A BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI KÖZALAPÍTVÁNY
Alapító Okirata
A Magyar Köztársaság Kormánya a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény
74/G. §-a, az Alkotmány 35. § (1) bekezdésének f) pontja, továbbá a közpénzek
felhasználásával, a köztulajdon használatának nyilvánosságával, átláthatóbbá tételével és
ellenırzésének bıvítésével összefüggı egyes törvények módosításáról szóló 2003. évi XXIV.
törvény 38. §-ának (4) bekezdése alapján a Fıvárosi Bíróságon 1993. január 21-én 3727.
sorszám alatt nyilvántartásba vett Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Alapítvány vagyonának –
az Alapító hozzájárulásával – közalapítvány céljára tett felajánlását elfogadva, a hazai
mőszaki kutatás-fejlesztési tevékenység folyamatosságának fenntartása, elfogadottságának
javítása és nemzetgazdaság számára hatékonyan felhasználhatóvá tétele érdekében, közfeladat
folyamatos biztosítása céljából, az Oktatási Minisztériummal, mint a Bay Zoltán Alkalmazott
Kutatási Alapítványt alapító Országos Mőszaki Fejlesztési Bizottság jogutódjával közösen
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány
elnevezéssel – határozatlan idıre – közhasznú közalapítványt hoz létre, amely a Bay Zoltán
Alkalmazott Kutatási Alapítvány jogutódja. A Közalapítvány létrehozása nem érinti az
államnak a feladat ellátására vonatkozó kötelezettségét.
I. A Közalapítvány neve
Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási Közalapítvány
A Közalapítvány elnevezése angol nyelven:
Bay Zoltán Foundation for Applied Research
A Közalapítvány elnevezése német nyelven:
Bay Zoltán Stiftung für angewandte Forschung
A Közalapítvány elnevezése francia nyelven:
Bay Zoltán Fondation pour Recherche Appliquée.
II. A Közalapítvány székhelye
1116 Budapest, Fehérvári út 130.
A Közalapítvány a tevékenységét a Szervezeti és Mőködési Szabályzatában (a továbbiakban:
SZMSZ) meghatározott intézetekben fejti ki.
III. Alapító
A Közalapítványt a Magyar Köztársaság Kormánya (Budapest V., Kossuth tér 1-3.) és az
Oktatási Minisztérium (Budapest V., Szalay u. 10-14.) alapítja. Az alapítói jogokat a
továbbiakban a Kormány gyakorolja.
A Nemzeti Kutatási és Technológiai Hivatal elnöke a Kormány nevében gyakorolja – az
Alapító Okirat módosítását kivéve – az Alapítót megilletı jogokat és teljesíti az Alapítót
terhelı kötelezettségeket, ideértve a Kuratórium és a Felügyelı Bizottság tagjainak
kijelölését, valamint az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés értékelését is.
IV. A Közalapítvány célja és tevékenysége
1. A Közalapítvány a magyarországi mőszaki, természettudományi és üzemszervezési
alkalmazott kutatások támogatását tőzi ki célul.
2. A Közalapítvány céljainak megvalósítása érdekében különösen:
a) kutatóintézeteket és más kutatóhelyeket hoz létre és mőködtet,

b) támogatja az alkalmazott kutatást és kísérleti fejlesztést,
c) alkalmazott kutatást és kísérleti fejlesztést végez a gazdálkodó szervezetek,
önkormányzatok és egyéb szervezetek részére,
d) közremőködik a doktoranduszok (PhD) képzésében, illetve támogatja azt, ide értve a
pénzügyi támogatás nyújtását is.
3. A Közalapítvány közhasznú szervezetként mőködik arra tekintettel, hogy a közhasznú
szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.). 26. § c) pontjának 3.
és 4. alpontja szerinti alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
-

tudományos tevékenység, kutatás;

-

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés.

V. A Közalapítvány jellege
A Közalapítvány állami feladatot ellátó nyílt közalapítvány, amelynek közhasznú
szolgáltatásaiból bárki részesülhet.
A Közalapítvány állami feladatként látja el a IV. pontjában meghatározott tevékenységeket,
amelyeknek jogszabályi alapja a Kutatási és Technológiai Innovációs Alapról szóló 2003. évi
XC. törvény 8. § (1) bekezdésének a), b), c), és f) pontjaiban, illetve a felsıoktatásról szóló
1993. évi LXXX. törvény 3. § (1) bekezdés b) pontjában meghatározott állami feladat.
A Közalapítvány nyílt, ahhoz pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel, felajánlásokkal a XIV/3.
pontban foglalt kivétellel bármely belföldi, illetıleg külföldi természetes személy, jogi
személy, jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezet csatlakozhat, aki, illetve amely a
Közalapítvány céljait, mőködési szabályait elfogadja.
VI. A Közalapítvány szervezete és mőködése
1. A K ur at ór i um
A Közalapítvány kezelı, ügydöntı és képviselı szerve a 8 tagból álló Kuratórium. A
Kuratórium tagjait 3 évre az Alapító képviselıje kéri fel. A Kuratórium elnöke az Alapítóval
vagy azok képviselıjével sem foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban, sem egyéb
érdekeltségi viszonyban nem állhat.
1.1. A Kuratórium tagjai
A Kuratórium elnöke:
dr. Brunner Mihály
Lakcím:
A Kuratórium további tagjai:
Duda Ernı
Lakcím:
dr. Gyulai József
Lakcím:
Lukács Péter
Lakcím:
Magyar János
Lakcím:
dr. Pap László
Lakcím:
Szekfő Balázs
Lakcím:

dr. Vass Ilona
Lakcím:
1.2. A kuratóriumi tagok díjazása
A Kuratórium tagjait tiszteletdíj nem illeti meg, ugyanakkor jogosultak a kuratóriumi
tagsággal szükségképpen felmerülı, számlával igazolt költségeik megtérítésére.
1.3. A kuratóriumi tagság megszőnik:
a) a határozott idıtartam lejártával,
b) a tag lemondásával,
c) a Kuratórium kijelölésének a Polgári Törvénykönyv 74/C. §-ának (6) bekezdése szerinti
visszavonásával,
d) a Közalapítvány megszőnésével,
e) a tag halálával,
f) az Alapító Okirat XIII. pontjában meghatározott összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
g) a köztisztviselı kuratóriumi tag megbízatása megszőnik a közszolgálati jogviszonyának
megszőntével.
1 .4 .

A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik

a) intézet létrehozása, illetve megszőntetése,
b) döntés a vagyon közalapítványi céloknak megfelelı felhasználásáról,
c) döntés a csatlakozás elfogadásáról,
d) döntés a befektetésekrıl, társaság alapításáról vagy az abban való részvételrıl,
e) a Közalapítvány éves pénzügyi tervének, éves beszámolójának, továbbá közhasznúsági
jelentésének elfogadása,
f) a Közalapítvány SZMSZ-ének, Befektetési Szabályzatának, valamint a Közalapítvány
mőködésével, gazdálkodásával összefüggı egyéb szabályzatok elfogadása,
g) munkáltatói jogok gyakorlása az SZMSZ-ben meghatározott munkavállalók felett,
h) ösztöndíj adományozása,
i) saját ügyrendjének elfogadása.
1 .5 .

A Kuratórium elnökének hatásköre

A Kuratórium elnöke önállóan dönthet minden olyan ügyben, amelyet az Alapító Okirat nem
utal a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe, továbbá a Közalapítvány más szervének vagy
tisztségviselıjének hatáskörébe, döntésérıl azonban köteles a Kuratóriumot utólag
tájékoztatni.
1 .6 .

A Kuratórium ülései

a) Hatáskörét a Kuratórium ülésein gyakorolja. Az üléseket a Kuratórium elnöke szükség
szerint, de évente legalább két alkalommal hívja össze. A Felügyelı Bizottság
kezdeményezésére a Kuratórium ülését össze kell hívni.
b) A Kuratórium üléseit meghívó megküldésével, szükség esetén rövid úton (e-mailben) kell
összehívni. A meghívónak tartalmaznia kell az ülés idıpontját, helyét, napirendjét. A
meghívót az ülés határnapja elıtt legalább 8 munkanappal kell kézbesíteni, és mellékelni kell
a napirendekhez tartozó elıterjesztéseket is.
c) A Kuratórium ülésére elıterjesztést nyújthat be a Kuratórium bármely tagja, továbbá az
Alapító Okiratban meghatározott személyek, az ott megjelölt tárgykörben.
d) A Kuratórium ülései nyilvánosak. A nyilvánosságot a Kuratórium – adatvédelmi és
személyiségi jogokat érintı esetekben, konkrét napirend vonatkozásában – egyszerő
szótöbbséggel hozott határozatával kizárhatja (zárt ülés).

e) A Kuratórium határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint fele – köztük az elnök –
jelen van, továbbá a jelen lévı tagok többsége nem áll az Alapítóval foglalkoztatásra irányuló
vagy érdekeltségi jogviszonyban. Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését nyolc
napon belül változatlan napirenddel az ülés elmaradását követı 30 napon belüli idıpontra
ismét össze kell hívni.
f) A Kuratórium üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza a Kuratórium
ülésen hozott határozatait. A jegyzıkönyvet az ülést levezetı elnök és egy felkért tag
hitelesíti. A Kuratóriumi ülésrıl készült jegyzıkönyvet meg kell küldeni a Felügyelı
Bizottság részére.
1 .7 .

Határozathozatal

a) A Kuratórium a döntéseket egyszerő szótöbbséggel hozza meg, szavazategyenlıség esetén
az elnök szavazata dönt. A határozatok érvényességéhez az elnök igen szavazata szükséges.
A Kuratórium elnökének igen szavazata hiányában az adott napirend tárgyában új
elıterjesztést kell készíteni, és azt a soron következı ülésen újabb szavazásra a Kuratórium
elé kell terjeszteni. Ilyen esetben a határozathozatal – az elnök szavazatától függetlenül – 2/3os többséggel történik.
b) A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy bármilyen más elınyben
részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt lehet. Nem minısül elınynek
a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı
nem pénzbeli szolgáltatás igénybevétele.
c) Az ülésrıl távollévı kuratóriumi tag írásban vagy elektronikus úton is szavazhat.
d) Ülések közötti idıszakban a szavazás írásban vagy elektronikus úton is történhet.
e) Az írásbeli és az elektronikus úton történı szavazás részletes szabályait az SZMSZ
határozza meg.
f) A Kuratórium határozatait külön határozatok könyvében kell nyilvántartani, amelybıl
megállapítható a döntések tartalma, idıpontja, hatálya, továbbá a mellette és az ellene
szavazók száma, személye.
2. A Közalapítvány mőködésének operatív irányítása
A Közalapítvány mőködésének operatív irányítását végzı személy a Közalapítvány SZMSZben meghatározott legmagasabb vezetı beosztású munkavállalója. Felel a Kuratórium
döntéseinek elıkészítéséért és a döntések végrehajtásáért.
2 .1 .

Az operatív vezetı feladat- és hatásköre:

a) irányítja a Közalapítvány kutatási tevékenységét a Kuratórium által elfogadott irányelvek
szerint,
b) irányítja a Közalapítvány gazdálkodását a Kuratórium döntéseinek megfelelıen,
gondoskodik arról, hogy a Közalapítvány gazdálkodása megfeleljen a jogszabályoknak, az
Alapító Okiratnak és a Kuratórium határozatainak,
c) tanácskozási joggal részt vesz a Kuratórium ülésein, javaslatot tehet a Közalapítvány
stratégiájának kialakítására, valamint a Kuratórium döntéseinek tartalmára,
d) biztosítja a Kuratórium döntéseinek végrehajtását,
e) gondoskodik a Közalapítvány mőködéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek
biztosításáról,

f) a Kuratórium munkáltatói jogkörének gyakorlásával kapcsolatban az SZMSZ-ben
meghatározott javaslatokat tesz, és munkáltatói jogokat gyakorol a Közalapítvány SZMSZben meghatározott alkalmazottai felett,
g) gazdálkodik a Közalapítvány vagyonával, és arra kötelezettségeket vállalhat az Alapító
Okirat, a Kuratórium döntései és a Gazdálkodási Szabályzatban meghatározottak szerint,
h) gondoskodik a Közalapítvány feladatainak teljesítésével kapcsolatos központi ügyviteli
feladatok ellátásáról,
i) gyakorolja az SZMSZ-ben meghatározott egyéb jogokat.
3. Az intézetek
3.1. Az intézetek a Közalapítvány jogi személyiséggel nem rendelkezı szervezeti egységei,
amelyek a Közalapítvány céljainak megvalósítását szolgáló operatív tevékenységet végzik az
SZMSZ-ben meghatározott szabályok szerint. Az intézetek élén a Közalapítvánnyal
munkaviszonyban lévı igazgatók állnak.
3 .2 .

Az intézetigazgatók feladat- és hatásköre

a) vezetik az intézeteket, biztosítják a munkavégzés személyi és tárgyi feltételeit, felelnek az
intézetek szakmai munkájáért,
b) gazdálkodnak az intézetek Kuratórium által jóváhagyott pénzügyi tervei szerint, amellyel
kapcsolatban elszámolási kötelezettséggel tartoznak,
c) gyakorolják az SZMSZ-ben meghatározott egyéb jogokat.
VII. A Közalapítvány vagyona
1. A Közalapítvány induló vagyona az alapításhoz a Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási
Alapítvány által rendelkezésre bocsátott, a 2004. december 31-i állapot szerint 3.240.132 eFt,
azaz hárommillió-kettıszáznegyvenezer-egyszázharminckettı ezer forint összegő vagyon.
2. A Közalapítvány vagyonának további forrásai, amelyek nem a törzsvagyon növelésére
rendelt vagyoni felajánlások és bevételek:
a) költségvetési támogatás,
b) a csatlakozók vagyoni hozzájárulásai,
c) más belföldi, vagy külföldi természetes és jogi személyek, valamint ezek jogi
személyiséggel nem rendelkezı társaságai által adományozott vagyon, vagy általuk a
Közalapítványnak nyújtott ingyenes vagyoni szolgáltatás,
d) a Közalapítvány saját bevételei, így különösen: szerzıdések alapján teljesített
szolgáltatások ellenértéke, pályázati úton elnyert támogatások, pénzügyi mőveletek bevételei,
stb.
3. A Közalapítvány törzsvagyona:
3.1. a) Budapest XI. ker., Fehérvári út 130. sz. alatti ingatlan, (3823/6 hrsz.) székhely.
b) Szeged, Derkovits fasor 2. sz. alatti ingatlan, (1667/A hrsz.) telephely.
c) Miskolc-Tapolca, Bay Zoltán tér 1. sz. alatti ingatlan, (45022 hrsz.) telephely.
3.2. A törzsvagyon része az induló pénzvagyonból a Közalapítvány központi
ügyintézésének helyén (székhelyén) felmerülı teljes mőködési költségek hat havi összege,
ami tartalmazza a Kuratórium tagjainak költségtérítését, valamint a Felügyelı Bizottság
tagjainak tiszteletdíját is. Ezt az összeget a Közalapítvány köteles külön számlán kezelni.
3.3. A törzsvagyon gyarapításáról a Gazdálkodási Szabályzat rendelkezik.

4. A közalapítványi célok megvalósítására a Közalapítvány teljes vagyona - a
törzsvagyon kivételével - felhasználható az óvatos vagyongazdálkodás szempontjait szem
elıtt tartva. Az Alapító Okirat IV/2. pontjának b) és d) pontjaiban meghatározott
támogatás nyújtásának feltételeit, formáját és módját az SZMSZ határozza meg.
VIII. A Közalapítvány gazdálkodása
1. A Közalapítvány köteles törekedni:
a) a Közalapítvány vagyonának gyarapítására,
b) a pozitív adózás elıtti eredményre az éves beszámoló eredmény-kimutatása szerint,
továbbá arra, hogy
c) az intézetekben folyó cél szerinti tevékenység költségeit az ebbıl származó bevételek
teljes mértékben fedezzék.
2. Az Alapító felhatalmazza a Közalapítványt arra, hogy a vagyonnal kizárólag közhasznú
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve – a jelent fejezet 1. pontjában
foglalt célkitőzés szem elıtt tartásával – vállalkozási tevékenységet folytasson, amely nem
lehet ellentétes a Közalapítvány céljaival, és azok megvalósítását nem veszélyeztetheti.
Gazdálkodása során elért eredményét a Közalapítvány nem osztja fel, azt az Alapító
Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.
A Közalapítvány gazdálkodása a mindenkor hatályos jogszabályok, az Alapító Okirat, az
SZMSZ, a Gazdálkodási Szabályzat és a gazdálkodásra vonatkozó egyéb szabályzatok,
valamint a Kuratórium döntéseinek megfelelıen történhet.
3. A Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben többségi
irányítást biztosító befolyással rendelkezik és amelyben felelıssége nem haladja meg vagyoni
hozzájárulása mértékét. A Közalapítvány által létrehozott gazdálkodó szervezet további
gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet.
4. A Közalapítvány a pénzeszközeit – a közalapítványokra vonatkozó mindenkori
jogszabályok korlátai között – a Kuratórium által jóváhagyott Befektetési Szabályzat elıírásai
szerint fektetheti be. A Közalapítvány nem végezhet a vagyonát veszélyeztetı pénzügyi
mőveleteket.
5. Ha a Közalapítvány költségvetési terve, gazdálkodása a rendeltetésszerő mőködést
veszélyeztetné, az Alapító képviselıje részletes gazdálkodási terv bemutatását kérheti, abba –
megbízottja útján is – betekinthet. A Közalapítvány irataiba a Kuratórium és a Felügyelı
Bizottság minden tagja korlátozás nélkül betekinthet.
6. A Kuratórium minden évben köteles az Alapító képviselıjének írásban beszámolni a
Közalapítvány elızı évi mőködésérıl. A naptári év lezárásával illetve fordulónapjával – mint
mérleg-fordulónappal – köteles beszámolót készíteni. A beszámoló, valamint a közhasznúsági
jelentés elkészítésének és az Alapító részére történı megküldésének határideje minden év
május 31. napja.
7. A Közalapítvány beszámolóját és a gazdálkodás legfontosabb adatait a Közalapítvány a
Hivatalos Értesítıben köteles nyilvánosságra hozni a számvitelrıl szóló 2000. évi C. törvény,
valamint a számviteli törvény szerinti egyes egyéb szervezetek beszámoló készítési és
könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 224/2000. (XII. 19.) Korm. rendelet
alapján. Ennek határideje az év május 31. napja.
További határidık tekintetében a hatályos jogszabályi rendelkezések figyelembe vételével az
SZMSZ rendelkezik.

8. A Közalapítvány központi ügyintézésének helyén felmerülı mőködési költségek összege
nem haladhatja meg az éves pénzügyi terv szerinti kiadások tíz százalékos mértékét. Ez az
összeg tartalmazza a Kuratórium tagjainak költségtérítését, valamint a Felügyelı Bizottság
tagjainak tiszteletdíját és költségtérítését is.
9. A Közalapítvány az általa támogatásban részesítettel a támogatás célját, a felhasználás
rendjét, az elszámolás tartalmát, a teljesítés határidejét, az elszámolást és bizonylatait – a
Közalapítvány folyamatos ellenırzési jogát kikötve – az ellenırzés módját, valamint a
szerzıdésszegés következményeit tartalmazó szerzıdést köt. Az elszámolásokkal szemben
támasztott követelményeket az SZMSZ mellékletét képezı Gazdálkodási Szabályzat
tartalmazza, amely nem lehet ellentétes az Alapító Okirattal.
IX. Felügyelı Bizottság
1. A Közalapítvány tevékenységét egy elnökbıl és két tagból álló Felügyelı Bizottság
ellenırzi. A megbízatás 3 évre szól, amely egy ízben meghosszabbítható. Nem lehet a
Felügyelı Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a Közalapítvány Kuratóriumának
elnöke vagy tagja; a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik; a Közalapítvány cél szerinti juttatásaiból részesül –
kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat –, illetve a
fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.
2. A Közalapítvány Felügyelı Bizottságának tagjai:
Elnök:
Benke Ákos
Lakcím: 1118 Budapest, Muskotály u. 7.
A Felügyelı Bizottság további tagjai:
Galbáts Katalin
Lakcím: 7622 Pécs, Vargha Damján u. 4.
Kotán Attila
Lakcím: 1094 Budapest, Liliom u. 35.
3. A Felügyelı Bizottság tagjai tiszteletdíjban részesülnek, amelynek mértéke az elnök
esetében a köztisztviselıi illetményalap háromszoros, a tagok esetében kétszeres szorzatának
megfelelı összeg.
4. A Felügyelı Bizottság ellenırzi, hogy a Közalapítvány a hatályos jogszabályoknak, az
Alapító Okiratban foglaltaknak és a belsı szabályzatoknak megfelelıen mőködik. Az
ellenırzés keretében a Felügyelı Bizottság a Kuratóriumtól, annak bármely tagjától, a
Közalapítvány
bármely
munkavállalójától
tájékoztatást,
felvilágosítást
kérhet,
megvizsgálhatja a könyveket és az iratokat, illetve azokat szakértıvel megvizsgáltathatja.
5. A Felügyelı Bizottság kezdeményezheti a Kuratórium ülésének összehívását, tagjai
tanácskozási joggal részt vehetnek a Kuratórium ülésein.
6. A Felügyelı Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a) a Közalapítvány mőködése során olyan jogszabálysértés, vagy a Közalapítvány érdekeit
egyébként súlyosan sértı esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé,
b) vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel.

7. Ha a Kuratórium elnöke a Felügyelı Bizottság indítványának megtételétıl számított 30
napon belül nem hívja össze a Kuratórium ülését, úgy arra a Felügyelı Bizottság jogosult.
8. Ha a Kuratórium a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a Felügyelı Bizottság haladéktalanul értesíti a törvényességi felügyeletet
ellátó ügyészséget.
9. A Felügyelı Bizottság köteles megvizsgálni a mérleget, az eredmény-kimutatást, a
Kuratórium elé terjesztett gazdálkodásra vonatkozó fontosabb jelentéseket, minden, a
gazdálkodással összefüggı, különösen a vállalkozási tevékenység folytatásáról, a
befektetésekrıl, társaság alapításáról, vagy az abban való részvételrıl szóló elıterjesztést. A
Felügyelı Bizottság – szükség esetén külsı szakértı bevonásával – célvizsgálatot folytathat.
10. A Felügyelı Bizottság a mőködésérıl és a tapasztalatairól szükség szerint, de évente
legalább egy alkalommal beszámol az Alapító képviselıjének. Beszámolóját a Kuratóriumnak
is megküldi.
11. A Felügyelı Bizottság az általa megállapított ügyrend szerint fejti ki tevékenységét.
X. A Könyvvizsgáló
1. A Közalapítvány számviteli rendjének ellenırzését a Kuratórium által pályáztatás útján
felkért független könyvvizsgáló látja el.
2. A könyvvizsgáló köteles félévenként a Közalapítvány könyveit megvizsgálni és az éves
számviteli beszámoló vizsgálatának eredményérıl a Kuratóriumnak jelentést készíteni.
3. A könyvvizsgáló feladatai ellátása során jogosult vizsgálni a Közalapítvány pénztárát,
szerzıdéseit, bankszámláját, jogosult felvilágosítást kérni a Közalapítvány alkalmazottaitól.
4. A könyvvizsgáló záradéka és a Felügyelı Bizottság véleménye nélkül a Kuratórium a
Közalapítvány éves gazdasági beszámolójának elfogadásáról érvényesen nem hozhat
határozatot.
5. A könyvvizsgáló díját az ügyvezetı igazgató elıterjesztése alapján a fıigazgató állapítja
meg.
6. Nem lehet könyvvizsgáló
a) a Kuratórium elnöke, tagja,
b) olyan személy, aki a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére
irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll,
c) aki a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
d) az a) – c) pontokban felsorolt személyek hozzátartozója.
XI. A Közalapítvány képviselete
1. Közalapítványt hatóságok, bíróságok elıtt és harmadik személyekkel szemben a
Kuratórium elnöke képviseli. Képviseleti joga önálló és teljes körő. Az elnök e képviseleti
jogát akadályoztatása esetén írásban a Kuratóriumnak az Alapítóval foglalkoztatásra irányuló
jogviszonyban vagy egyéb érdekeltségi jogviszonyban nem álló két tagjára átruházhatja, akik
az aláírás jogát csak együttesen gyakorolhatják. Az átruházott jogkörben eljáró kuratóriumi
tagok az általuk megtett intézkedésekrıl kötelesek a Kuratórium elnökének és a
Kuratóriumnak beszámolni.
2. A Kuratórium képviseletre a Közalapítvánnyal munkaviszonyban álló bármely személyt
feljogosíthat, megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának terjedelmét és módját.

XII. Rendelkezés a Közalapítvány bankszámlája felett
1. A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez minden esetben két rendelkezésre
jogosult (egy elsı és egy második helyen aláíró) személy együttes aláírása szükséges.
2. Elsı helyen a Kuratórium elnöke és a Közalapítvány SZMSZ-ben meghatározott magasabb
vezetı beosztású munkavállalója, második helyen a Kuratórium által erre feljogosított
személyek írhatnak alá.
3. Az intézeti alszámlák feletti rendelkezési jogot az SZMSZ szabályozza.
XIII. Összeférhetetlenségi szabályok
1. A Közalapítványon belül nem tölthet be vezetı tisztséget:
a) az, akit bőncselekmény elkövetése miatt jogerısen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett elıélethez főzıdı hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
b) a közhasznú szervezet megszőntét követı két évig az a személy, aki olyan közhasznú
szervezetnél töltött be – annak megszőntét megelızı két évben legalább egy évig – vezetı
tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
2. A Közalapítvány nem köthet szerzıdést a Kuratórium tagjával, munkaszerzıdésen kívül a
szervezeti egység munkavállalójával, vagy ezeknek a Ptk. 685. §-ának b) pontjában megjelölt
hozzátartozójával, továbbá nem köthet szerzıdést olyan gazdasági társasággal, amelyben a
felsoroltak bármelyike tulajdonos, vagy vezetı tisztségviselı. A Kuratórium tagja
tekintetében – az Alapító hozzájárulásával – a Kuratórium ez alól a szabály alól kivételt tehet.
3. A vezetı tisztségviselı, illetıleg az annak jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
4. A Közalapítvány támogatási pénzeszköz juttatásáról dönteni jogosult tisztségviselıi a
köztisztviselık jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény rendelkezéseinek megfelelıen
kétévente vagyonnyilatkozatot tesznek, melynek elmulasztása esetén megbízatásuk az
államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 11/A. §-ának (4) bekezdése alapján
visszavonásra kerül.
XIV. Vegyes rendelkezések
1. A Közalapítvány céljainak megvalósulása érdekében egyéb juttatásokat nyilvános,
mindenki számára hozzáférhetı szolgáltatásként, illetve pályázati támogatásokat nyilvános,
mindenki számára hozzáférhetı pályázati rendszer keretei között is nyújthat, a Khtv 15. §ában meghatározott feltételek szerint. A pályázat feltételeit a Közalapítvány a Hivatalos
Értesítıben és hivatalos honlapján hozza nyilvánosságra.
2. A Közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi
egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a közalapítvány
közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség körébe
a nyugellátás jellegő ellátások és a természetes személyek részére nem ösztöndíj jelleggel
nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.
3. A Közalapítvány szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt,
tılük támogatást nem fogad el. Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat; országgyőlési
képviselıi, megyei, fıvárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és sem közvetlen,
sem közvetett formában nem támogat.
4. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell:
a) számviteli beszámolót,

b) a költségvetési támogatás felhasználását,
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
d) a cél szerinti juttatások kimutatását,
e) a közhasznú tevékenységrıl szóló rövid, tartalmi beszámolót,
f) a központi költségvetési szervtıl, az állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a
kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek
szerveitıl kapott támogatás mértékét,
g) a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értékét, illetıleg
összegét.
5. A Közalapítvány rendszeresen, de évente legalább egy alkalommal tájékoztatja
mőködésérıl a szakmai nyilvánosságot. A Közalapítvány tevékenységének és
gazdálkodásának legfontosabb adatait legkésıbb minden év május 31-éig a Hivatalos
Értesítıben nyilvánosságra hozza, és honlapján közzé teszi.
6. A Közalapítvány SZMSZ-ében kell rendelkezni:
a) olyan nyilvántartás vezetésérıl, amelybıl a Kuratórium döntéseinek tartalma, idıpontja és
hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya megállapítható,
b) a Kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlése, illetve nyilvánosságra hozatali
módjáról,
c) a Közalapítvány mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintés
rendjérıl,
d) a Közalapítvány mőködésének, szolgáltatásai igénybe vétele módjának, beszámolói
közlésének nyilvánosságáról, valamint
e) spin-off társaságok létrehozásával, gazdasági társaságokban való részvétellel összefüggı
döntések elıkészítésének eljárásrendjérıl és feladatairól.
7. Az Állami Számvevıszék ellenırzi az állami költségvetésbıl nyújtott támogatás vagy az
állam által meghatározott célra ingyenesen juttatott vagyon felhasználását a
közalapítványoknál (ideértve a közalapítvány által alapított gazdasági társaságot is).
8. A Közalapítvány a Fıvárosi Bíróságnál történı nyilvántartásba vétellel, határozatlan idıre
jön létre.
9. A Közalapítvány a Polgári Törvénykönyvben meghatározott esetben és módon szőnik meg,
ebben az esetben a Közalapítványnak az Alapító által rendelkezésre bocsátott vagyona az
Alapítót illeti meg, azt a Közalapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és errıl a
nyilvánosságot is megfelelıen tájékoztatni kell.
10. A Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételi eljárásában a Nemzeti Kutatási és
Technológiai Hivatal elnöke jogosult eljárni.
11. A Közalapítvány Alapító Okiratát a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában, a Magyar
Közlönyben közzé kell tenni.
12. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek
valamint a Khtv. rendelkezései, továbbá az egyéb közalapítványi tárgyú jogszabályok és a
kapcsolódó polgári jogi rendelkezések az irányadóak.
Budapest, 2005.
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