
ALAPÍTÓ oKIRAT
(egységes szerkezetben)

A Magyarhoni Földtani Tarsulat (10]5 Bp', Csalogóny u. 12. I.em.l.) a továbbiakban:
Társulat, jelen Alapító okirat aláírásával kifejezi azt a szandékát, hogy az itt megjelölt célok
megvalósítása érdekében határozatlan időre

ALAPÍTvÁNYT

hoz létre az alábbiak szerint:

l.s.
Az Alapítvánv elnevezése. székhelye

Az Alapítvány elnevezése: ,'A Magyar FöldtanéÍ Alapítvríny"

Székhelye: 1015 Budapest' Csalogány u' ]2' I.em'].

Bélyegző körirata:
Magyarhoni Földtani Társulat
A Magyar Földtanért Alapítvány

2.1.

2.2.

2.S.
Az Alapítvány céIia és tevékenysége

Az AlapiÍviny célja a legrégibb magyar tudományos egyesület, az 1848 őta fennálló
Magyarhoni Földtani Tarsulat tudományos és közművelődési tevékenységének
támogatása, valamint a magyar Ít'ldtani tudomiinyos és közművelődési
tevékenységben i aló részvétel.

Az Alapítvány közvetlenül politikai tevékenységet nem folytaí, Szervezete páÍoktót
fuggetlen és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, azoktó1 nem fogad e1.

3.S.
Az AlaDítvánv vagvona és gazdáIkodása

Az Alapítvány induló vagyona 500.000'-Ft, azaz öÍszázezeÍ forint. Az Alapítvány
nyitott, vagyonához bármely magyaÍ vagy külföldi magánszemély és jogi személy
hozzájáruIhat az A|apitvány bankszámlájara befizetett magyar vagy külföldi fizető
eszköz, illetve az Alapítvany céljának megvalósítását elősegítő vagyontrlrgy vagy
vagyoni értékű jog térítésmentes felajánlásával, mint hozzájáruIással, továbbá
adománnyal vagy tartóS adománnyal.

3.1 .



A felajánlást a kr-rratórium felé kell ..9ct"*1: A hozzájáruló jogosult hozzájáÍulását feltételnélkül adni, vagy ahloz _ az Alapitvény céljaival egyezo _ feltételt szabni. A kuratóriumjogosult a feltétel elfogadásáról dönteni.

Az Alapítvány vagyonát a célok elérése ér<lekében a legmegfelelőbb formában tar1j a,Pénzintézettél helyezi el. Az Alapítvány vagyonával részt vehet vállalkozásban. Avállalkozás célú tevékenység az Alapítvány 
"qat nem veszélyeztetheti. Az utupitul'ykuratóriuma páIyázat útján, vagy .gyéb n'óáon á<int anól, hogy a felhusrruilhuro*lurron

milyen célra fordítható'
Az Alapítvány bevételeit és kiadásait a számviteli előírások szerint tar1ja nyilván.Az .1lapínány az alapínányi cél megvalósítástivttl közvetlenüI 

'Ósizefuggő 
gazdasagi

tevé kenység végzésé re jogusult'
Alapínány nem ]ehet kortiitlan.Jblelősségti tagia más jogalanynak' nem létesíthet alapínanyt
és nem csatlakozhat alapínányhoz'

4.S.
A Kuratórium

4.1. Az Alapitvány kezelője és képviselője az Atapító által felkért Kuratórium. A megbízatásmeghatiírozatlan időtartamra szól.
A kuratórium ta4ját me4bízatáSónak tejarta e]őtt az alapínányi céI megvalósításítnak
ktjzvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gakorlója iírhct4á vissra.

4.2. A Kuratórium léÍszámát az alapítői közgyűlés hatérozza meg.
A Kuratórium tagjainak megbízatása határózatlan időre szól, t-evékenységuket díjazás nétkiillátják el.

A Kuratórium tagjai:
Tagok:

- Dr. Baksa Csaba
1 148 Budapest, Kaffka Margit u. 26.' Cene János
3300 Eger, Kalcit köz 20.

- Dr. Fogarasi Attila
3036 Gyöngyöstarján, Hóvirág u. 31 .

- Jocháné Edelényi Emőke
1022 Budapest, fubáry u. 6.

- Dr. Kleb Béla
1122 Budapest, Tóth I. u. 23.

- Mensáros Péter
2094 Nagykovácsi, Petőfi S' u. l9.

- Dr. Zelenka Tibr_rr

2083 Sóskút, Viola u. 9'

A Kuratórium elnöke és képviselője:
- Dr. Baksa Csaba

1148 Budapest, KafÍka Margit u. 26.

A Kuratórium alelnöke és képviselője:
- Dr. Fogarasi Attila
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3036 Gyöngyöstarján. Hóvirág u. 31.

Me gs zíÍni k a v e z e tő tiszts é gvi S elői me gbízatás :

a) hatdrozott idejű megbízatós esetén a me4bízáS időtartamanak lejórtával,'
b) megszüntető felÍételhez kötött megbízatós eSetén a.feltétel bekövetkezé sével,'
c) visszahívással;
d) lemondósstll;
e) a vezető tisztségviselő halálával vag,, jogutód nélhlli megszűnésével,'
fl a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ettíttósához szükséges körben
történő korlátozdsával :

g) Cl vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagl Ósszeferhetettenségi ok bekövetkeztével.

4.3. A Kuratórium képviselete:

A 1,ezető tiSztségyiselő képviseleti jogtit Önállóan glakorolja'
Az A\apitvánYt az elnök és az alelnök képviseli, mindketten önállóan írják nevtiket alá.

Az Alapítvány bankszámlája feIetti rendelkezés az alábbiak szerint törlénik:

- MinclkeÍten ÖnálLóanímak alá:

Elnök: Dr. Baksa Csaba
1148 Budapest, KafÍka Margit u. 26.

Alelnök: Dr. Fogarasi Attila
3036 Gyöngyöstarjrín, Hóvirág u. 31.

4.4. A Kuratórium jogköre:
- az Alapítványi vagyon kezelése és gyarapítása,
- döntés a vagyon felhasználásaról,
- döntés az AlapíÍvány céljainak megvalósítására adott vagyoni hozzájaru\ás elfogadásaról
vagy vi sszautasításáról'
- minden egyéb' az Alapítván1.t érintő kérdésben az Alapító okirattal összhangban lévó
döntés meghozatala.

4.5. A K uratórium ülései:
A Kuratórium j o gait ahatátozaÍképes ü1ésein meghozott határozataival gyakorolja'
A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik.
A Kuratórium üléseit az elnök vagy az alelnök hívja össze.
Búrmely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés c,sszehívásót a cél és az ok megjelölésével'
Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke kateles a ]ajrelem beérkezésétől számított nyolc
napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a ktitelezettségének a kuratórium
elnöke nem tesz ele4et, a kuratórium ülését a kerelmet előterjesztő tag is Ósszehívhatja.

Az ülések meghívóit' amelyeknek a targysorozatot is tartalmaznia kell, aján1ott levélben, vagy
az átvétel igazolására alkalmas, brirmely más módon minden kurátomak legalább 10 nappal az
ü1ést megelőzően kell megküldeni, i1l. kézbesíteni.
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Az üléseken a kurátorok mellett olyan meghívottak vehetnek részt, tanácskozási joggal, akik
az ü1és napirendjéhez kapcsolódó kérdésekben segítséget tudnak nyújtani.
Az ülések megfelelő tartalmi előkészítésééft aZ einr;k és az alelnöt ielelős. A többi kurátor isjogosult^minderr kérdésben javaslattal élni _ akár az ülésen is _ de nekik i, ttlr"t.ani r."rl uÍIu,hogy információik, szan<lékaik időbeni közlésével segítsék az elnijköt 

"roter'iio 
Áuntájaoun.

A. Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvet a Kuratórium összesjelen lévo tagja köteles aláírni.
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell:

- az ülés helyét és idejét,
_ a megjelent tagok nevét,
- az ülésen meghozott döntéseket és szav'ati ariínyokat, szótöbbséges döntések

esetén az ellenszavazatok számát és indokát (a kisebbségi vélemjnyt).

A jegyzőkönyv másolatát a jelen nem lévő kuratóriumi tagoknak és a határozatokban érintett
személyeknek, illetve szervezeteknek _ legkésőbb az ü1ést követó 15. napon _ er i"rir.ul*i.
A jegyzőkönyw egy példányát az elnök a Kuratórium irattrírában őrizni, egy példányát abíróságnak, egy példányát pedig az Alapító irattárának köteles az atuet"t igazjása'.á urr."r.u.
módon- eljuttatni' A jegyzőkön1w bárki számáta megtekinthető, a uetJtinteJ az aiapito
irattárában kell Iehetövé tenni.

A.\]]r.at9rium határozatképes, ha a kurátorok több mint fele jelen van. Döntéseit egyszeni
szótöbbsóggel hozza.

Ha a Kuratórium ülése szabályszení meghívás ellenére sem volt hatiározatképes, akkor azelnök leghamarabb 10 nappal későbbi, de 30 napon belüli időpontra' azonos ,árgy'".-"n"l ,:;
ülést hív össze.

4.6. A Kuratórium lö leladata:
- az Alapitvény céljának megvalósítása, arrrrak rentlszeres biztosítása,
- az Alapítvány vállalkozásainak szervezése, írányítása és ellenőrzése'
- szerződéskötés mind az alapítványi cél megvalósításiíra, mind a vállalkozások keretében
_ gondoskodás az eIőírt üg5,'viÍeli és pénzügyi feladatok ellátásríról, a nyilvántar1ások,
beszámolók elkészítéséről.

4.7. A Kuratórium fe lelős:
- az Alapiwény szabályszeni működóséért, a jogszabályok betaÍásáért,
- az Alapítvríny pénzügyi és vagyoni helyzetének a mindenkori jogszaúályokkal összhangban
lévó nyilvántartásáért.

1.8. .A. Kuratórium tagjai kózül legalább kettőnek tiltandó betfotcti lakóhellyel ketl
rende].keznie. Az alapínány kedvezményezettje és annak kÖzeli hozzátartozóia nei iehet a
kuratórÍum tagja.
I/:::t! 

|l:ztsécvise]ő az a naglkorú személy lehet, akinek cselekvőkepességét a tevékenysége
ellátósához szükséges lörben nem korlcitozttik'
Ha a.-vezető tisztségvisető jogi személy, a jogi személy köteles kijetr)lni azt a terméSzetes

személyt' 
.aki a uezető tisztségvisetői feladatokat nevében etlátja' ) ,nrntő trrrtrtgPirníők 

"vonatkozó szabályokat a kijelalt személyre is alkalmazni kelt.
A vezető tisztsép1:iselő üglvezetési feladatait személyesen kÖteles ellátni'



Nem lehet yezető tisztségviselő az, akít
szabadságvesztés büntetésre ítéttek, amíg
köv etkezmé nye k alól ne m mente sül t.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, 

-akit e foglalkozústöl jogerősen eltiltottak' Akit valamelyfoglalkozastöt jogerős birói ité!ette! eltittoitai ,r" riii,ii ir,alya a!att az ítéletben negiel()ltte.vékenys.éget folytató jogi személy vezető tis-,r;lgri"tai, ,r, rcnr,'Az eltilÍáSt kimondó határozathan,m.egsro.t'o,, i'aai*|,i.|g nem tehet vezető tiSztségviSelő az,akit eltiltottak a vezető tisztSégvisetőt ivékenysegil 
'" '''

bííncselekmény elkövetése miatt jogerőSen
a büntetett e]őélethez Jíiződő 

"hitrónyos

s. $.
Az A|apítvány megszűnése

Az alapítvány megszűnik' ha
a) az alapínóny a célját megvalós.ítoÍta, és az alapító új céIt nem határozott meg;bl,az 

.alapinc|i.ny cé.tjtinak negvatósítása lehetettő;; ;;;";:' a cél módolíttisúra vagl masalapítvónnyal való eglcsülésre nincs mód: vagy
c) az alapítvány hórom éyen át a célia negvaiásíttisa ért]ekében nemfolytat tevékenységet'

ó.$.

A jelen Alapító okiratban nem
rendelkezések az irány adók.

Budapest, 2015. április 15.

szabályozot| kérdósekben a vonatkozó jogszabályi

'...".- 4"-z-
Földtani Tarsulat, mint Alapító

elnöke

foglalt szövege megfelel az
Igazolom, hogy az Alapító okirat egységes szerkezetbe
alapszabály módosítások alapján azok haiáryJ, ,*"r-*"i.

,rgyvód
l03g Bp, Czelz J u. 70.

'le]Jíax:38B 757q 06_20'463'055 ]

Záró rendelkezések

Az egységes szerkezetbe foglalt Alapító okirat az 1991. év szeptember hó 4-én kelt Alapitóokirat' a 2001. év március 21. napjin, a 2004.;;";;;'24',2''4.december 15. valamint2015 ' április 1 5' napjan elhatarozott módosítások rrgy.t".u. vételével készült.


