
Szám:  2-10/2011. 
 
 

K I V O N A T 
 
 

a Tolna Megyei Önkormányzat Közgy űlése 2011. november 30-i 
ülésének jegyz őkönyvéb ől 
 
 

A Tolna Megyei Közgy űlés 103/2011. (XI. 30.) közgy űlési 
határozata a Cultura Oeonomica Alapítvány alapító 
okiratának módosításáról:  
 
1. A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlése egyetért a 

Cultura Oeconomica Alapítvány alapító okiratának melléklet 
szerinti módosításával. 

 
2. A Közgyűlés felkéri elnökét, hogy a melléklet szerinti alapító 

okiratot az alapító képviseletében írja alá és a módosítás 
bírósági bejegyzése érdekében szükséges intézkedéseket 
tegye meg. 

 
Felelős:  dr. Puskás Imre, a Közgyűlés elnöke 
Határid ő: azonnal  
 
 
 

k.m.f.t. 
 
 

dr. Puskás Imre sk.                   dr. Bartos Ge orgina sk. 
          a Közgy űlés elnöke              megyei f őjegyző 
 
 
 
A kivonat hiteléül: 
 
Istlstekker Lídia  
 



 
melléklet 

CULTURA OECONOMICA KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY  
ALAPÍTÓ OKIRATA 

(egységes szerkezetbe foglalva)                   
 

Preambulum 
 
Alulírott Alapítók a magyar felsőoktatás fejlesztése, a közgazdászképzés elősegítése, a 
hazai szellemi élet serkentése és a tudományos kutatás ösztönzése érdekében az 1989. 
október 25. napján kelt és a művelődési miniszterhelyettes által 1990. január 18. napján 
jóváhagyott alapító okirattal hozták létre jelen Alapítványt. 
 
A létrehozást követően az Alapítvány Alapító Okirata többszöri kisebb, az Alapítók 
vezetőinek, valamint az JPTE jogutód PTE dékánjai személyének változása okán 
felmerülő változások nyilvántartásba vételén kívül két ízben esett át az Alapítók általi 
jelentősebb módosításon.  
 
Az eredeti Alapító Okirat módosítására először az 1994. március 4. napján kelt a 
„Alapító Okirat Módosítás” megnevezésű dokumentumban foglaltakkal került 
kiegészítésre. Ezt követően pedig, a 2004. november 11. napján elfogadott Alapító 
Okiratnak az Alapítók általi elfogadásával került sor az eredeti Alapító Okirat átfogó 
módosítására. E módosítás leglényegesebb eleme az Alapítvány közhasznú alapítvánnyá 
történő átalakulása, valamint a közhasznú alapítványként való bejegyeztetése. 
 
 
A 2004. november 11-i átfogó módosítást követően az Alapítók a 2011. február 18. 
napján megtartott kuratóriumi ülés keretein belül a Ptk. 74/A–F. §-ai, valamint a 
közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény alapján 

-  az Alapítvány közhasznúvá nyilvánítását határozták el,  
s ennek megfelelően az alábbi Alapító Okiratot fogadták el.  
 
 
 
1) Az Alapítók: 
  

Baranya Megyei Tanács, jogutód a Baranya Megyei Önkormányzat 
 Székhelye: 7621 Pécs, Széchenyi tér 9. 
 
 Tolna Megyei Tanács, jogutód a Tolna Megyei Önkormányzat 
 Székhely: 7100 Szekszárd, Szent István tér 11-13. 
 
2) Az Alapítvány neve: Cultura Oeconomica Alapítvány 
 
3) Az Alapítvány székhelye: 7622 Pécs, Rákóczi út 80. 
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4) Az Alapítvány célja: 
 
A Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kara kiemelkedő eredményeket elérő 
oktatói és hallgatói szakmai színvonalának fejlesztése, a gazdálkodó szervezetek számára 
korszerű elméleti és gyakorlati ismeretekkel rendelkező szakemberek képzése és 
továbbképzése 
 
Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet. 
 
Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) 
pontja alapján: Tudományos tevékenység, kutatás. 
 
Az Alapítvány a célja elérése érdekében a tudományos tevékenység, kutatás közhasznú 
tevékenységi kör keretein belül az alábbi tevékenységeket végzi: 

a) a kar nappali tagozatos hallgatói részére tanulmányi versenyek szervezése; 
b) a hallgatók tudományos tevékenységének, ezen belül főként a tudományos diákköri 

munka előmozdítása; 
c) az oktatói munka komplex értékelésén alapuló elismerése; 
d) az oktatók tudományos és publikációs tevékenységének támogatása; 
e) a kar idegen nyelvű kiadványai megjelentetésének támogatása; 
f) az oktatók szakmai nyelvtudása érdekében nyelvtanfolyamok szervezése; 
g) a hazai és nemzetközi ismeretszerzés lehetőségeinek biztosítása; 
h) neves külföldi szakemberek meghívása; 
i) az oktatást, a tudományos kutatást és a szellemi alkotást elősegítő eszközök 

beszerzésének és üzemeltetésének elősegítése 
 
5) Az Alapítvány induló vagyona: az Alapítók által rendelkezésre bocsátott összesen 
5.200.000.-Ft, azaz ötmillió-kettőszázezer forint készpénz, amely összeget az Alapítók a 
Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság jogelődjénél, az Országos 
Kereskedelmi és Hitelbank Rt. fiókjánál az Alapítvány nyilvántartásba vételéig letéti 
bankszámlán helyeztek el, és amelyhez 

az Országos Kereskedelmi és Hitelbank, jogutód a Kereskedelmi és Hitelbank Rt., 
jogutód a Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1051 
Budapest, Vigadó tér 1.) 3.000.000.-Ft.,  

a Hungária Biztosító Rt., jogutód az Allianz Hungária Biztosító Rt., jogutód az Allianz 
Hungária Biztosító Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1087 Budapest, Könyves 
Kálmán krt. 48-52.) 1.000.000.-Ft., 

a Baranya Megyei Tanács, jogutód a Baranya Megyei Önkormányzat (7621 Pécs, 
Széchenyi tér 9.) 1.000.000.-Ft., 

a Tolna Megyei Tanács, jogutód a Tolna Megyei Önkormányzat (7100 Szekszárd, 
Szent István tér 11-13.) 200.000.-Ft.  
összeggel járult hozzá. 
 
Az Alapítvány vagyonát képezik továbbá az Alapítvány számlájára később befizetett hazai és 
külföldi adományok. 
 
5.1. Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy 
csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. A 
csatlakozáshoz a Kuratórium hozzájárulása szükséges. 
 
5.2. Az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön 
devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is 
felhasználhatja. 
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5.3. Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes 
szolgáltatást is elfogadhat, elfogadásáról a Kuratórium dönt. 
 
5.4. Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem 
bocsáthat ki. 
 
5.5. Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A 
támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az alapítványi célokhoz 
kapcsolódik, azok megvalósítását segíti. 
 
5.6. Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem 
tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek 
mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van 
(színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. 
 
5.7. Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az 
alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású 
alkalmazottat is foglalkoztathat. 
 
5.8. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az 
Alapítvány fő tevékenysége. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú 
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Gazdálkodása 
során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célokban megfogalmazott 
tevékenységekre használja fel. 
 
5.9. Az Alapítvány vagyonát – a Kuratóriummal kötött szerződésben előírt jogok és 
kötelezettségek mellett – a Kereskedelmi és Hitelbank Rt. jogutód a Kereskedelmi és 
Hitelbank Zárkörűen Működő Részvénytársaság kezeli, és annak betéti kamatait évente a 
Kuratórium rendelkezésére bocsátja. 
 
5.10. Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat 
kell alkalmazni. 
 
6) Az alapítványi vagyon felhasználásának módja: 
 
6.1. Az Alapítvány Kuratóriuma kizárólag az alapítványi vagyon hozadékával, kamataival 
rendelkezhet és gazdálkodhat. 
 
6.2. Az Alapítvány Kuratóriuma az Alapító Okiratban meghatározott célkitűzést szolgáló 
tevékenységek gyakorlása során az alapítványi vagyont az alábbiakban meghatározott módon 
használhatja fel.  

a) A kar nappali tagozatos hallgatóinak részére tanulmányi versenyek szervezése. (A 
hallgatók részére évfolyamonként a kuratórium által évente meghatározott tanulmányi 
díj tűzhető ki. A hallgatók teljesítményét komplex értékelés alapján kell rangsorolni.  

b) A hallgatók tudományos tevékenységének, ennek kereteiben főként a diákköri 
munkának előmozdítása. (A Kuratórium egyedi elbírálás szerint dönt a hallgatók által 
benyújtott kérelmek alapján.) 

c) Az oktatói munka komplex értékelésen alapuló elismerése. (A Kuratórium a Kari 
Tanács által elfogadott normatív pontrendszer szerint a benyújtott pályázatok alapján 
hozza meg döntését.) 

d) Az oktatók tudományos és publikációs tevékenységének támogatása. (Pályázatok 
alapján a Kuratórium jutalmazhatja a fiatal oktatók, vagy azok egy csoportjának olyan 
tudományos tevékenységét, amely hazai vagy nemzetközi tudományos fórumon – 
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konferencián, folyóiratban vagy önálló műként – magas színvonalával elismerést 
váltott ki. A pályadíjak összegét a Kuratórium évente állapítja meg. A Kuratórium 
legfeljebb tizenkét hónapra fizethet ösztöndíjat tudományos témák kutatásáért, vagy 
szellemi alkotásokért (könyv, egyetemi jegyzet, számítástechnikai/informatikai 
program). A pályázatok elnyerésénél előnyben részesülnek az alapítók által preferált 
témák.) 

e) A kar idegen nyelvű kiadványai megjelentetésének támogatása. (A Kuratórium a 
felelős kiadó kérelme alapján hozza meg döntését.) 

f) Az oktatók szakmai nyelvtudása érdekében szakmai nyelvtanfolyamok szervezése.  
g) A hazaim és nemzetközi ismeretszerzés lehetőségeinek biztosítása. (Ennek keretében 

támogatja az oktatók és a hallgatók hazai és külföldi tanulmányait, és konferenciákon 
való részvételüket. Egyedi elbírálás alapján egyszeri támogatás adható oktatók és 
hallgatók belföldi vagy külföldi tanulmányútjaihoz, amelyek során eredményeiket 
ismertetik vagy új eljárásokat, módszereket sajátítanak el. Ezen kívül nemzetközi 
szimpóziumok, speciális kurzusok, tematikus vitatáborok, kiállítások szervezéséhez 
nyújthat a Kuratórium támogatást, valamint ilyeneket maga is szervezhet.) 

h) Neves külföldi szakemberek meghívása. (A Kuratórium a külföldi szakemberek 
meghívásának költségeit abban az esetben támogathatja, amennyiben a meghívottak 
oktatási vagy kutatási tevékenységükkel hatékonyan segítik az alapítvány céljainak 
megvalósulását.) 

i) Az oktatást, a tudományos kutatást és a szellemi alkotást segítő eszközök 
beszerzésének és üzemeltetésének támogatása. (Ennek keretében könyvek, szótárak, 
számítástechnikai eszközök, programok, tantermi berendezések beszerzéséhez és 
üzemeltetéséhez nyújthat támogatást a Kuratórium egyedi kérelmek alapján.) 

 
7) Az Alapítvány legfelső döntéshozó, képviselő és kezelő szerve: a Kuratórium, amely az 
elnökből, elnökhelyettesből és 5 (öt) tagból áll, melynek létszáma összesen 7 (hét) fő. 
 
7.1. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:  
 
1. név: Dr. Dobay Péter egyetemi tanár, a PTE Közgazdaságtudományi Karának 
dékánja, a Kuratórium elnöke 
lakcím:7623 Pécs, Alkotmány utca 8. 
 
2. név: Dr. Horváth Gyula az MTA Regionális Kutatások Központja főigazgatója 
lakcím: 7624 Pécs,  Zichy Gy. utca 27/E. 
 
3. név: Dr. Kornai Gábor az AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Kft. ügyvezető igazgatója 
lakcím: 1025 Budapest, Pusztaszeri út 72. sz. 
 
4. név Kerecsényi Márton, a Tolna Megyei Önkormányzat képviselője 
lakcím: 7200, Dombóvár, Ady E. u.10. 
  
5. név: Szatyor Győző, a Baranya megyei Önkormányzat képviselője,  
lakcím: 7623 Pécs, Mártírok u.44. 
 
 
Az Alapítvány képviselője az alapítók döntése és kijelölése alapján Dr. Dobay Péter 7623 
Pécs, Alkotmány utca 8. szám alatti lakos. 
 
 
A kuratóriumi tagokat az Alapítók határozatlan id őre kérik fel, amely megbízatás csak 
indokolt esetben [Ptk. 74/C. § (6) bek.] vonható vissza. A Kuratórium tagjai indokolt 
esetben költségtérítésben részesülhetnek. 
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A kuratóriumi tagság megszűnik 

− lemondással, 
− a tag halálával, 
− a Kuratórium visszavonásával, amennyiben az Alapítvány céljának elérését 

veszélyezteti, 
− az Alapítvány megszűnésével. 

 
7.2. A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi 
célnak megfelelő felhasználásáról, támogatások odaítéléséről, pályázatok kiírásáról, 
elszámolások bekéréséről, csatlakozások elfogadásáról. Jogköre továbbá saját működési 
rendjének kialakítása. 
 
7.3. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább négy alkalommal ülésezik, valamint 
évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítókat az Alapítvány munkájáról, különös 
tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.  
 
7.4. A Kuratóriumot az elnök vagy bármely két kuratóriumi tag írásban, együttesen 
hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább 
nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az ülés 
tárgysorozatáról leírást kapnak. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat. 
 
7.5. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a 
szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok több, mint a fele – az 
elnök és még legalább két tag jelen van. Határozatképtelenség esetén az ülést változatlan 
napirenddel 8 napon belül újra össze kell hívni. A megismételt ülés akkor határozatképes, ha 
az elnök, az elnökhelyettes és legalább két tag jelen van. 
A Kuratórium minden esetben határozatképtelennek minősül, amennyiben a jelenlevő 
kuratóriumi tagok között olyan személyek vannak többségben, akik az alapítókkal olyan 
kapcsolatban állnak, amelynek révén az alapítók meghatározó befolyást 
gyakorolhatnának az Alapítvány működésére vagy az alapítványi vagyon felosztására. 
 
A Kuratórium üléseit az elnök vezeti. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, 
egyszerű szótöbbséggel hozza. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést egyhangú 
döntéssel fogadja el. Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. 
Szavazategyenlőség esetén új szavazást kell tartani, amelynek eredménytelensége esetén 
a javaslatot el kell vetni. 
 
7.6. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
a Ptk. 685. § b) pontja szerinti közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban 
együttesen: hozzátartozó) a határozat alapján 
 
− kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
− bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt.  
 
Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet az Alapítvány vezető 
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás 
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rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az Alapítók a 
tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszik a Khsz. 8–9. §-ában írott 
összeférhetetlenségi szabályokat. 
 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
7.7. A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető, jegyzőkönyv készül, amelyből 
megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a 
döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint a döntések mellett és ellen 
szavazók személye név szerinti megjelöléssel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen 
hozott határozatokat sorszámmal ellátva. 
 
Az emlékeztetőt és a jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló 
okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Alapítvány iratai között megőrizni, folyamatos 
kezelését az Alapítvány képviselője látja el. A jegyzőkönyvet a Kuratórium elnöke 
vezeti, és a Kuratórium egy tagja aláírásával hitelesíti.  
 
A Kuratórium döntéseit a döntés meghozatalát követő két héten belül írásban – 
igazolható módon – közli az érintettekkel, közzéteszi az Alapítvány székhelyén levő 
hirdetőtáblán, valamint a Közgazdaságtudományi Kar internetes honlapján. 
 
Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, így különösen az éves 
közhasznúsági jelentésbe az Alapítvány székhelyén – az Alapítvány képviselőjével 
előzetesen egyeztetett időpontban – bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot 
készíthet. 
 

7.8. A Kuratórium tagjai kuratóriumi ülés tartása nélkül is dönthetnek bármely kuratóriumi 
hatáskörbe tartozó ügyben az alábbi eljárási rend betartása mellett: 

Az ülésen kívül javasolt határozat tervezetét nyolcnapos határidő kitűzésével írásban, 
elektronikus úton – e-mail vagy telefax útján – kell a kuratóriumi tagokkal közölni, akik 
szavazatukat írásban, elektronikus úton – e-mail vagy telefax útján – adják meg. A 
határozatot az utolsó szavazat beérkezését követő napon kell meghozottnak tekinteni. A 
szavazásra megszabott határidő utolsó napját követő három napon belül, vagy ha 
valamennyi kuratóriumi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor e naptól 
számított három napon belül a megállapítják a szavazás eredményét és azt további 
három napon belül a kuratórium elnöke írásban közli a képviselőkkel, valamint 
közzéteszi az Alapítvány székhelyén levő hirdetőtáblán, és a Közgazdaságtudományi Kar 
internetes honlapján. 

 
 
7.9. A Kuratórium a támogatásokról kérelmek és pályázatok alapján dönt. A kérelmek 
beadásának határidejét, és a pályázatok kiírását az Univ Pécs című egyetemi újságban és a 
Közgazdaságtudományi Kar internetes honlapján, valamint hirdetőtábláján kell közzétenni. 
 
A Kuratórium évente egyszer az Univ Pécs című egyetemi újságban és a 
Közgazdaságtudományi Kar internetes honlapján, valamint hirdet őtábláján 
nyilvánosságra hozza az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés 
módját, a támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a 
működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót. Az Alapítvány által nyújtott cél 
szerinti juttatások bárki által megismerhetőek. 
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A fent meghatározott módokon hozza nyilvánosságra az Alapítvány a közhasznú szervezet 
működésének, szolgáltatási igénybevétele módjának, valamint beszámolóját.  
A kuratórium a kérelmek és pályázatok elbírálásának tárgyában hozott döntéseit azok 
meghozatalától számított nyolc napon belül az érintettekkel írásban közli és az Alapítvány 
székhelyén található hirdetőtáblán közzéteszi, valamint ezt követően ünnepélyes, nyilvános 
egyetemi fórumon az alapítók képviselőinek jelenlétében ismerteti és sajtó útján vagy más 
módon nyilvánosságra hozza. 
 
7.10. A Kuratórium elnöke  képviseli az Alapítványt a bíróság és más hatóságok előtt, 
valamint ő jogosult az Alapítvány nevében nyilatkozatot tenni. Szervezi az Alapítvány 
adminisztrációs tevékenységét, vezeti a kuratóriumi ülések jegyzőkönyveit, valamint 
intézkedik a Kuratórium döntéseinek végrehajtásával kapcsolatban. 
 
8) Az Alapítvány köteles – az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg – közhasznúsági 
jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe 
tartozik. 
 
A közhasznúsági jelentés tartalma: 
 
− számviteli beszámoló; 
− a költségvetési támogatás felhasználása; 
− a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás; 
− cél szerinti juttatások kimutatása; 
− a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 
társulásától kapott támogatás mértéke; 
− a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege; 
− közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló. 
 
Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása – a közhasznúsági jelentés elfogadásával 
egyidejűleg – a tárgyévet követő év 150. napjáig a Kuratórium egyhangú döntése alapján 
történik. 
 
9) Az Alapítvány bankszámlája felett aláírási joggal a Kuratórium elnöke és egy 
kuratóriumi tag  együttesen jogosult rendelkezni. 
 
10) Az Alapítvány Kuratóriuma vagy annak tisztségviselője által a feladatkörének 
ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felelős. A 
tisztségviselő az általa e minőségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog 
általános szabályai szerint felel. 
 
11) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, 
továbbá országgyűlési képviselői, valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson 
jelöltet nem állít, és nem támogat. 
 
12) Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végez, a Kuratórium 
befektetési szabályzatot készít, és azt egyhangúlag fogadja el. Az Alapítvány jelenleg nem 
végez befektetési tevékenységet, éves bevétele az 5.000.000.- Ft-ot (azaz ötmillió forintot) 
nem haladja meg, erre tekintettel ellenőrző bizottság felállításáról nem rendelkezik. 
 
13) Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a Ptk. 74/E. §-a az irányadó. Az 
Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése 
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után – hozzájárulása mértékéig az Alapítókat illeti meg, a további fennmaradó vagyont 
az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot 
megfelelően tájékoztatni. 
 
14) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 74/A–74/F. §-ai, 
valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerint kell eljárni. 
 
 
Pécs, 2011. február 18. napján 
 
 

……………………………………………. ……………………………………………. 
Baranya Megyei Önkormányzat Tolna Megyei Önkormányzat 

 
 
 

 

  
  
  
  

 
Készítettem és ellenjegyzem Pécsett, 2011. február 18. napján: 
 

 
 

Dr. Nemessányi Zoltán ügyvéd 
7624 Pécs, Kürt u. 3. 

 
Záradék: A Baranya Megyei Önkormányzat az alapító okiratot az …/2011 (VI. 16.) Kgy. 
számú határozatával jóváhagyta. 
 
Pécs, 2011. december …. 
 
 
       
        Horváth Zoltán 
        a közgyűlés elnöke 
 
 
 
Záradék: A Tolna Megyei Önkormányzat az alapító okiratot a …/2011. (XI.30.) kgy.  
határozatával jóváhagyta. 
 
Pécs, 2011. december  …. 
 
 
 
 
        Dr. Puskás Imre 
        a közgyűlés elnöke 


