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Alulirott alapiték kinyilvénitjék azon elhatérozésukat, hogy az alébbiakban részletezett 

Tartés kijzérdekii célra 

alapifvzinyt 

hoznak létre, a Ptk., tovébbé a 2011. évi CLXXV. térvény az egyesiilési jogrél, a kézhaszruk 
jogéllésrél, valamint a civil szervezetek miikédésérél és témogatésérél sz<'>16 tijrvény 

rendelkezései alapjén az alébbiak szeiintz 

1. 

Az ALAPITVANY ELNEVEZESE Es SZIJZKHELYE 

1. Az alapitvény alagitéiz Roma PulgérjogiAlapitvé11y 
1078 Budapest, Nefelejcs u. 39. 

Horvaith Aladér 
(anyja nevet Babos Magdolna; sziiletési heiye és 

ideje: Miskolc, 1964. auguszfus 29.) 1202 Budapest, 
Zobor utca 27. szém alafli lakos. 

2. Az alapitvziny neve: Romaversitas Alapitvsiny 

3. Az alapitvziny székhelve: 1086 Budapest, Danké utca 15. 

4. A civil szervezet miikédése felett az ijgyészség tiirvényességi ellenérzést gyakorol. 

5. Az alapitéi vagynn: 110.000 Ft, azaz Egyszéztizezer forint, amelyet az 
alapiték bocsétanak rendelkezésre az alébbiak szerint: 

Roma Polgérjogi Alapitvény 100.000 Ft-ot 
Horvéth Aladér 10.000 Ft-ot 

6. Az alapitvény 6115116 jogi személy. 

7. Az alapitvény hatérozatlan idiire létesiil. 
Az alapitvény jogi személy, amely a 8.) pontban megjeléit kijzhaszmli célok szolgélata 
sorén énélléan gazdélkodik. 

II. 

Az ALAPiTvANY CELJA 
8. Az alapitvény ' 

|' : cel a 

8. 1. Az alagitvainy kiildetése, célja: 
A A felséoktatésban tanu1é roma fiata1ok esélyegyenlfiségének 

megteremtése; 
f A roma szémiazésfl autoném érte1miségi réteg megteremtése, ezéltai a 

roma polgérosodési folyamat felgyorsitésa; 
- A felséoktatésban tanulé, kiemelkedéen tehetséges roma hallgaték 

képzése, tehetséggondozésa, anyagi és sze11emi témogatésa; 

érteimiségivé vélésuk szakmai és etikai észténzése; 
- Olyan roma elit megteremtése, amely felelésséget és elkételezettséget 

érez sajét népcsoportjé.nal< fejliidése irént. 

S. 2. Az alapitvény ailtalainos tevékenységi kt'm&. l\f\U|‘“ QRMA 
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Roma k6z- és felséoktataisi intézményt - Léthatatlan Kollégiumot alapit és 
mikiidlet, amely szellemi és - lehetéségeihez mérien - auyagi segitséget nyxljt 

- a kézépiskolai és az egyetemitanulményok sikeres elvégzésében, 
- a hiényzé kompetenciék megszerzésében (nyelvtudés és egyéb 

készségek), 
f a Tutori reudszer miikédtetésével, a leheté legjobb szakmai tudés 

megszerzésében, 
- a roma értelmiségivé vélés belsé és kiilsé konfliktusainak 

feldolgozéséban, 
f a szeméiyiségben rejlfi erék felszabaditésziban és tudatositéséban, 
- a hallgaték identitésénak megerésitésében. 
~ az alapitvény a nemzetiségek jogairél szélé 2011. évi CLXXIX. 

térvényben meghatérozott roma nemzetiség érdekvédelmét, 

érdekképviseletét, és a nemzetiségi kulfurélis autonémiéval 

kiizvetleniil ésszeiiiggia' tevékenységeket is ellét az alapitvény 

céljainak elérése érdekében. 

Az alapitvénv tevékeuvségi teriileteiz 

Oktatési program: 
- Tutorélis képzés, 
- Nyelvi képzés, 
» Szabadegyetemi eléadés, 
- Roma nyelvoktatés, 
- Szémitégépes tanfolyam, 
- Retorika, esszéirés és tudoményos kutatés médszenana, 
f Karriertervezés, 
- Személyiségfejleszté tréning, 
- Vezetéképzé tréning, 
- Egyéb, a diékok fejlédését segité képzések. 

Az alapitvény éltal miikiidtetett Lithatatlan Kollégium oktatési programou 
kiviili tevékeuységei: 

- Téborok szervezése, lebonyolitésa, 
~ Ujség szerkesziése (oktatési, kulmrélis, roma kijzéleti informéciés 

folyéirat), 

- Roma kézépiskolésok felkészitése Hiiskoléra, egyetemre 

(Romaversitasos diékok szervezésében is), 
- Konferenciék szervezése, létogatésa, 
- Filmklub mflkiidtetése, 
f Diéktanécsadé, 
- Diékcentrum (Kézésségi Héz), 
- Kollégium alapitésa és térsalapitésa, 

Az alapitvény éltal mlikiidtetett Léthatatlan Kollégium juttatésai a diékjai 

széméra: 
DR. MUHI ERIKA 
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Az alapitvény a lehetéiségeihez ménen a diékjai széméra anyagi 1z'1mogatésU6szt6ndijat 
is ad, egyéni elbirélés alapjéu, a tanévenként megkétiitt tanulményi szerzédésben 
szabélyozort feltételekkel. 

Kiizcélli juttatésok: 
- Tutor kézvetitése, 
- Szémitégép, internet hasznélata a székhelyen, 
- Weboldal iizemeltetése, 
- Téboroztatés megszervezése, 
- Kényvtér hasznélata a székhelyen, 
f Ujség (oktatési, kulturélis, roma kiizéleti informéciés folyéirat) kiadésa, 
- Lakhatés tzimogatésa, 
- Més, a hallgaték fejléidését szolgélé és az alapitvény céljaival 

iisszhangban lévia' egyéb természetbeni juttatésok, arnit a kuratérium 
hatérozatéban tesz lehetévé. 

Céljai szolgélata keretében kiemelr figyelmet fordit a kiimyezetvédelemre, és a 
kémyezetvédelmi képzésre. 

Mindemellett az alapitvény kiildetése és céljai elfimozditésa érdekében jogi védelmet, 
jogi képviseletet és tanécsadést is ellzithat. 

A célokat és az emberi jogok védelmét és érvényesiilését elésegitendé az Alapitvény 
és tanuléi és hallgatéi Hgyelemfelhivé, térsadalmi tudatformélb tevékenységeket is 

elléthatnak. Tovébbé ezen célok megvalésulés érdekében az alapitvény a kiizéletben 
valé aktiv szerepvéllalésra is figyelmet fordit, valamint tudoményos tevékenységet is 
elléthat. 

Az alapitvény kiizvetlen politikai tevékenységet mem folytat, szervezete pértoktél 
fiiggetlen és azoknak anyagi téinogatési nem nyéjt. 
Az alapitvziny orszéggyllilési, megyei, fiivérosi, helyi énkonnényzati képviselfijeliiltet 
nem éllit és mem ajénl. Az alapitvény politikai tevékenységet a jfivfiben sem félytat. 

Az alapitvény véllalkozési tevékenységet csak kézhasznil céljainak megvalésitésa 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 
A gazdélkodzisa sorén elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapitvény kézhasznfx 
tevékenységére forditja, 

Az alapitvény kézhaszmi tevékenysége, egyben alapfeladata a nemzetiségi 
gimnéziumi, szakkiizépiskolai neve1és»oktatés. A Léthatatlan Kollégium oktatési 
programon kiviili tevékenységei kiegészité tevékenységek. 
A k6zépfokl'1 nevelés-oktatés a magyar éllam kézszolgélati feladata. A 2011. évi CXC. 
tiirvény a nemzeti kéznevelésrél 2, § (1) bekezdése szerint: ,,Az Alaptiirvényben 
foglalt ingyenes és kételezé alapfokfx, ingyenes és mindenki széméra hozzziférhetié 
kézépfokd nevelés-oktatéshoz valé jog biziositésa az érettségi rnegszerzéséig, illetve 
az elsé szakképzettség megszerzését biztosité elsé szakmai vizsga befejezéséig a 
magyar éllam kiizszulgélati feladata." 

Az alapitvény szolgéltatésait bérld, megkétés nélkiil igénybe veheti, aki az alapitvziny 
elveit elfogadja, 

DR. Mu:-u ER|KA UGYVED 
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III. 

Az ALAPiTVANvI TCSKE Es Az ALA1>iTvANY VAGYONA 
Az alapitvény indulé vagyonét, 110.000 F t-ot, azaz Egyszéztizezer forintot az alapiték 
bocszitjék rendelkezésre. Az alapitéi vagyon riem kévetelheté vissza. 

Az alapitvényi tékéhez tijrténé hozzéjérulést, illetve az alapitvényhoz tartozé ingé 

vagy ingatlan értéket be kell vezemi az alapitvényi nyilvéntanésba, 

Az alapitvényi vagyon forrésa az alapitvényt térnogaté természetes és jogi személyek, 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkezé gazdaségi tirsaségok éltal admit 

hozzéjzirulés. Mindez az alapitvény sajét bevétele. 
Az alapitvény Vagyonéhoz hozzé lehet jérulni az alapitvényi célok eléréséhez 

sziikséges éllé, vagy forgéeszkiizékkel. Ezekben az esetekben a hozzéjérulés ésszegét 
a kijnyv szerimi, illetve a beszerzési értékek alapjén kell meghatérozni. 

Az alapitvény szémléjéra valé befizetés forintbau és devizéban is téffénhet. Az utébbi 
esetben a hozzéjérulést devizaszémlén kell elhelyezni. 

Az alapitvényhoz minden magyar és killlfiildi természetes vagy jogi személy, tovébbé 
ezek jogi személyiséggel nem rendelkezia' térsasziga csatlakozhat, aki /ame1y/ az 
alapitvémy célkitizéseivel egyetért, és képes vagyontérgyat, eszkiizt, szakértelmei, 

készpénzt az alapitvény rendelkezésére bocsétani, amelyet az céljainak elérésére 

hasznositani fud. 
Az alapitvény a jogszabélyokban meghatérozott feltételek mellett abefizetéknek 
adéigazolést ad. 

Az alapitvény indulé vagyonéval és az adoményozék éltal késébb juttatott egyéb 
vagyonnal az alapité okirat rendelkezései szeriut a kuratérium gazdélkodik. A 
meghatérozott célokra adoményozott bsszegek kizérélag az adoményozé éltal 

meghatérozott, de az alapité okiratban szereplé célra hasznélhaték fel, Az Alapitvémy 
eliibbiekben meghatérozott indulé vagyona niivekedhet a jelen alapité okiratban 
meghatérozott feltételek szerinti csatlakozék hozzéjérulésaival, valamint a kezelé 
szerv gazdélkodésénak, pénzgyiijtfi és pélyézé tevékenységének eredményéivel; az 

alapitétél, az éllamhéztartés alrendszereitél, vagy més adomzinyozétél kézhasznli 
céljaira, vagy miikédési kéltségei fedezésére kapott térnogatéssal, illetve adoménnyal; 
a kiizhaszmi tevékenysége folytatésébél szénnazé, ahhoz kézvetlenfjl kapcsolédé 
bevétellel (amely nem beruhézésbél szérmazik); a szervezet eszkézeinek hozadékébél 
(pld. kamat) szérmazé bevételbfil. 

Az alapitx/ényt témogaték a témogatésért cserébe semmilyen ellenszolgéltatésbau nem 
részesfllnek. 

A kiizhaszmi alapitvény kiiltségeiz 
a.) a kijzhasznli tevékenység érdekében felmeriilt kiizvetlen kiiltségek (réforditésok, 
kiadés0k); 
b,) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerlilt kézvetlen kiiltségek 

réforditésok, kiadésok). 

A kézhaszrni alapitvziny nyilvéntartésaira egyebekben a reé irényadé kényvvezetési 
szabélyokat kell alkalmazni. 

Iv. 
Az ALAPHVANYI vAcYoN FELHASZNALASA. GAZDALKODAS Az 

ALAPITVANYI VAGYONNAL 

DR, ?(|UHl ERIKA 
UGYVED 
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7.

8

9 

10. 

vi 
Az alapitvény kuratémuna az alapitvény alapitéi vagyonét a fenti céloknak 
megfeleléen, teljes egészében felhasznélhatja a m1' .'1k6dés sorén. 

A kuratérium a 2011. évi CLXXV. tijrvény az egyestilési jogrél, a kézhaszntx 

jogéllésrél, valamint a civil szervezetek mdkédésérél és témogatésérél rendelkezései 
éltal témasztott korlétok kiizétt az alapitvény vagyoneival szabadon rendelkezik. 

Témogatni csak az alapitvény céljait lehet, 

A kiizhasznli szervezet bérmely cél szerinti jutiatését - a létesité okiratban 

meghatérozott szabélyok szerint » pélyézathoz kiitheti. Ebben az esetben a pélyézat 
nem tartalmazhat olyan feltételeket, aznelyekbél - az eset ésszes kériilményeinek 

rnérlegelésével - megéllapithaté, hogy a pélyézatnalc e16re meghatémzott uyertese van 
(szinlelt pélyézat). Szinlelt pélyézat a cél szexinti juttatés alapjéul nem szolgélhat. Az 
alapitvény céljainak megvalésitéséra az alapitvziny indulé Vagyona, ezt meghalad<'>an S 

vagyon hozadéka, tehét az indulé vagyon hozadéka (kamat), valamint a késébb 
csatlakozék vagyoni hozzéjénllésai és azok hozadéka, pélyézatokon elnyert 

céltémogatésok hasznélhaték fel, Az alapitvémy céljainak elérése érdekében, az 

alapitvény céljaira rendelt vagyonébél pélyézat (ujén, észtiindijat, témogatést ny1l\jtha1, 
Az alapitvény dijat létesithet, diinthet annak odaitéléséréd, anyagi témogatést nydjthat 
minden olyan megoldés, tevékenység vagy szervezet részére, amely az Alapitvény 
céljainak eléréséhez jelentés, széles kérben haszuosiihaté eredményét igér. 

Az alapitéi vagyonon feliili teljes vagyont a Kuratériuun az alapitvényi célok 

szolgélata sorén felhasznélhatja, 

Az alapitvény véltét, illetve més hitelviszonyt megtestesité értékpapirt nem bocséjt ki. 
Az alapitvény befektetési tevékenységet mem folytat, Az alapitvény a cél szerinti 

tevékenységébél, illetve véllalkozési tevékenységébél szérmazé bevételeit és 

réforditésait kételes elkiilénitetten nyilvéntartani. 

Az alapitvény kételes az éves beszémolé jévihagyéséval egyidejiileg kiizhaszmiségi 
mellékletet és kiegészité mellékletet késziteni. 

v. 

Az ALA1>iTvANY szERvE1 

AZ Alapiivény legflibb szerve a 7 (hét) taglfl Kuratérium. A lcuratérium az alapitvény 
iigyvezeté szerve. A kuratérium tagjai az alapitvény vezeté tisztségvise16i. 

A Kuratérium hatéskiire és feladata: 

Az Alapitvény vagyoné.na.k megérzése illetve alapitvzinyi céhi hasznositésa, valamint 
anuak biztositésa, hogy az Alapitvény a mindenkor hatélyos jogszabéiyok szerint, 
céljénak megfeleléen mflkijdjiin és gazdélkodjék. 

Csatlakozés esetén a felajénlé éltal meghatérozott fehételek elfogadésérél a 

kuratérium d6nt. 

A kuratérium kizérélagos hatéskiirébe tanozik az éves beszémolé és a kiizhasznilségi 
melléklet jévéhagyésa, tovébbé diintés a csatlakozés kérdésében. 

°'<- “gswsfm 
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A kuratlirium tagjai. 

Akuratérium elndke: Dr. Dindk Heuriett Eva (anyja neve: Rokolya 
Henriette) 1044 Budapest, Szekfii Gyula utca 15/A. 
szém alatti, 

A kuratérium tagjai: Horvzith Aladar (anyja ueve: Babos Magdolna) 2112 
Veresegyhéz, Budapesti ut 84. szaim alatti, 

Horvéth Jézsef (anyja neve: Lakatos Ibolya) 5300 
Karcag, Nyar utca 74. szém alatti, 

Jézsa Mairta (auyja neve: Lziszlé Annamaria) 1066 
Budapest, Zichy Jenii utca 20. IV. emelet 2. slam alatti, 

Kéczé Angéla (anyja neve: Orgovén Iréng) 1027 
Budapest, Frankel Leo u. 10. IV. emelet 1. szém alatti 

Szdke Sandor (auyja neve: Lzizzir Ver0nika;) 1027 
Budapest, Margit krt. 42. szém alatti 

Dr. Brassdi Vivien (anyja neve: Lnlcatos Erz,se'I1et,) 6300 
Kalocsa, Malomsziig utcu S2. szdm alatti lakasok. 

A jogi személy elsé vezeté tisztségviseléje Dr. Dinék Hel1riettEva. 

A kuratérinun tagjait az alapiték kérik fel hatérozatlan idétartamra, A kuratéxium tagjai 
az alapitvény vezet6 tisztségvisehii. Vezeté tisztségviselé az a nagykoru személy 
lehet, akinek cselekvéképességét a tevékenysége ellétéséhoz sziikséges kiirben nem 
korlétozték. Nem lehet vezeté tisztségviselé az, akit biincselekmény elkévetése miatt 
jogerésen szabadségvesztés bflntetésre itéltek, amig a bijmtetett eléélethez fdzédé 
haitréuyos kfivetkezmények alél nem meutesiilt. Nem lehet vezetfi tisztségvise16 az, 
akit e foglalkozeistél jogerésen eltiltoftalc. Akit valamely foglalkozéstél jogerés biréi 
itélettel eltiltottak, az eltiltés hatélya alatt az itéletben megjelélt tevékenységet folytaté 
jogi személy vezetb' tisztségviseléjje nem lehet. Az eltiltést kimondé hatérozatban 
megszabott idétartamig nem Iehet vezetil' tisztségviselfi az, akit eltiltottak a vezetfi 
tisztségvisekii tevékenységtél, Az alapitvziny kedvezményezettje és annak kiizeli 
hozzétartozéi nem lehetnek tdbbségben a kurat<'>riumban. 

Az alapitvény képviselijje a kuratériurn elnijke egyediil jogosult az a.lap1'tvé.ny 
képviseletében eljémi. 
A bankszémla feletti rendelkezés ugy térténik, hogy az elnék (Dr. Dinék Henriett 
Eva) egyediil, a l<uratc'>n` um két-két tagja (Horvritlz Jo'zsej§ Jzizm Mrirta, Kzicze' 
Alzgéln, Szé7ce Szindor, Dr. Brasséi Vivien) ketten-ketten egyiitt ir ala. A bankszémla feletti rendelkezési jogbél Horvéth Aladér kuratériumi tag, alapité, ki 
van zarva. 

A kuratériumi tagség megszfmhet a kuratérium visszahivéséval, lemondéssal, 
elhalélozéssal. Amezmyiben valamelyik tag lemond, a megmaradt tagok kiitelesek e 
tényrél az alapitékat értesiteni, akik uj tagot jeliilnek ki. A kuratérium tagjét 
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megbizatésénak lejérta elélt az alapitvényi cél megvalésitésénak kézvetlen 

veszélyeztetése esetén az alapiféi jogok gyakorléja hivhatja vissza. 

A kuratérium tagiai tevékeuységixket térsadalmi munkziban végzik, de munkéjuk sorén 
felmeriilfi kéltségeiket az alapitvény megtéritheti, 

A kuratérium sziikség szerint, de évente legalébb kétszer iilést tan. Az ilést a 

kuratérium elnéke 8 napra elére, igazolhaté médon a napirendi javaslat kézlésével 
hivja éssze. A kuratériumi tag jogosult tovébbi napirendi pont felvételét inditvényozni. 
A napirend térgyalésérél az elniik diint. 

A kuratérium Lilését éssze kell hivni akkor is, ha tagjainak legalébb fele vagy az 
alapité irzisban kezdeményezi, 

A kuratérium ijlése nyilvéuos, 

A kuratérimn flléseiriil jegyzékijnyvet kell késziteni és arrél a hatérozatok kényvét 
kell vezetni. A jegyzfikényvnek és a hatérozatok kényvének tartalmaznia kell a 

kuratérium iilésének idépontjét, a meghozott diintések (hatérozatok) szé szerinti 

szévegét, a déntés hatélyéra vonatkozé rendelkezéseket, a diintést témogaték és azt 
ellenziik szémarényeinalc és ha lehet nevének régzitését, 
Nyilt szavazés esetén a témogatékat és az ellenzéket név szerint tartalmazza a 

jegyzékfinyv, A déntést ellenzék ellenvéleményflket irésban csatolhatjék. 

A miikédéssel kapcsolatban keletkezett fenti iratokba, tovébbéz a kézhasznixségi 

mellékietekbe valé betekintést a kuratéxium munkanapokon, - el6re egyeztetett 

idépontban - munkaidén belill bérki széméra lehetévé teszi. A kézhaszndségi 
mellékletekbél bérki, a sajét kéltségére fénymésolatot kérhet. 

A kuratérium hatérozatképes, ha az elniik és tovébbi hérom kuratériumi tag jelen van 
(akér fizikailag vagy elektronikus eszkéz Litjén). Hatérozatképtelenség esetén az Lilést 
addig kell ismételten ésszehivni, amig az hatéxozatképessé nem vélik. 

A Kuratérium Glése f a tagok akadélyoztatésa esetén f akként is megtanhaté, hogy a 

tagok elektronikus és internet alapli kommunikéciés eszkéziék (pl. Skype, 
videokonfereucia) igénybevételével csatlakoznak és hoznak hatairozatot, feltéve, hogy 
az intemetes ijlésen résztvevé tagok személyazonosséga megéllapithaté és az iilésen 
résztvevé valamennyi tag egyidejlli kommunikéciéja megvalésithaté. 
Ez esetben a kuratériumi tagok iizikai részvétele helyettesitheté technikai eszkiiziik 

igénybevételével. A Kuratérium tagjai a napirend elfogadésakor hatéroznak arrél, hogy 
melyik kurétor milyen médon vesz részt a napirend megtérgyaléséban és a hatérozat 
meghozataléban. Az ijlést levezeté elniik és a jegyzékényv hitelesitéje csak olyan 
személy lehet, aki flzikailag is részt vesz az iilésen. 

A kurat6riLm1 a déntéseit egyszerii szétébbséggel és nyilt szavazéssal hozza. 

Szavazategyenléség esetén lij javaslatot kell eléterjeszteni. 
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A szervezet az éves beszémolét és a kézhasznfxségi mellékletet az éltalénos szabélyok 
szerint fogadja el. 

A kuratérium dijntéseit az éxintettekkel irésban, igazolhaté médou, a nyilvénosséggal 
az alapitvény www.romaversitas,hu elnevezésii honlapjén kell kézzétenni, illetve 

nyilvénosségra hozni. 

Az alapitvény mtikijdése médjénak, szolgéltatésai igenybe vétele médjénak, 
beszémo1c’Jinak adatait a www.romaversitas.hu honlapon ke11 kiizétenni. 

A kiizhaszmll szervezet megsminését kiivetii héroln évig nem lehet mais k6zhaszn\'1 
szervezet vezet6 tisztségviseléje az a személy, aki korébbau olyan k6zhaszn\'1 

szervezet vezeté tisztségviseliije volt f annak megsziinését megelézé két évben 
legalébb egy évig - 

, amely jogutéd nélkill sz\'int meg \'1gy, hogy az éllami adé- és 
vémhatf'1ségné1 nyilvémtartott add- és vfuntartozését nem egyenlitette ki, amellyel 

szemben az éllami adé- és vémhatéség je1ent6s 6sszeg\li adéhiényt tén fel, amellyel 
szemben az adé- és vémhatéség ijzletlezérés intezkedést alkalmazott, vagy 
iizletlezérést helyettesité birségot szaboti ki, amelynek adészémzit az éllami adé- és 
vémhatéség az adézés rendjérél SZ616 térvény szerint feliiiggesztette vagy tiirélte. A 
vezetii tisztségviselié illetve az ennek jeliilt személy kételes va.1a.mennyi érintett 

kézhasznil szervezetet elézetesen téjékcztatni arrél, hogy ilyen tisztséget egyidejiileg 
més k6zhasznL'1 szervezetnél is betfilt. 

A kuratérium hatérozathozataléban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
kézeli hozzétartozéja, hozzétartozéja (a Ptk. 8:1 § (1) bekezdése), a hatérozat alapjén 

a) kételezettség vagy felelésség alél mentesiil, vagy 

b) bénnilyen més elényben részesiil, illetve a megkétendii jogdgyletben egyébként 

érdekelt. Nem minésiil elénynek a k5zhasznL'1 szervezet cél szerinti juttatésai 

keretében a bérki 2i1ta1 megkétés nélkiil igéuybe veheté mem pénzbeli szolgéltatés. 

v1 
A FELUGYELG BIZOTTSAG 

A F eliigyehi Bizottség 

Az alapitvény alapitéi négy (4) éves idétartamra hérom (3) tagfx Feliigyelé Bizottségot 
neveznek ki. 

Afeliigyelé bizottség elniikez Csonka Jénos (anyja neve: Ignéxcz Rozélia; sziiletési 

helye és ideje: Dombévér, 1974. december 16.) 8617 K6r6shegy, Kishegy 39. szém 
alattilakos. 

A feliigyelii bizottség tagjai: Dancsné Ivéncsik Erika, (sziiletési neve: Ivéncsik 

Erika; anyja neve; Gulyés Hona; sziiletési helye és ideje: Miskolc I., 1974. februér 22.) 

3521 Miskolc, Kassék Lajos utca 15, 3. szém alatti lakos szém alatti, és 
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9. 

20 

21 

22 

23 

Lakatos Ilona (sziiletési neve: Lakaios Ilona; anyja neve: Keresztes Ilona; sz1`i1etési 

helye és ideje: Vészté, 1950.jL'1lius 11.) 1039 Budapest, Gyiirlli utca 16. 11. emelei 5. 

szém a1atti lakosok. 

A kézhaszmi szervezet megsziinését kiiveté hérom évig nem lehet mais kézhaszmi 
szervezet vezeté tisztségviseléje az a személy, aki korébban olyan kiizhaszmll 

szervezet vezeté tisztségviseléje volt - armak megszfmését megelézé két évben 

legalébb egy évig - 
, amely jogutéd nélkiil szvlint meg lllgy, hogy az éllami adé- és 

vémhatéséguél nyilvéntartott adé- és vémtartozését nam egyenlitette ki, amellyel 

szemben az éllami adé- és vémhatéség jelentiis iisszegfi adéhiényt tért fel, ame11ye1 

szemben az adé- és vémhatéség Lizletlezérés iutézkedést a1ka1mazott, vagy 
iizletlezérést helyettesitii birségot szabott ki, amelynek adészémét az éllami ad<'>~ és 

vémhatéség az adézés rendjérfil szélé térvény szerint feliiiggesztette vagy térélte, A 
vezeté tisztségvise16 i11etve az ennek jeliilt személy kii'ie1es valamennyi érintett 

kézhaszmi szervezetet eliizeteseu téjékoztatni arrél, hogy ilyeu tisztséget egyidejtileg 
mais kézhasznd szervezetnél is bet61t. 

A feliigyelé bizottség sziikség szerint, de legalébb évi egy alkalomrnal iilésezik. A 
felflgyelé bizottség Lilését az elnéke irésban, a napirend k6z1éséVe1 nyolc napra elére 

hivja éssze. Az iilés akkor hatérozatképes, ha két tag jelen van. A felijgyelé bizottsdg 
kétharmados tiibbséggel és nyilt szavazéssal dént. 

A fe1iigye16 bizottség iilése nyilvénos. 

A feliigyelé bizottség déntéseit az érintettekkel irésban, igazolhaié médon, a 

nyilvénossziggal a www.romaversitas,hu honlapon kell nyilvénosségra hozni, 

A feliigyelé bizottség egyebekben az iigyrendjét maga éllapitja meg. 

A feliigyelé bizottség e11en6rzi a k6zhasznL'1 szervezet mtikédését és gazdélkodését. 
Ermek sorén a vezeté tisztségvise16kt61 jelentést, az alapitvény alkalmazottaitél pedig 
taijékoztatét kérhet. 

A fe1iigye16 bizottség az alapitvény kényveléseibe és irataiba betekinthet, azokat 

megvizsgélhatja. 

A feliigyelé bizofiség tagja az alapitvény kuratériuménak iilésén tanécskozési joggal 
részt vehet, 

A feliigyelé bizottség kételes a kuratériumot téjékoztatni és annak ésszehivését 

kezdeményezni, ha arrél szerez tudomést, hogy 

a) az alapitvény m\'jk6dése sorén olyan jogszabélysénés vagy az alapitvény érdekeit 

egyébként sdlyosan sérté esemény (mulasztés) tértént, amelynek megsziintetése vagy 
kfivetkezményeinek elhéritésa, illetve enyhitése a kuratérium déntését teszi 

sziikségessé, 

b) a vezeté tisztségviseliik felelésségét megalapozé tény meriilt fel. 
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A kuratériumot a fel1`,`\gyel<'S bizottség inditvényzira annak megtételétél szémitott 

hauninc napon beliil éssze kell hivni. E hatéridé eredményteleu eltelte esetén a 

kuratérium ésszehivésfira a feliigyelé bizottség is jogosult. 

Ha a kuratérium a tiirvényes miikédés helyreéllitésa érdekében sziikséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a feliigyelé bizottség kételes haladéktalanul értesiteni a 

tiirvényességi ellenérzést elléfé szervet. 

vu. 
ZAR() RENDELKEZESEK 

Az alapitvény megsztinik, ha az alapitvény a céljét megvalésitotta, és az alapité dj célt 
nem hateirozoti meg; az alapitviny céljzinak megvalésitésa Iehetetlenné vzilt, és a cél 

médositéséra vagy mais alapitvzinnyal valé egyesiilésre nincs méd; vagy az alapitvény 
hérom éven fat a célja megvalésitzisa érdekében nem folytat tevékenységet, Az alapiié 
nem sziintetheti meg az a1ap1'tvé.nyt, 

Ha valarnelyik megszfjnési ok bekijvetkezik, a kuratérium értesili az alapitéi jogokat 
gyakorlé személyt Vagy szervet a sziikséges intézkedések meg1éte1e érdekében, és a 

megsziinési ok bekiivetkeztét k6zli a felilgyelébizottséggal és a kényvvizsgéléval is. 

Ha az alapitéi jogokat gyakorlé személy a szerv a megsziinési ok alapjén harminc napon 
beliil érdemi imézkedést nem hoz, a kurat<'nium ezt kijvetéen kiiteles a nyilvéntarté 
biréséghoz bejelenteni a megsziinési okot. A bejelentési kiitelezettség késedelmes 

voltébél vagy elmulasztésébél eredii kzirokért az alapitvénnyal és harmadik 

személyekkel szemben a kuratérium tagiai egyetemlegesen felelnek. A jogutéd uélkiil 
megsziiné alapitvénynak a hifeleziii igények kielégitése utén meg-maradé vagyonérél a 

térlését elrendelé hatérozatban kell rendelkezni, 

Az alapitvény jogutéd nélkiili megszfmése esetén a hitelezék kielégitése utén 

megmaradé vagyon az alapité okiratban megjeliilt személyt illeti, azzal, hogy az alapitét, 
a csatlakozét és az egyéb adoményozét, tovébbé ezek hozzétartozéit megilleté vagyon 
nem haladhatja meg az alapité, a csatlakuzé és az egyéb adoményozé éltal az 

alapitvimynak juttatott vagyont, Az alapité az ziltala juttatott vagyunrél az alapitvény 
jogutéd nélkiili megszfjnésekor az alapitvény céljéval azonos vagy hasoulé cé1L'1 

alapitvény vagy egyesiilet széméra rendelkezhet, ha az alapité okirat ilyen esetre a 

vagyonrél mem rendelkezik vagy a rendelkezés teljesitése lehetetlen. A nyilvzintarté 
biréség jogszabélyban meghatérozott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapito' okirat 

vagy az alapité nem rendelkezik a megsziiné alapitvény vagyonérél, vagy ha az alapité 
okirat éltal megjelélt személy, vagy az alapité okirat éltal megjelélt alapitvény, 

egyesiilet a vagyont mem fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 

Az alapiték az alapitvényt hatérozatlan idére hozzék létre. A biréség az alapiwényt - 

tiirvényben meghatérozott eljérést kijvetéen - a nyilvéntanésbél térli, ha az alapité 

okiratban meghaférozott cél megvalésult, idé eltelt, feliétel bekévetkezett, Az 
alapitvényt akkor is tériilni kell a nyilvéntartésbél, ha a biréség az alapitvényt 

megsziinteti vagy més alapitvénnyal valé egyesitését rendeli el, A biréség az igyész 
keresete alapjén az alapitvényt megszflnteti, ha céljénak megvalésitzisa lehetetlermé vélt, 
illetéleg ha jogszabély-véltozés folytén a bejegyzést meg kellene tagadnia, A biréség az 
alapité kérelme alapjén az alapitvényt megsziinteti, ha az alapitvény céljainak 

megvalésitésa Iehetetlenné vélt. A birésaig az alapitvényt megszfmtetheti, ha a kezelé 
szerv (szervezet) tevékenységével az alapitvény céljét Veszélyezteti és az alapité - a 
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biréség felhivésa e11enére A a kijelélést nem vonja vissza es kezeléként més szervezet 
(szervezetet)nemje1ii1 ki. 

A biréség az érdekelt alapiték k6z6s kérelmére - dj alapitvény létrehozésa vagy més 
alapitvényhoz va16 csatlakozés céljébél f elreiidelheti az a1apih/éuyok egyesitését, ha ez 

az érintett alapitvényok céljainak megvalésitéséval iisszhangban éll. Az alapitvziny 

nyilvéntartéséra, feltigyeletére, tiirvényességi ellenérzésére, tovébbé cséd-
, 

Végelszémolési es felszémolési eljéréséra, megsziintetésére, az egyesiilési jogrél, a 

kiizhaszmi jogéllésrél, valamim a civil szervezetek mhktidésérél és tzirnogatésérél szélé 

térvény rendelkezéseit kell alkalmazni az alapitvényokra Vonatkozé, ott meghatérozott 

eltérésekkel. 

25. Az alapitvény létrejéttéhez az alapitvémmak a Févérosi Biréségnél 161-1én6 

nyilvéntanésba vétele sziikséges, az alapitvény csak ezt kiivetfien kezdheti meg 
tevékenységét. 

26. Az alapité okiratban nem szabélyozott kérdésekben a 2013. évi V, térvény (Ptk,) és a 

2011. évi CLXXV. térvény az egyesijlési jogrél, a kézhasznfx jogéllésrél, valamint a 

civil szervezetek mii.k6desériJ'l és témogatésérél (Ectv.) rendelkezései irényadéak. Az 
alapité okirat médositésénak jogét az alapiték fennta.rtjé.k maguknak. 

A jelen okirat az alapitviny 2001. januir 05-én kelt alapité okiraténak az idékiizi és a 

2019. december 11. napjéu kelt médositaisaival egységes szerkezetbe foglalt sz5vege. A 
2019. december 11. napi médositésok vastag, diilt betiivel szerepelnek. 

Budapest, 2019, december 11, 

Roma Polgérjogi Alapitvény Horvith Aladér 
alapité alapité 

Horvéth Aladér alapité jogi képvisekijekéni igazolom, hogy az alapité okirat egységes 

szerkezetbe foglalt sziivege megfelel az alapité okirat médositésok alapjén hatélyos 

tartalménak. 
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