egysdgvezetdk a szolg6ltat6 egysdgek vezet6i, a programvezetok a programirodrik vezet6i,
- a programve zetok az adott programok szakmai koordinrici6j6t v6gzik a Kurat6rium iiltal
j 6v6hagyott muntatervek alapj 6n,
- az egysdgvezet6k 6s a programvezet6k hivatali felettese a Kiizalapitv6ny igazgat6ja,
- az egysdgvezet6k 6s a programvezetf az Sllala irfnyitott tev6kenysdgekr6l kijzvetleni.il a
Kdzalapitvriny igazgat6j6nak, ds az 6 kiizvetitdsdvel a Kurat6riumnak kdteles beszimolni,
- a Kurat6rium elndkdnek utasitdsara az egysdgvezet6k 6s a programvezetlk az elndknek vagy a
Kurat6riumnak is kdtelesek k6zvetleniil beszdmolni.
9.3. Feliigyel6 Bizotts6g
A Kiizalapitv6ny gaz d6lkod6s6nak, szrimvitel6nek 6s iig)-vitel6nek ellen6rz6s6re az alapito n6g1'tagi
Feltigyeld Bizotts6got hoz 16tte, amelynek elnbk6t ds tagSait az alapit6 k6ri fel. A megt:izits 2014.
jrtnius 30-tiig szol.
A bizotts6gi tags6g megsziinik a bizottsrigi tag hal6l6val, jekt'ldsdnek visszavon6s6val, lemond6ssal,
a hatarozott id6tartam lej6rtdval, valamint a Kdzalapitvdny megsziin6s6vel. A feltigyelo bizottsdgi
tags6g megsziinhet a kdzszolg6lati, illetve a ktizalkalmazotti jogviszony megszrinds6vel, az alapit6
diintds6nek fiiggvdny6ben.
9.3.1. A Feliigyel6 Bizotts6g elniike 6s tagiai:

Elndk:
Fdsiisnd Illds Edit
Lakcim: 2111 Szada, Sz6l6hegyi u. 45.

Tovibbi tagok:
Kolesziir Katalin



'a

Lakcim: 1055 Budapest, Balassi Brilint u. 9-11.
Orosz Hajnalka
Lakcfm: 2040 Budadrs, S6lyom u.16.
Dr, Sebes hizsef
Lakcfm: 1119 Budapest, Nrithy Ferenc u.3,

9.3.2. A Feliigyel6 Bizolts6g az dves mdrlegbesziimol6 ds elkdszitett kdnywizsg6l6i jelent€s alapi6n
vizsg6lja a Kiizalapitvdnyt ds a Kurat6rium tevdkenysdgdt. C6lvizsgrilatot folytat, ha a
Kdzalapitvriny cdlj ait veszdlyeztetve ldtja. Sziiks6g eset6n a vizsgrilatok lefolytat6srihoz kiilsci
szakdrtciket is igdnybe vehet. A Feltigyelo Bizottsrig elndke rdszdre a Kurat6rium eld ddntdsre
terjesztett legfontosabb jelentdseket, elciterjeszt6seket meg kell kiildeni. A Feliigyel6 Bizotts6g
elndke vagy annak k6pvisel6je a Kuat6rium iildsein tandcskoz6si joggal rdszt vehet. A Feliigyel6
Bizottsiig a Kdzalapitvany miikdddsdt drint6 tapasztalatair6l sztiksdg szerint, de ivente legalibb egy
alkalonrmal besziimol az alapit6nak. Az alapito felk6rdse alapj6n a Feliigyel6 Bizottsiig miis
alkalommal is tarthat vizsgdlatot.
9.3.3. A Feliigyel6 Bizottsdg iigyrendjdt maga 6llapitja meg.
9.3.4. A Feliigyel6 Bizottsdg tagjai tiszteletdijban rdszesiilnek. A tiszteletdij risszege a Feliigyel6
Bizotls6g tagjai eset6ben iildsentdnt brutt6 25.000,- Ft, elndke esetdben brutt6 50.000,- Ft.
9.3.5. Nem lehet a Feliigyel6 Bizotts6g elndke vagy tagja, illetve kdnywizsgril6ja az a szemdly, aki
a) a Kuratririum elndke vagy tagja.
b) a KdzalapitvriLnnyal a megbizatris6n kiviil mris tev6kenys6g kifejtds6re ir6nyul6 munkaviszonyban
vagy munkavdgzdsre irrinyul6 egydb jogviszonyban ri'11, ha jogszabdly mriskfpp nem rendelkezik,
c) a Kdzalapitvriny c6l szerinti juttatdsrib6l rdszesiil, kivdve a brirki riltal megkiitds ndlkiil igdnybe
vehet6 nem p6nzbeli szolg6ltatdsokat ds a tiirsadalmi szervez,et 6ltal tagi6nak a tagsiigi jogviszony
alapjan nyfjtott, l6tesit6 okiratnak megfelelo cdl szerinti j uttatdst,
d) az a)-c) pontban meghatiirozott szemdlyek hozzdtatoz6ja.
9.3.6. A Kcizalapitvriny megsziintet kiiveto kdt dvig nem lehet m{is kdzhasznf szen'ezet vezet6
tisztsdgviseloje az a szem6ly, aki olyan kdzhasznri szervezetndl tdltdtt be - annak megszrint6t
megel6z6 kdt 6vben legakibb egy dvig - vezet6 tisztsiget, amely az ad6z:is rendjdr6l sz6l6 tdrv6ny
szerinti k6ztarto zAs^t nem egyenlitette ki.
A vezet<i tisztsdgvisel<i, illetve az ennek jel6lt szem6ly kciteles valamennyi 6rintett kiizhasznri
szervezetet elozetesen tdjdkoztatni an6l, hogy ilyen tiszts6get egyidejrileg mris k6zhasznir
szervezetndl bet6lt.
9.3.7. A Feliigyel6 Bizotts6g ellen6rz6sei sor6n a Kurat6rium elndkdt6l jelent6st, a Kdzalapitv6ny
alkalmazottait6l pedig tdjdkoztatdst vagy felvil6gositrist kdrhet, a K6zalapitv6ny irataiba
betekinthet, azokat megvizsgrilhatja.
9.3.8. A Feltigyel6 Bizottsrig kdteles a Kurat6riumot trij6koztatni, ds annak dsszehiv6s6t
kezdem6nyezni, ha anril szerez tudomiist, hogy a Kdzalapftv6ny miikdd6se sorfn olyan
jogszabdlys6rtdsl vagy a Kdzalapitvdny drdekeit s6rt6 esem6ny (mulasztas) tdrl6nt, amelynek
megszrintet6se vagy kdvetkezmdnyeinek elh6rit6sa, illetve enyhitdse az intdzkeddsre jogosult vezet6
szerv ddntdseit teszi sziiksdgessf, a vezeto tiszts6gvisel<lk felel6ssdgdt megalapoz6 tdny mertilt fel.
A Kurat6riumot a Feliigyel6 Bizottsrig inditv6nydra annak megtdteldt6l sz6mitott 30 napon beliil
dssze kell hivni. E hatririd6 eredmdnltelen eltelte esetdn a Kurat6rium dsszehiviis6ra a Feliigyel6
Bizotts6g is jogosult.
9.3.9. Ha a Kurat6rium a tiirv6nyes miikijdfs helyre6llitisa 6rdekdben a szirksdges intdzkeddseket
nem teszi meg, a Felilgyelo Bizotts6g kdteles haladdktalanul drtesiteni a tdrv6nyessdgi feliigyeletet
elldt6 szervet.

10. A Kdzalapitvdny megszrindse
A Kdzalapitv6ny megsziin6se eset6n a Kdzalapitvany vagyona - a hitelez6k kieldgit6se ut6n M



alapit6t illeti meg, aki kdteles azt a megsziint Kdzalapitv6ny cdljaihoz hasonl6 cdlra forditani 6s
em6l a nyilvrinoss6got megfelel6en tiij 6koztatni.

11. Zarc rendelkezdsek
11 .1. A Kdzalapitvdny a bir6sdgi nyilvdLntartrisba v6tellel jdn 16tre. Az alapit6 Magyar Kriztdrsasiig
Kormdnya nevdben 6s felhatalm azdsa alapjitn az oktatiis6rt lelel6s miniszter jii,r el.
11.2.2001. janu6r 1-j6t6l a K$zalapitv6ny kdnyveldsi, gazdrilkodisi feladatainak ellen6rzdsdt a
p |ly'aztatls irtJ An felkdrt kdnywizs 9r{16 v6 gezheti.
11.3. Az kcizalapitv6Lnyi vagyon kamatai kezelds6nek 6s felhaszndl6s itnak szabiiyait a
Kdzalapitvdny vagyonkezeldsi szabelyzateban kell meghat6rozni.
11.4. A Kdzalapitviiny miik6d6sdr6l dvente besziimol az alapit6nak.
I I .5. A Kiizalapitv|ny az flItala kezelt programok piiy|zati felhiv6sait sajrit kiadvdnyai 6s honlapja
mellett a P4,lyazaIi Figyel6ben teszi k6zzf. A Kdzalapitvriny miikddds6nek, gazd6lkoddsanak
legfontosabb adatait a Hivatalos Ertesftciben teszi kcizzd.
11.6. A Kdzalapitv6ny tev6kenys6gfnek ds gazd6lkod6s6nak legfontosabb adatait orsz6gos sajt6
uddn is nyilv6no ssitgra hozza.
11.7. A Kdzalapitviiny mrikdd6s6re a jelen alapit6 okiratban nem szabdlyozott kdrddsek
tekintet6ben a Polgari Tiiru6nykiinyv 6s a mindenkori hatiilyos jogszabdlyok rendelkezdseit kell
alkalmazni.

Budapest,2009.

,,il(,.-,L,^1
,' dr- Hiller Istv6n

oktatdsdrt felel6s miniszter


