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1) Aa Alapítók:

Tvr"rkodiLászLó
1akcím:

Fersch Gabriella
1akcím:

Az alapítói .jogok a Ptk. 3:396 §-ában foglaltakkal összhangban alapítónként egy alkalamtnal
ingyenesen átrtthózhatóak. Az ótrttházásról szóló megállapodást írásba ketl foglalni.

2'} 

^z 
Alapítvány neve:

MONUME}{TUM Közhasznú Alapítvány

3} Az Alapítvány székhelye:

1223 Budapest, Memento Park, Balatoni út - Szabadkai utca sarok

4) 
^z 

Alapítvánv célja ds időtartama:

Ákalános cét;

Kulturális értékek feltárása, védeime, megőrzése és közkinccsé tétele

kazhasznti tevéken}lségek a cél elérése érdekében. a kulturális óröleség ryegóvása, mint
kaz,feladat érdekéb en:
Kulturáiis értékek, eisősorban épületek, épületegyüttesek, tájelemek, hagyományok, koztéri
műalkotások, irodalmi-, zenei-. filmalkotások és multimédiás művek f-elkutatása. felmérése,
megőrzése, bemutatása, népszerűsítése, hasznosítása, ezen t€vékenységek tervezése és

megvalósítása, a szükséges tárgyi. anyagi és emberi erőfbnások íelkr,itatása és megszerzése.

A közhasznú tevékenységhez rendelt erőíbrrások múködtetése, adminisztrációjának
bonyol ítása, j ogi-és szew ezeti fonrrák bizto s ítása.

A cél nregvalósításához kapcsolódó rendezvények szervezése, bonyolítása.

A cél tematikájához kapcsoló<ió kiadványok és egyéb megjelenések létrehozása,
létrehozásának támogatása, a kiadványok rrépszeriisítése, terjesztése, adminiszttálása.

AzAlapítvánvbesorolásikategóriája: közhasznúszervezet.

A z Al apítv án}, ál t al e l l á t o t ka zhas ztlú .fe l a dat :

Az Alapíttány a 20tí. évi CLXXXIX tv, (törvény Magyarország helyi önkormányzatairÓ)
23.§ (5) l3. pontjában megjelölt feladat - hlntrális örökség helyi védelme- megvalósítását
köa;etve segíti.

Az Alapín ány időtartama;
Az Álapíwány haíárazatlan időtartamra jöt{ létre.



5) Az Alapítvány induló vagyona: az A|apitők által rendelkezésre bocsátott összesen
200,000,-Ft, azaz,. Kétszázezer forint készpénz; mely összeget az Alapítók a CIB Bank zRt.
fiókjánál az A}apitvány nyilr,ántartásba vételéig letéti bankszám|án helyeztek el,

5.1. Az Alapítvány céIjainak megvalósítása érdekében az Alapítvány teljes vagyona
felhasználható.

3.2. Az Alapítványhoz bármely bel- és külfoldi, tennészetes és jogi személy csatlakozhat, ha
az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. Avag1loni hozzájórulás
lehet yagyoni értékíí jog, ingcttlan vűgy ingó ^ ezen belül hazai vagy kulfoldi fizetőeszköz,
értékpapír vagy más egyéb dolog, valamint mindezek hozadéka, fiiggetlenül azok mérrékétől.
Á csatlakozás ct támogaíót nenl minősíti alapító taggá. A csatlakozók jogosriltak - az
Álapírvóny céljail,al egyező - javoslatot tenni az általuk adott vagyon yagy annak egy részét
érinrő célirányos felhasználására, de ttldomásul veszik, hogy a feltételek elfugadásáról a
kttratórium dónl.

5.3. Az €setleges külföldi támogatásoknak valutában törlénő kezelésére külön devizaszámlát
nyit és az azon iévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja.

5.4. Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, .",alamint ingyenes
szolgáltatást is elfogadlrat, elfogadásáról a Kuratórium dönt.

5.5. Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonl,t megtestesító érrékpapírt nem bocsáthat kí.

5.6. Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A
támogatott szernélyek vagy §zervezetek tevékenysége az alapítványi célokhoz kapcsolódik,
azok megvaiósítását segíti.

5.7. Az Alapítván5, bármely cél szerinti juttatását pá]yázaíhaz kOrheti, amely páIyázatok
kiírdsa, azok./bltételrendszere, valaminí az eredménye az A|apitvány honlapján jelennek meg.
A páIyázat nem tafialmazhat o1yan feltételeket, amelyekből - az eset összes körűlményeinek
mérlegelésévei - megáliapítható, hogy a páIyázatnak elóre meghatározott nyertese van
(színlelt pályázat), Színlelt pályénat a céi szednti jttttatás alapjául rrem szolgálhat,

5.8. Az Alapítvány a kazfeladat ellátása érdekében felmeríilő kttíatási tevékenységre
megíelelő szakérteletnmel ftutatási témával) rendelkező szenlélyek számára ösáöndíjat és
egyszeri támogatást is nyújthat. vaiamint az alapítványi célok mind hatékonyabb
megvalósítása érdekében fő- és meilékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

S.9. Az Alapitvdny vállalkozói teyékenységet is íalyíathat, amely azonban kizárólag az
alapínányi cél megvalósításával konerlenul összefiiggő gazdasági tevékenység lehet. A
gazdálkodás erednlényét csak az alapító okirat szerinti közhasznú tevékenységre lehet
fordítani.

5.10. Az Alapítvány nyilvárrtartásaira egyebekben a rcá irányadó könywezetési szabályokat
kell alkalmazni.

5.L7. Az alapín,án},i ltclgvon kezelése:
Az Alapírlány a vügyona megőrzése és gy-arapítása érdekében az 5.9. pontban megielölr
yállalkozási tevékenységet,folytathat, jogosilt tátnogatások és a csatlqkozók hozzájártlósának
e$bgadására, Áz Alapínáryi vagyon kezeléséről a Kuratórium gondoskodik,

6) Az .Aiapítvány kezelő §zerve: a Kuratórium, melynek létszáma 3 (Harom) fo,



y Ákos, a Kuratórium elrröke

6.tr. ;\z Alapitván1l Kuratóriumárrak taqjai ;

l.,

IIjszászy Kálmán
3..

Dr. ]]rdős Atiila

í\t
l,

"'' Az Aiapítvány képviselő.ie: Réthly Ákos*,
Á kuraíóritmi íagokat az Alapítók határozatlctn időtartamra kérikfel, anzely tnegbízatás csak
indokolt esetben (Ptk. _]. j9B§ (2)) tlonható vissza. A Kuraíórium ía§ai dí.iazásban és
kö l rs é gtér ít é s b en nem rés ze -cíilnek.

6.2. A Kuratórium dönt a pénz és más aiapítványi tulajdorrban lévő eszközök alapitványi
célnak megfeielő felhasználásáról, támogatások odaítélésérőI, páIyíaatok kiírásáról,
elszámo|ások bekéréséről, csatlakozások elfogadásáról. Jogköre továbbá saját műkodési
rendj ének kialakítása.

6.3. A Kuratórium szükség szerint, de ér,ente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint
évente egy alkalonrnra| tájékoztathatja az Alapítókat az Alapítvany munkájaról, különös
tekintettel az a|apitványi vagyon kezelésére és felhasználására.

6.4. A Kuratóriumot az elnök vagy bármely két kuratóriumi tag írásban, együttesen hívja
össze. Szabályszeninek az összehívás akktrr nrinősül, ha a tagok az ülésről iegalább nyolc
nappal az ülés időpontját megelőzően írósban, igazolható módon (pl. ajánlott levélben,
visszaigazolt far, email formájában, kézbesítés útján) értesüinek, és az ülés targysorozatáról
leírást kapnak. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat.

6.5. A Krrratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor lratározatképes, ha a
szabályszerűeir összehívott ülésen ahatátozat meghozataiakor a íagok2l3-ajeien van.

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az éves beszámolót
és a közhasznúsági jelentést minősített 2l3-os többséggel fogadja eI. Szavazategyenlőség
esetén a levezetó elnök szavazata dőnt.

6.6. A Km"atóriunl haíározctthozqtalában nem vehet ré.szt az a személy, aki vttgy akinek kazeli
hozzálaríozója [Ptk.8:l § (]) bek.}, pont (a tovóbbiakban egyiitr: hozzátartozó) a határozat
alapián
- köíelezetíség vagy.fg1.1ősség alól menlesiil, vagy
- bármilyen nás előrryben részesiil, illefue a megköíendő jOgllglletben egyébként érdekelt.
Nem minőstil előnynek az Álapínány céI szerinti juttcltásai keretében a bárki által megkaÉs
nélktil igénybe vehető nem pénzbeli szalgáltatás.

A kózhasznú szervezeí megszűnését követő ?tárom évig nem leheí más közhasznti szer|ezeí
tlezeíő íisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznti szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak nlegszűnését megelőző két évben legrllább egy évig -,

a) amely jogutód néIkíil sziint meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságná!
'hyilvántartott adó- és vómtartozásáí nem eglenlítette ki,

b) amellyel szenrben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegíí adóhiáltyt tártfel,



cl) a Kuratórium elnöke vagy tagja;

b) az Alapítvánnyal - a megbízatásán kívül * más

nrun}iaviszonyban vagv munkavégzésre irányuló egyéb

másképp nem rendelkezik;
balki áltai megkötés nélkülc) az AIapítvány cél szerinti juttatásából részesül * kivéve a

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat *; illetve
(t) az a ) --c ) pontb an me ghatározott s zemé ly ek ho zzátarto ző 1 a.

Nenr iehet az A|apitvány feiügyelő bizottságarrak tagja az a személy, aki olyan kÖzhasznú

szert ezetnél töltött be - annak megszűnését megelóző két évben legalább egy évig * VezelŐ

tisztséget, amely az adőzás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlÍterte ki a
közhasznú szeíy ezav me gszűnését követő két évi g.

A közhasznú szer-vezel megszíinését köveíő három évig nem lehet más közhasznti szervezet

fettig.velő bizottságának tagia az a személy, aki korábban olyan közhasznil szervezet vezeíő

tisztségviselője volt - annak megszíinését nlegelőző két él,ben legalább egy évig -,

a)- amely japtód nélkiil szűnt nxeg úgy, hogy az állami adÓ- és vámhatóságnáI

nyilváníaríatt adó- és v-ómíartozását nenz eg"enlítette ki,

b) aruellyel szenlben az állami adó- és vámhatóság jelentős ósszegtí adóhiánYí tártfel,
c) atnellyel ,szemben az állami adó_ és vámhatóság üzletlezárás intézkedésí alkalmazOtt,

vagy iizletlezárásí helyettesítő bírsógot szabott ki,

ás an elyr"k adószámát az állanli adó- és vámhatóság az adózás rendjárőI szóló törvénY

s, zer i nt fe ffiigge s zt e t t e tl agy í örö lte.

A felügyelő bizottság tagjai kötelesek tájékoztatni az Alapítókat és a Kuratóriumot,

urn"*Yb.n más közhasznú szewezetnél vezetó tisztségviselői megbízatásuk keletkezik. és a

megváiasaást megelőzően a jeiöit is köteles anól nyilatkozni, hogy más kÖzhasznir

szetvezetnél fennáll-e y ezető tisztségviselói megbízatasa vagy sem.

7.2. A felügyelő bizottság tagtrai tiszteletdíjban, illetve kahségtérítésben nem részesiilnek, A
felügyelő bizottság tagjai megbízásukat az alapítő okirathoz csatolt nyilatkozatuk értelmében

vállalják.

7.3. A felügyelő bizonság ügyrendjét maga állapítja meg - amely nem lehet ellentétes az

aiapító okirattal *, és a szerint működik.

A feltigyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

Az ülések összehívását a felügyeiő bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti, amelYet

az elnök köteies összehívni. A tagokat a napirend kozlésével az ülésnap elŐtt iegalább nyolc
nappa} írásban, igazolható módon értesíteni kel1.

A felügyeló bizottság határozatképes. ha tagjainak többsége jelen varr. A határozatképtelenség

esetén á megismételt ülést - azonos napirendi pontokkal - legalább nyolc napos időkÖzzel

kell kitűzni.
A felügyelö bizottság a döntéseit nyiltszavazással, egyszerű többségge|hozza.

A felügyelö bizottság ülései áltaiában nyilvánosak, üléseiról sorszámozott jegyzőkÖnyvet

ké s z í t, határ o zatait u gy arrc s ak s o r számrs zza.

7.4. Ajegyzókönyv tartalmazza: az ülés helyét, ide_jét, a jelenlér,ő tagok, meghívott személyek

és a jegy,zőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat. az érdemi határozatokat és

azok-lraialy át. A jegyzókönyvet úgy keii vezetni, lrogy abból az érdemi döntést támogatók és

ellenzók számatány a megállapítható 1egyen.

tevékenység kií'ejtésére iran"vuló
jogviszonyban áll, ha jogszabály



A felügyetó bizottság bármely tagja jogosult jegyzőkönyl,be fogialtatni - neve feltüntetése
meilett - a döntésre leadott szayazaíát. A jegyzőkönyvet a felügyelő bizottság ülésén a
résztvevő tagok aláírják.

7.S. Á Jbltigyelő bizottság íugjait egyenlő jogok és azonos kötelezeítségek illetik meg, így
kíilönösen: jogosult az Alapínány miíködésének és gazdálkodásának teljes körű ellenőrzésére.
Igy jelentést, tájékozíatást, illenle .felvilágosítást kérni az Alapín-óny Kwatótiumától, illetve
munkavállalóitól, az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet" azokat megvizsgálhatja. A
.feltigyelő bizatíság az alapítók döntéseinek előzetes ellenőrzésére nem.f ogosttlt. A Kuratórium
ülésein tanácskozási joggal részt vehetnek.

A feli.igyelő bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és arrnak összehívását
kezdeményezni,ha ar:'lőI szerez tudomást, hogy
a) az Alapitvány működése során olyan jogszabálysértés vag_v az Alapítvány érdekeit
egyébként súiyosan sérlő cselekmény (mrrlasztás) történt, amelynek megszűrrtetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium dörrtését teszi szükségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalap oző tény merült fel.

A Kuratóriurnot a felUgyeló bizottság indítványára - annak megtételétől számított harminc
napon belül - össze kell hívni, E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium
összehívására a feliigvelő bizottság jogosult.

Ha a Kuratórium a törvén,ves működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem
teszi meg. a felügyelő bizottság koteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeleti
szervet.

A felügyeló bizcrttsági tagság megszúnik:
a tag halálával"
lernondással.
az Alapító által történő visszahívássai,
a fu lkérés időtartamának lejártával"
az Alapitv ány rne gszűné s ével.

8) Szdmvitel i beszdmoló

Az Alapínlány köteles - az éyes beszámoló jóváhagyásá,*al egyidejiIleg - számviteli
beszámolót készíteni (mellékletei a kiegészitő melléklet és a kózhasznúsági melIéklet), amelyre
vonatkozóan a 20l ]. évi CLXXí'lórvény (Ecn.) és a 350/20] 1 (XII.30. Korm.r^) szabályai az

. irónyadóttk.

'Az Álapítvány kateÍes a beszómolóí valatnint a kózhaszrttisági mellékletet saját honlapjón is
kozzéteruni. ( ., ,, ,, :.; ., ,,,; . htt)

9) Az Alapítvárry bankszámlája felett aláírási joggal a Kuratórium einöke Réthly Ákos,
vaiamint a Kuratórium tagja Dr, Erdós Attila együttesen rendelkezik.

10) Az Aiapítvány kuratóriurna vag:/ annak tisztségviselője által a feladatkörének eliátása
során harmadik személynek okozolt kárért az Alapifuány felelős. A tisztségviseló az általa e
minőségberr az Alapitványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel,

! I) Az Alapín,ány közvetlen politikai tevékenységet nem folytcrt, szeryezete pártolóól ftiggeílert
és azohlak anyagi tcitnogatást nem nytíjt, illen,e azoktól tárnogatást nem kap.

12) Amennyiben az Áíapíruány befektetési tgvllrcry,s{ogí végez, a Kuratóriunt befektetési



szabályzaiot készít, amelyet a feltigyető bizoííságvéleményének kikérését követően az alapítók
e gl,hangtilag fogad1 úk el.

L3) Az Alapítvány esetleges megszűnése tekintetében cl Ptk. rendelkezéseí az, irányadók. Az
Alapítvániz esetleges nregszűnése esetén az Alapítvány vagyona - a hitelezők kietégítése utíin* hozzájárulása mértékéig az Aiapítókat illeti meg, a további fennmaradó vagyont az
Alapítvány céljaihoz hasonió célra keli fordítani. és erről a nyiivánosságot megfelelően
tájékoztatni.

I4) Az Álapítók az alapítói .jogok gyakorlására - bármetyik atapitó cselekvőképességének
elvesztése, halála, illetve az alapító okü,atban megjelölt lakcímen való elérhetetlenségének
esetére - kijelölik Bethlertfalvy Bálint Kornél, l02.1 Budapest, Rómer Flóris utca ]8, szdm
alatti lakost,

15) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2011. év, évi CLXXV tv. (Civil
tv,) és a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendeikezései az irrinyadóak,

tr6) Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a Fővárosi Törv-ényszék nyilvántartásba
vételével jon létre. A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha az alapítő okirat a
vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel. Az Alapítvány
tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti
meg.

Fersch Gabrieila alapitó
helyett Bethienfalvy Bálint Kornél alapítói
jogok gyakorlója

alűrás
nev:

Alulírort, igazolorn, hogy a jelen egységes szerkezetti Alapító Okirat ször,ege megfelel a 2014. május

.Iogi képviselő

-,1._,
t.e]?x_-.

aláírás

Budapest. 2015. április 23.


