1

ÓRZÓK KÓZHASZNÚ ALAPÍT VÁNY
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v. Az AIAJ,iTVÁNY
I.

GAzD]iLKoDÁsÁ

Az Ar,APiTvÁilY IczELószERvE: A IiUIiATóRiUM

.{z ÁliPjFá]I ij$dóntó, ügrfiézó ós kóPusé].d
klielot [igón ó§zeségéból íIó ]<ü) kniuj!, mint z

s76e xz ihpitók ilril lríirozidxn idar!
\

liPit;

n| !c zcló szc n..

IL KURÁTÓRruM ICJELÓLÉSE

i

]auntóí nbx nen iel.któ oln. rig, ikinck szehél,rében iz ,{h!i§Iin! rigl,oninxk x
felhNunilásáf,ál az xliPítók n]cgl]xtirózó Ldó\i§t gí]roínhln]lr, fllxhiót iz ilrPióL
kó^,cn!n hó,7áhtozó i sem.
1z 2lipinini kedíezitnlezettje és.nnlk ló,Élihozzim ózójx nen lebet
:\z x]ípnó és kózeL

hozzitrtozói nen lehein.k (.ljbsógb.n

.\ KurxtóriunLx cgk ólrf,n rxg j.ldÜetÓ,

x

x

Kunlórilln úgji

Ktríóiünlrxn.

i[i ítglel.| )7 iiblri f!lrér.l.L].k llltl

]:22il

é5

\nzetó tivséByfeló .Z x f,xs\korú szcnéh l.bd, xkinek csclek,ókéPességéIi rNa|!i$;ge
.llítisíLóz szúkség.s kóó.. nÉhkólliióztik,
(1)

\9dó tiytsagl isdó üg{deté! felad]tln vcnó]] .ff, kótclcs cllinn
{3) \dn ]drct rc.ctó tiszsélriseló x2, xkn Lúncscl.kjnár! clkó,désc fi]xt jog ósen
Mibidságíesztés bülLetéíeitéltek, xmig . LDntetÉúelóé1.1l,É, fűzódó MiLinros
12)

^

kdrcrk.7jnéi|c[ aló| ncm ncnicsüit

Nc,n lchú r.zúó !s,só!rúcló i2, xkir . lóglrüóZi{ól j.gc6sc. eLnl.tr,k. \k]t vümc]r
fóBlx]]lozáíól jogcrós bnói itilctt.l ekntottxlr, xz eltüís hxt]ilrx xlitt xz itéletben m.g].]ö]i
relékeqsésd io]iútó jogi 99nélr r* ó !s Zts óEliseló]. ncn lclrc t.
{4)

eltiltist l ondó lritirozxibm nelFzxLott dótx xnr€ nen ]elret \Ezeró tnzségíis.ló !z,
ikit elólto ik 2 vezetó tiszbégls€lór terékcnsiltól,
(6) ,\z

,\ Küitórium lrgxinlk i]§n§égéneL

szól,

Á kúiróiiumi bgs|ig

]dóhiami x?

!i.2ón| xz xlxPitók

ipnók dónté5c slóint h.tározxün idólt
Íld linlénó Lij.löla$cl, iue& xnn*

\ I(útónLln hgiinlk tiszbógón.k hcgszúnósc
ón,énvbcn m.ghxtározot k]zió .k bckóretlezése eseíén[prk. 3:22§ és rnn . 33,i és ]9. i]

.\ Kuhtóilh hgjit ncgbizt]islif,ik lejirb .Lfu ]2 ifi§inri cé] jncglilósitlisinú kó7tcdeú
lcyó\€ztetése ektén ,z diPibi iógot g]aLodói (drPitók) krhxtjá! lisyn lrt]r,3 ]93j (2)

Exzis .Én]il,

-{ Knfitónun l,gxnxlr

de

igPoltin lel,n.l r köli§aglik hearérnósórc lgénlL

Ecí ]]9§ 0),\ közha9nú zerezet megv únésétliirció hibnr é],iR non lchcr D|is kő,h znú
yú€r. v9(ó ii9tsé§jÉlóF .z i yonélr, rki koriibb1. olFn kózlrisznú yeí,.7ot rczetó
s

rolt, mfik n*§,űntét lregeló7ó lét arbcn lcg ábbegl,á€
í) íDelY i.elúd nó]Lul yúnt heg úg,, ho§ x, iilmi xdó - é\ vrnhltóiigíil niillinMt.it xdó
- és riní.ito7ásiit nm egJe.lne eLi,
b) íneu,el szenbír xr ánxhi ÚÓ
és rinhxtósíg ]clan& dszegű 2dÓLiin* tírt le],
iisz6ógrNelóje

c)

ncuvel szebLen 2z illini 2dó és íihhíó\iig ürdezárás útézkedéí
ilkx]nxzótq t1Br
ü,Ictziri* Ie\efresió bítrigot lzibott ki,

d)

xnelnek 1dósz]nnii

lclÁj8g€sztette

i,

íxgY rórinl..

ál]ihi

inó

és nihhúsig

iz

2dóz]i5 lend,óLól

vóló tórénl szcrint

ennck jclolr 9enélr tói.lc§ Yila.r.ínJj é ne ki],lxsznú
riiékórin]i ró], hoB- nYü] iytséA( eÁrideióleg nis kozhpnú

ille& iz

IlL raURATÓIiIUM MÚKÖDÉSI RENDJE
dóntésen tehs ulósfu hó2ra Áz {s Ló]tségferés ó§ !z évcs hédeglrcszánóló, 1
égól s2Óló Lcs7]inolÓ, toíiLbii 1,000000. Ft ószcgct neghrl"dó kótc]!7í6égíiux]i5
l Ku4tó!ü! kiziilólig.§ fritisköLnbe tlTozü.
-{

Kuhtóriúr

reyó kcnYs

,\ Kuntórium iilésci nrilvliúo9k, A7 ü]én §lnte leaxl]iblr kót i]kilodnil. í nxPnÉnd [özlésó,.l
x j<úrtónn.r J-]lnóke 3 nxP.n óLx nisbxn tnrB ósze,

,1z Elnók inln vntségeslek tfuot idó!ónibú ri!-a, legxlillb két rhPiró
rmd}irúü dó$ k.ll ö§ichiríi
Á ]<ü.iórium hiárczxtkóF.s, h" r2 ülé§cn

x

Kuatóriun sg,2inú tóbb

l

,\z Üés ]z E]nők vigr i7 i\lc]nók rezei, .{ k-eló szeí, hirito, in nlil.

,, ,,bbrcl,r,\^,,,,

Jlo,"

iisbdi

? lcl! iclen

v

kéEsórt

!.n

azásx], egv\,!n!

, ,,eo

, i,|,,\
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szxfx2ú dont. Á harírozat hozxrilibin nen íeher lészt xz x szenélr, xk, Vigr ?lJnek kózeL
ho,,áhíozójx, aetásx (x tóíibLirlLlí e$üt. lDzzitiíozó) . \xtil.Zt xláPiinr \órclez.ftós
vagY lelelóséa i]ól hentesúl, r.l$ bírhilre| fii§ clónúcD részcsül, ücec i ,neglótendő
ioglg]lcúcn g]j!éDié.iadckelt i, l'ct ]3! (1) ueml
Nan hinósül clódrn.l i tózb znú szeí,czcr cél s/.ri,r!i iu(ltisli llcr.rélrfi i Lálkl ilt.l
negkorés néltúligólrIlc v.hcú] nlh pénzLch \Zolgili ás, lcn . x létesitó o\íxmx]r hcgflle]ó
céls,einti rutti.ás (Fcn, ]3( (2))

1 Kuiltóriun

úlésérólie]iízó}ó(r,( t.]] lelrend .\ jerazó]rónrr-nek
hebét és de]ér, x 1észn,c!(j s7lnólrk úevót xZ ell%idott h.tilo7xto]t
hatílr]ir, il]eh,e 2 dóntóí tinrogrtók is elen,ők sziilli,]|it

{Lb!n az csltben, hr i lritÁroz2tokil
fonteln ki ni]rcn hóJon yllxzot,

i tsúlet ncn c§hingúlig

hozh, r

E]rróke mírnrilr.n cgi hónxtna hoss7abb idca nem clérhetó, ]z.\]clnót 22
AlrP]tó oknitb.n nrc8hitilozotr liertklt ]tÖzÖt meglo8rlrrüzott Szmezeil Ó§
szbilyz,l s2.!idt i!á.ri,a ,
in_T .lünki]il lcgallibb e§, kuLaróiiul MB íól.jnÓírén.k
^íúkódóí
kikétséi kolctóen sqár íeleló$éBéí
^IiPin dóal x KmIóíü üzrróhgós hriískótlr. nen úío,ó
kódósekben orlrodr} iz laPinány as i lmtónunn nnn]ú xNxg1, .lköl.§i dsrt!§,ili aelett
.\ Kurxtónuj!

-{z \]ati§inúíl olmn n)nrínhíi* kcll rc,ctni, dnelYlrói 2 í-dó szen,(a KufrIór]un'
dónúsónc! i!fu]nú, ]dóPonrji és lratilvi, iu.s? x dónLést úh.glróli é§ cllcnzók sziDiún\a,é5

Á KDatóiujn dÖntéseit iz érníettekkcl r|áílot ]e!élben r dÖntéíkÖvcró 3 nxpon L.lül Lijzl],
Á2 xllPih,áq húkódésérel klPcsolxtosin kel.tk.2et nío](ba 1 J<lhtóriun E]rrotá,rl tóténó
elózctcs cs c7 te tés xliPirn Llrki k. rlitozás !éüúllrete*in th.l, \ btic]rjnú§, i]]ght i n| l inoss]ig
kónáozásifi szena],iség1 jogsélel.h, ís ,Z ldlNédc]mi ron ón! s7xbi]rainxk i sét]D! §etén
r1l] LhRj5ig. j ]<luatónnr dóntóscí, íxl"fut 1 hűkijdas nó,ljjit, a yolgiilrxLnok
€ónr-b§ir.léo.k i nódjít, nlcn. i bü2inolói [o7lós.]t( ü aliPiEinr hodip]í]
(rr$v,o,o]rillpiíxlr_],,.rg) hoz,ík ni]rinos]ign
.

Áz

lliFiNín] kot.]!s

készitcai,

lncl|el

x

Áz éíesbes2rhólót

7z &e5 beszÁholó jóvíhi§,|isilal Égvid.jűl.R LarlrlsznLisigi mellóL]kt
L.s2ímó]ó!al i/nos nódon kóftlcs lctétbe lrclrezni é5 közzétcnn,
2

'

Kürtónun xz i]tdinó§ hiiilorltlrozítil sz.bí\,d szennt hl§r2
,,

aT,, B

lióltégére mrsolatótlé,idrei

1l,/n-,,pm-,-k]ac -L",L,.,J'_,,;,,,

Éri,\
,,,,

ib!ín,án| (óteIcs i Knítónum íhrl elao§rdott élcs bszimoló]iir, villnint [órrisznúsigi
^z
neuéHetir !, o$zígos Bnós+] HMúl (oBIl) e§2ó. m.gkűldeni,
A bcs7inro]ót

és i

kóznxsznúsigi neuaLl.tet

]

0

éí€

2

szerezcnról lctótbc kcll Lcltczni

,1

rv, ez elalÍTvÁt\y KEPV]SELETE ÉsRENDELrezÉs A BANKsZÁMr,ix
FELETT

\z {iFin|inF l? E]nók és .z -{1.ljlok e$üttlscn kóPriselr. -\2 1lxPíní.r b2lrks2iinn]ijiúl
ú!]ísrriz Elrrók ós ,\lcl.ó( cgrütt.sca, cégs2elű 2liníssl ,ogosult. ]Z Ellbk vi$ .\lcljrolr
i]i{]ilrozütisl .sct& iz Eliot fx|r AlelnóL és iz,\l+iró okiitb r nú! szelfi h.gjelolt
kép\rkleúÉj.go§ult Luitólunj tigok !özül eg]ütt.scfl jogos hL x lrép],ikltü!, Á ue\ann|dr
hódón nndclkgrlrlmek iz .liPininl bxnkwiinliF f.l.t js,
],000a|00 íoótoi nrcahRladó kótelezett§éts.t
lo8lilt dóatése i].pjfu vrlx llr.ini]l

FntcLzerzódé§t

v,

i

kéPíiselók cslk x

Kúltólim

eló7ctcs

nísbi

2 ]\]iPininí denr kódtr.

Az,\I,AliTvÁNY GAzDÁlxoDÁsÁ

1z ÁIrPih,í.vi vx3}otrt jelen .htnó okMtbin ncghfuirózóií .ólo]r!i az é\.s költsógr éi
e]logxdá§áírk niP]in Ltnd.Ikc7óye;lló nróíéLben iehü felhízni] i,zxl i kodiro,issxl, Ló§j
100.000 Ft, xzxz e$s2á2.,ü aó;nt ószegn.[ iz,\liPjNán, bxf,kszánn]iján nn]den binkrn.P.n
f.d.lkczéíe keu áuni 1 ncn tgFezettór kdzLeüi áh.gitíso]$tx Klntódum Jóntéf slcLint

vl. Az Ál-APiTv]iNY IELÜGYELETE

\/, óra.' n.,,oo-,e
r,1I.
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r d

,, l,,,, ,7e |o1ij_-,,,3

lELücl,ELő BlzoTTsÁG

t, .lüpininFíl 3 ligi
b.yámló

Felüg1.ló ]]i2oesíg búkódjt, Á ldúEycló l],ó s:ig achdrú x2 é\!5
ói ]tözhtrznLiság md]é(]ei, \alx,nót ] nérlcg dlcnórzése, x lazdiilkodís úgrtlcn]nkl

B,oísígnhókc íis há! nfln

let]et xz x szÉnél|l]jcn 33i () w.j!t], lk i
l,,l".q,,
jó-8U.,,,_,,-L,,,
L_,;_,,,"
kilÉité§§e DiNuló n]un].1vis2ónl!in rxlr b!úkilégzéffiűnFló cgvúb jó]+js.on],b.n ü h;
jogsz,Líll his[óPP nm lenddllr.zilr, dd x7 Állpinn]l{il .é1 szerinti juttxtí§iból Észesül
LiréYe i b|irki íiil negkótés nólkül igmlbe reherő nch
Pénz}eü szokiltrlisókt, ós x2

.\

Fe]ü8].eló

KL 1,,,|,oL-\l/1,ói,,k

\lrP]háal álúl ngjilnlk 2 tigsigi ió€\i§,onr

,.j.,a,L.,,,.Liíe,

.liP)áf, nújtod, lérc§nó okn?úxL negftlclÓ cél

jj,-3 J,,ó7^,/,,r_4lo77,,,o,o|,

5
-{ I-dü3ltló 8,0[6rg úlrtdd]úlbisr in.Pii! j,eg. -1 Ie]úsI.]ó };oúJgót 4-c,tc lé€iLL6 .cT
ikRlomni] ósze lrel Li\ti, ,\ lrxPilendl poftokir js ia ilmaró heghjrór ?Z úlóí nertlózó 3
nlpprl [ózöIíi te]l 2 haoL}il -\ FBB hdtíro2atnéPs, hi úgilnL tóbb minr f.lc Flen rxn,
hi úroz. air ca-szdn s7 ó.abD lggel, a] ít s7x!.2 issxl L óz:a. ,! IE]] ülé5 á nF]!i no9 t,
l Felüs.ló Ryotsáa elcnórzi x kö2 hrs znú szeFezet núkódés t és gx7dilkoJli5ít Ennck sorin
x v.zctó tiszbégIise]ólrtól ielentésq l veDezet munkarál]alónól Pcdis tijélrózhtí* ligl
lelí i8.siú kúrlrcr, tolábbá iz xliPiniry LónrTejb. és nírjM bctekhdrer. xz.kat
he3lizsgáL\xi]i, { kó2n,sznúsrg1 nc]]éLletet és í n;rl.gct x fcluglda t]izotsi8 F,]nóLe
xEná§Íral ]Íijl el, Á Felügíe]Ó Bizottüig E]nóke és ú8lii , ilitín án,f Klmtóriuninlk üla5ú
5

é

hnic§]rozási jog8{l É5^ \elrctnek,

kóteles 1 Kuatóiún Elnólret tíjékoztidi as , Kunróiu,n
.íól sz.rlz b.loná*, h%v
solfi olFn jo8szúái:éíésíxgl i2 il,piNánl érdekeit cBróbként

,\ Felü8Fló R,otbá8 E]ióke
ószehi\isár kczdenrénrezfu, h.

.) i szcn,c,ci múkódóse
lú\,o$n sirró .s.médY (nltasztí' tinúnt, inrelínck nelszúíteíésel1gl tóTdkeznanr gjnek
eÜirirá§a, i]lcre enihités. i Kurxtóriun ,l óntését tes2i s2iiLsige55éi
b) x íezeró ti§2Fégr.]selók lelelóssógúi

Á Kuetóiuhor i

he8.hPozó tiní meriní lel

lrclii8ycló 8izóttsíg tj]no]rénel lrdiernrár! Mnr( negtótclótól sziíítot
lrarmc nipón bclül ó$ze leu hír;i. E lr2táLidó c(dmé;rtelen eltÉlk csitin i Küxtónuh
öszelririsiix x Folüg\tló Brot6á3 EhdkÉ is |o8!sulr
tli a Kufrtórim x taj^an]rcs nrnkódós helíeiütisa Ód.kóben szülrség.s inla7lcdésekcr nen
ltvi beg . Felü§dó Bizottság F:lnóke L?lr.].§ hdidéktil,nrn éfusncn] a tóí,Ónrsségi

'!tII. RENDELKEZÉS AZ ALAPiTV]|NY MEGszí]NÉsEESF.TÉN
.\z nhpiníOr ncgszúnÁe esetén xz

e

l-,!.[,

"]ene.,goFJ,

Álipininl9gvonil1 \t*larótszágon nnködó drqín.tos
k"o/o, ,-l ,.o,. a,

iL,ré,o,1r-,
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.l] ... *,._

