
Nádasdy AlapItvány a Művészetért és a Környezetért
]]]4 Budapest, Fadrusz u. ]4. VII.

Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata 20] 5. július] 4.

ALAPÍTÓ OKIRAT
MÓDOSÍTÁS OKKAL EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA

A Fővárosi Bíróság a Nádasdy Alapítvány a Művészetért és a Környezetért az 1959. évi IV.
törvény 74/A. § alapján 9.Pk.69002/2. sorszám alatti 1992. szeptember 08. napján nyilvántartásba
vette.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv. - Civiltörvény) és a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseire tekintettel az Alapító az Alapító Okiratát módosította
illetve a következőkben módosítja és foglalja egységes szerkezetbe.
[Változások dőlt betűvel szedve + lábjegyzetben jelölve.}

1. AZ ALAPÍTÓ NEVE, CÍME, KÉPVISELŐ NEVE:

The Nádasdy Foundation For Fine Arts And The Environment
3645 Russel R. Unit 2. Ottawa, Ontario KIG 4G5

Alapító az alapítói jogainak gyakorlására a Polgári Törvénykönyv 3 :394. § (1) bek-e szerint

Dr. Mayer Lajost jelölte ki
Lakik: 1188 Budapest, Rákóczi 1. 98/b.
Anyja neve: Lengyel Piroska

2. AZ ALAPÍTV ÁNY NEVE:

Nádasdy Alapítvány a Művészetért és a Környezetért

3. AZ ALAPÍTV ÁNY SZÉKHELYE, FIÓKTELEPE :

Székhely: 1114 Budapest, Fadrusz u. 14. V. em. 1.
Fióktelep : Nádasdladányi Nádasdy Kastély - Nádasdladány 242/2-3. hrsz.

4 AZ ALAPÍTV ÁNY CÉLJA:

A művészet, illetve művészek továbbfejlődése céljából a Nádasdy Akadémia és Alkotóház
létrehozása a nádasdladányi (Fejér Megye) Nádasdy Kastélyban, a jelenlegi arborétum területével
(20.5 ha) körülvéve, valamint annak hosszú lejáratú anyagi támogatásával történő fenntartása.
Az Akadémia a művészetek és a környezetvédelem területén kíván tevékenykedni.
Az Alapítvány céljának tekinti a magyar művészek és művészetek továbbfejlődése biztosítását, a
művészetek és a környezetvédelem szoros összekapcsolását, a számítógépes művészetek
fej lesztését.

A művészeti ágak közül a számítógépes művészetek első otthona kíván lenni Magyarországon.
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Feladatának tekinti továbbá a fiatal művészek magas szintű továbbképzését, mesterkurzusok
indítását magyar és külföldi tanárok irányításával. Hangversenyek, fesztiválok, kiállítások
szervezésével a magyar művészetjó hírét kívánja öregbíteni.
A fenti művészeti tevékenységekből az Alapítvány részére befolyt összegekből a Kuratórium által
meghatározott hányadot minden esetben a környezetvédelemre kívánja fordítani.

4.1 Az Alapitvány besorolási kategóriája:

4.2 Az Alapitvány által végzendő tevékenységek:

a., tudományos tevékenység, kutatás
b., oktatás, ismeretterjesztés
C., kulturális tevékenység
d., kulturális örökség megóvása
e., műemlékvédelem
f., természetvédelem
g., környezetvédelem

Az Alapítvány gazdasági - vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósításával közvetlenül
összefüggően, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratban meghatározott célokra
fordítja.

5. AZ ALAPÍTV ÁNY JELLEGE:

Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely magyar vagy külföldi természetes, ill. jogi személy - vagyoni
juttatás teljesítésével- csatlakozhat, amennyiben az Alapítvány céljaival egyetért.
Az Alapítvány jogi személy, a céljai eléréséhez szükséges feladatok megvalósítása során önálló
jogalanyisággal bír.
Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és
önkormányzati képviselő jelöltet nem állít és nem támogat.

Az alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak.
Az alapítvány újabb alapítványt nem létesíthet, alapítványhoz nem csatlakozhat, vagyont sem
nyújthat más alapítványnak.
Az alapítvány más típusú jogi személlyé nem alakulhat át és csak alapítványokkal egyesülhet,
illetve alapítványokká válhat szét - ezek a szervezeti mozgások azonban nem veszélyeztethetik az
alapítványi célt, illetve nem járhatnak az alapítványi vagyon csorbításával.

6 AZ ALAPÍTV ÁNY VAGYONA:

Az Alapítvány induló vagyonát az Alapító által rendelkezésre bocsátott 1.000,- CAD (kanadai dollár)
biztosította, mely összeget Alapító az Alapító Okirat aláírását követő 30 napon belül elhelyezett az
Alapítvány számlavezető bankjánál. Ezt az összeget az Alapítvány a tevékenysége megkezdéséhez
szükséges feltételek megteremtésére fordította.
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6.1 Az Alapítvány vagyonát elsődlegesen a következők képezik:

az Alapítványhoz csatlakozó bel- és külföldi természetes és jogi személyek befizetései és egyéb
hozzájárulásai,
az Alapítvány részére járó kamat, részesedés, osztalék, árfolyamnyereség, másodIagos vállalkozó
tevékenységéből származó nyereség,
állami stb. forrásokból az Alapítvány céljára befizetett vagy juttatott összeg.

6.2 Alapítványi vagyon felhasználása:

Az Alapítványi vagyon felhasználásáról a céloknak megfelelően az Alapítvány Kuratóriuma dönt oly
módon, hogy azt a Nádasdy Akadémia és Alkotóház létrehozására és fenntartására fordíija. Az
Alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységekre egyszeri támogatás, illetve ösztöndíj
formájában is felhasználható. Az Alapítvány céljai hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és/vagy
mellékálIású alkalmazottat is foglalkoztathat.

7 AZ ALAPÍTV ÁNY ÜGYVEZET SZERVE: A KURATÓRIUM

7.1 A Kuratórium tagjai:

Ertsey Attila

Takács Anna Mária

Ujfalussy Andrásné

Kacskovics Lajosné

dr. Zlinszky János

dr Örsi Károly

dr. Keserű Katalin

dr. Mayer Lajos

Madarassy István

Elnök

Alelnök

anyja neve: Szirányi Margit
lakik: 1136 Budapest, Balzac u. 27.

anyja neve: Baky Erzsébet
lakik: 1114 Budapest, Fadrusz u. 14.V/1.

anyja neve: Szilágyi Magdolna
lakik: 1023 Budapest, Bolyai u. 6.

anyja neve: Schmidlechner Józsa
lakik: 1053 Budapest, Kecskeméti u. 11.

anyja neve :Dr. Sterneggi Günther Mária

lakik : 1125 Budapest, Lóránt út 3.

anyja neve: Bartos Mária
lakik: 1223 Budapest, Hant u. 10.

anyja neve: Jászai Ilona
lakik :1122 Budapest, Magyar jakobinusok tere 2-3.

anyja neve: Lengyel Piroska
lakik: 1188 Budapest, Rákóczi u. 98/b.

anyja neve: Kaveczky Ilona
lakik: 1112 Budapest, Brassó út 41.
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Ganszky Miklós

dr Hingl Viktória

Nagy András

Sándor Péter
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anyja neve: Fekete Magdolna
lakik: 1023 Budapest, Bolyai u. 6.

anyja neve: Markina Szvetlana
lakik: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 62/B.

anyja neve: Gyarmati Erzsébet
lakik: 1053 Budapest, Szép u. 5.4/3.

anyja neve: Szacsvay Anna Mária
lakik: 1136 Budapest, Tátra utca 20/B.5/4.

Haláleset, visszalépés vagy a Kuratórium munkájában legalább fél évig folyamatosan részt nem
vevő tag esetén az Alapító új tagokat kérhet fel.
A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól, akik tevékenységüket társadalmi
munkában látják el.
A Kuratórium legalább két tagja által egy másik tag ellen benyújtott bizalmatlansági indítványt a
Kuratórium soronkívül, de max. 30 napon belül köteles tárgyalni. A döntés meghozatalához 2/3-os
szótöbbséggel hozott határozat szükséges.
Az így meghozott határozat alapján a Kuratórium elnöke kezdeményezheti az Alapítónál -
alkalmatlanság, az Alapítvány céljait veszélyeztető magatartás, vagy bizalmatlanság miatt - a
Kuratórium tagjának avisszahívását.

Az alapítvány kedvezményezett je és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

7.3 Az Alapitvány képviselői

Ertsey Attila elnök

Az Alapitvány képviselete oly módon történik, hogy a Kuratórium elnöke, Ertsey Attila önállóan, az
alábbiakban megjelölt 4 (négy) kuratóriumi tag közül bármely kettő pedig együttesen ir alá. I

Ertsey Attila- elnök

Kacskovics Lajosné

dr. Takács Anna Mária - alelnök

dr. Hingl Viktória

dr. Mayer Lajos

1 Módosítva

anyja neve: Szirányi Margit
lakik: 1136 Budapest, Balzac u. 27.

anyja neve : Schmidlechner Józsa
lakik: 1053 Budapest, Kecskeméti u. ll.

anyja neve: Baky Erzsébet
lakik: 1114 Budapest, Fadrusz u. 14.

anyja neve: Márkina Szvetlana
lakik: 1026 Budapest, Gábor Áron u. 62/B.

anyja neve: Lengyel Piroska
lakik: 1188 Budapest, Rákóczi 1. 98/b.
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7.3 A Kuratórium működése :

A Kuratórium az Alapítvány legfőbb ügydöntő és képviseleti szerve, mely dönt az Alapítványi
vagyon felosztásáról, annak céljaival összeftiggésben.
A Kuratórium az Alapítvány céljainak elérése érdekében munkaszervezetet hozhat létre.
A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az Alapítvány éves beszámolójának
jóváhagyásával egyidejűleg - a Felügyelő Bizottság jóváhagyását követően - a közhasznúsági
jelentés elfogadása.
A Kuratórium az éves beszámolójának, illetve a közhasznúsági jelentésének jóváhagyása
a határozatképes Kuratórium 2/3-os szótöbbséggel hozott határozatával történik a tárgyévet követő
év május 31. napjáig.
A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente kétszer ülésezik. A Kuratórium üléseit - fő
szabályként - a Kuratórium elnöke hívja össze, a Kuratórium tagjai azonban - az ok és acél
megjelölésével - szintén írásban bármikor kérhetik a Kuratórium összehívását. Amennyiben a
Kuratórium elnöke a kérelemnek 8 napon belül nem tesz eleget, vagy ha nincs akikhez kérelmet
intézhetnek, a Kuratóriumi tagok maguk hívhatják össze az ülést.
A kuratóriumi ülésre a tagokat a napirend közlésével kell meghívni. A meghívók elküldése és a
kuratóriumi ülés között legalább 6 napnak kell eltelnie.
Ha a Kuratórium nincs szabályszerűen összehívva, határozatot csak akkor hozhat, ha valamennyi
Kurátor jelen van és annak megtartása ellen nem tiltakoznak. A meghívóban nem szereplő
kérdések csak akkor tárgyalhatóak, ha valamennyi Kurátor jelen van és ez ellen nem tiltakozik.
A Kuratórium akkor határozatképes ha azon a kuratóriumi tagok több mint fele jelen van. A
határozathozatalhoz - jelen Alapító Okirat eltérő rendelkezése hiányában - egyszerű szótöbbség
szükséges.
A Kuratórium ülései nyilvánosak de a napirendi pontok ismeretében a Kuratórium dönthet
zárt ülés elrendeléséről is. A Kuratórium határozatait - fő szabályként - nyílt szavazással hozza.
A Kuratórium egyszerű szótöbbséggel hozott szavazással azonban ettől eltérően is rendelkezhet
(titkos szavazás).
A Kuratórium valamennyi tagja egy szavazattal rendelkezik. Szavazategyelőség esetén az elnök
szavazata dönt.

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

A határozat meghozatalakor nem szavazhat:

akivel a szerződés szerint szerződést kell kötni,
aki ellen a határozat szerint pert kell indítani,
akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítványnak nem tagja vagy
alapítója,
aki a döntésben érdekelt más szervezet többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll, vagy
aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
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7.4 A Kuratórium elnöke köteles

gondoskodni arról, hogy a Kuratórium üléseiről jegyzőkönyv vagy emlékeztető készüljön.
a Kuratórium határozatairól folyamatos nyilvántartást vezetni, melyből a döntés tartalma,
időpont ja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye)
megállapítható.
a Kuratórium döntéseinek az érintettekkel való közlésről a határozat meghozatalát követő 8
napon belül írásban gondoskodni, az Alapítvány hirdetőtábláján történő egyidejű kifüggesztés
mellett.
az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba való betekintést előzetes
egyeztetés követően biztositani.
gondoskodni arról, hogy az Alapítvány hirdetőtábláján a szervezet működésének, szolgáltatása
igénybevétele módjának, valamint a beszámolói közlésének nyilvánosságáról az érintettek -
tájékoztatást kapjanak

8 FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG:

Az Alapító a vezető szervtől elkülönült felügyelő szervet hoz létre és kijelöli annak hatáskörét.

A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg.
A Felügyelő Bizottság köteles a közhasznúsági jelentést előzetesen megvizsgálni és jóváhagyásra
a Kuratóriumnak benyújtani.
Az Alapítvány felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság, mely 3 főből áll. A Felügyelő Bizottság
tagjait határozatlan időre az Alapító kéri fel.
Bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatók.

8.1 A Felügyelő Bizottság tagjai:

Szécsényi Judit

Wisnyovszkyné Hajdi Márta

Dr. Kiss Antal Béláné

anyja neve: Nizsalovszky Zsuzsanna
lakik: 1023 Budapest, Borbolya u. 5.

anyja neve: Szikora Ilona
lakik: 1024 Budapest, Keleti Károly u. 40.

anyja neve: Party Mária
lakik: 1125 Budapest, Városkúti út 14.

8.2 Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy,
aki

a kuratórium elnöke, vagy tagja,
a szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban
vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másként nem
rendelkezik,
a szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve
az előző pontokban megjelölt személyek hozzátartozója.
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8.3 Felügyelő Bizottság működése:

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.
Az ülések összehívását a Felügyelő Bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a
napirend közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell.
A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van.
A határozatképtelenség esetén a megismételt ülést - azonos napirendi pontokkal - legalább 48 órás
időközzeI kell kitűzni.
A Felügyelő Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így különösen :
jogosult az Alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, ilIetve
felvilágosítást kérni az Alapítvány Kuratóriumától illetve munkavállalóitói, az Alapítvány iratai ba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet.
Jogszabálysértés vagy súlyos mulasztás esetén köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni.

A Felügyelő Bizottság ülései általában nyilvánosak.
A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülés helyét,
idejét, a jelenlévő tagok, a meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a
hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy
abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható legyen.

9. AZ ALAPÍTV ÁNY MEGSZŰNÉSE

Az alapítvány megszűnik, ha

a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más alapítvánnyal való
egyesülésre nincs mód, vagy
három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.
elhatározza jogutód nélküli megszűnését,
elhatározza jogutódlással történő megszűnését, így más alapítvánnyal egyesül vagy
alapítványokra válik szét,
az illetékes bíróság - amennyiben a törvényes működés nem állítható helyre - megszűnteti
az illetékes bíróság végelszámolási/felszámolási eljárás során megszűnteti.

Az alapítvány megszűnése esetén a vagyonát a művészetek és a környezetvédelem támogatására kell
fordítani
Az alapítvány a nyilvántartásból való jogerős törléssei szűnik meg.

10. EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Az Alapítvány bankszámlája felett utalványozási jogosultság a következők szerint alakul2 :

Ertsey Attila kuratóriumi elnök önállóan, vagy
az alábbiakban megjelölt 4 (négy) kuratóriumi tag közül bármely kettő együttesen, vagy
az alábbiakban megjelölt 4 (négy) kuratóriumi tag közül bármelyik és az alapítvány képviselői
által megbízott személy együttesen;

2 Módosítva
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Ertsey Atti Ia el nök

Kacskovi CS! Laj osné

Nádasdy Alapitvány !a!Müvészetért ,és la!Környezetért
1114 Budapest,!Fadrusz!u.!1!4. '1'/1.

Egységes.se:erkezetbe foglalt Alapitó CDkirata 2015. julius 14.

anyj a!rleve :!!Szirányi Margit
laki ki: 1136Budapest, ffialzac.u. ,27.

anyj ai nB/8i ! : . SChni dlEd1ner Józsa
Iaki ki:. 1053! Budapest, Kocskerrél:i u. 11.

dr.iTakácsi iAnnaiMária iialelnök!

dr. ltIi ngl 'Vi któria

dr. MayeriL.ajos

anyj a neve :IIBaky EErzsébet
lakik:1i 1114EBudapest,!ffadrusz!u. 14.

anyj ai nevei: Márki na $Nel:1ana
lakik' 1026 EBudapest,Gábor Áron u. 62/8.

anyj a neve:!i Lengyel iPi roska
lakik!: 1188i8udapest,iRákóczit.,981b.

Jelen Alapító.Okiratban nem szabályozottkérdésekbenia Polgári Törvénykönyvről szólói2013. évi V.
törvény, az egyesülési ijogról, ai közhasznú jogállásról, ivalaminti a ltivil, szervezetek. működéséről és '
támogatásáról szóló 2011. évii<rLXXV törvény';(Civiltörvény) ésaz ihformációs',önrendelkezési jogról
és az, információszabadságróliszóló20 ll.iévi ,G:XIl. törvény rendelkezései az irányadók.

Jelen egységes iszerkezetbei foglalt l!\lapító Okirat módosítást elolvasás és megértés után, mint
akaratomma] mindenben megegyezőtjóváhagyólag.aláírtam.

Budapest, i201 5. július lA.

The Nádasdy l1oundation For Fine
Arts.A.nd he Environment

Alapító kijelölése pján!: r.Mayer llajos
Alapítói jogokgy korlója

Jelen egységes !szerkezetbe ifoglalt!A lapító <Dkiratotikészítette !ésellenjegyezte i:
Budapest,2015.!július li4.:

driHinglViktória ügyvéd
OR.HINGUÜGYÉOl vIRODA

\

•...,:
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Nádasdy Alapítvány a Művészetért és a Környezetért
] ] ]4 Budapest, Fadrusz u. ]4. V/1.

Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata 2015. július 14.

ZÁRADÉK:

Alulírott dr. Hingl Viktória ügyvéd, mint a DR. HINGL ÜGYVÉDI IRODA tagja (1139 Budapest,
Csongor u. 5-7. A/83.) tanúsítom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel
a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának.

Módosítással érintett rendelkezések dőlt betűvel szedve :

7.3. Az Alapítvány képviselői
10. Egyéb rendelkezések - bankszámla feletti aláírási jogosultság

Budapest, 2015.július 14.

A jelen egységes szerkezetű Alapító Okiratot készítette és ellenjegyezte :

DR. HINGL ÜGYVÉDI Iroda
dr. Hingl Viktória ügyvéd
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