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1.

Az Alapítvány neve:
Műegyetemi Szimfonikus Zenekarért Alapítvány
Az Alapítvány rövid neve:
MEZ Alapítvány

2.

Az Alapítvány székhelye:
1085 Budapest, Baross u. 30. II. em. 15.

3.

Az Alapítvány célja

Az Alapítvány célja elsősorban a Budapesti _Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Szimfonikus Zenekara (előző nevén a Budapesti Műszaki Egyetem Szimfonikus Zenekara), azaz
a „Műegyetemi Zenekar" anyagi és erkölcsi támogatása, ezzel összefüggésben az egyetemi
ifjúság zenei nevelésének elősegítése, továbbá zenei ismeretterjesztés, a zenei kulturális
örökség megóvása, ennek keretében a zenekarral együttműködő, de azon kívülálló művészek,
zenei események anyagi és erkölcsi támogatása, a legmagasabb szintű zenei produkciók létrehozásának érdekében.
4.

Az Alapítvány tevékenysége

Az Alapítvány a 3. pontban megjelölt célját az alábbi, cél szerinti tevékenységek gyakorlásával,
illetve ezek anyagi támogatásával valósítja meg:
4.1. hangversenyek rendezése bel- és külföldön;
4.2.
próbaterem bérlése vagy más úton történő biztosítása és fenntartása;
4.3. minőségi hangszerállomány beszerzése és fenntartása;
4.4. kották beszerzése és tárolásának biztosítása;
4.5. a Műegyetemi Zenekar zenei tevékenységének folytatásához szükséges egyéb tárgyi
feltételek biztosítása és fenntartása;
4.6. a Műegyetemi Zenekar zenei tevékenységének folytatásához elengedhetetlenül szükséges személyi feltételek biztosítása;
4.7. a több mint 100 éves múltra visszatekintő Műegyetemi Zenekar tárgyi és szellemi
hagyatékának ápolása, őrzése;
4.8. a hazai és külföldi zenei kultúra széles körű népszerűsítése, modern és tradicionális
zenei alkotások bemutatása és megismertetése;
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4.9.

zeneművészek, kórusok, énekesek, zeneszerzők bemutatása, illetve aktív szerepeltetése
itthon és külföldön;
4.10. a zenekarban tevékenykedő, vagy a zenekaron kívül álló, de azzal együttműködő zenészek zenei képzettségének továbbfejlesztése, fiatal zeneművészek továbbképzésének,
alkotói tevékenységének támogatása;
4.11. a 4.10 pontban leírt célokat szolgáló juttatások elnyerése érdekében pályázatok kiírása;
4.12. zenei ismeretterjesztő előadások, rendezvények szervezése;
4.13. zenei táborok szervezése;
4.14. zenei ismertető, illetve ismeretterjesztő kiadványok készítése, kiadása;
4.15. zeneművek kiadása, különös tekintettel fiatal, kortárs zeneszerzők műveire, kortárs
zeneművek készíttetése;
4.16, zenei felvételek készítése, illetve készíttetése és kiadása bármely erre alkalmas
hordozóra.

5.

Az Alapítvány jellege

5.1.

Az Alapítvány az Alapító Okirat 4. fejezetének alpontjaiban megjelölt cél szerinti tevékenységek kifejtésével az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi:
5.1.1. fejleszti a magyar zenekultúra színvonalát, ezen belül is elsősorban a Műegyetemi Zenekar, ezen keresztül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetem zenei életét, azaz kulturális tevékenységet folytat;
5.1.2. ápolja a nagy múltú Műegyetemi Zenekar hagyományait, segíti a zenekart kortárs és ritkán játszott tradicionális művek műsorra tűzésében, azaz hozzájárul a
kulturális örökség megóvásához;
5.1.3. hozzájárul a zenekarral együttműködő fiatal amatőr és hivatásos művészek zenei
továbbképzéséhez, tevékenységüket megismerteti itthon és külföldön, zenei ismeretterjesztő előadásokat, zenei táborokat szervez, zeneműveket, ismeretterjesztő anyagokat, illetve zenei felvételeket ad ki, azaz oktató, képességfejlesztő és ismeretterjesztő munkát végez.

5.2. Az Alapítvány a fenti közhasznú tevékenységeket az alábbi közfeladatokhoz
kapcsolódóan végzi:
5.2.1 a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre,
társas-életre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja
javítását szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása (jogszabályi
hivatkozás: a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló
1991. évi XX. tv. 121. § a) pont);
5.2.2 a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek,
önszerveződéseinek támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása
és a művészeti értékek létrehozásának, megőrzésének segítése (jogszabályi
hivatkozás: a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak,
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valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló
1991. évi XX. tv. 121. § a) pont);
5.2.3 kulturális szolgáltatás, különösen előadó-művészeti szervezet támogatása, a
kulturális örökség helyi védelme; a helyi közművelödési tevékenység
támogatása (jogszabályi hivatkozás: Magyarország helyi önkormányzatairól
szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény. 13. § (1) 7. pont);
5.2.4 előadó-művészeti szervezet fenntartása, előadó-művészeti szervezet
tevékenysége feltételeinek megteremtése (jogszabályi hivatkozás: az előadóművészeti szervezetek támogatásáról és sajátos foglalkoztatási szabályairól
szóló 2008. évi XCIX. törvény 3. § (1) bekezdés);
5.2.5 helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi
védelme (jogszabályi hivatkozás: Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011. évi CLXXXIX. tv. 23. § (4) 17. pont).
Az Alapítvány a vele tagsági vagy egyéb jogviszonyban nem álló harmadik személyek
számára is lehetővé teszi, hogy részesülhessenek az általa nyújtott közhasznú
szolgáltatásokból.
5.3.

Az Alapítvány a vagyon támogatási célra fordítható hozadékának növelése érdekében
vállalkozási tevékenységet is folytathat. Ezen vállalkozási tevékenység azonban
másodlagos jellegű, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve folytatható. Gazdálkodása során elért eredményét az Alapítvány nem
osztja fel, hanem (a 8.2.3 és 8.2.4 pontokban meghatározottak szerint) az Alapító
Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.

5.4.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, azoktól
támogatást nem kap, országgyűlési képviselőket nem állít és anyagilag nem támogat,
ezen célokat tevékenységéből kizárja.

5.5.

Az Alapítvány jogi személy, amely az Alapító Okirat 3. fejezetében megjelölt közérdekű
cél megvalósítása érdekében a rendelkezésére álló vagyonával önállóan gazdálkodik.

5.6.

Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely magyar vagy külföldi állampolgár, jogi személy,
valamint bármilyen, jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet és
személyegyesülés kapcsolódhat, illetve csatlakozhat, ha a jelen alapítvány céljával
egyetért, azt anyagi vagy bármilyen más eszközzel támogatni kívánja, beleértve a
természetbeni hozzájárulást vagy a személyes munkát is. A csatlakozók adományaik,
juttatásaik felhasználására, a felhasználás módjára az Alapítvány céljaival nem ellenkező egyéb feltételeket is kiköthetnek. A csatlakozási ajánlatról a Kuratórium dönt.

5.7.

Az Alapítók (indokolt esetben) az Alapító Okirat módosításának jogát csupán az
Alapítvány nevének, céljainak és vagyonának sérelme nélkül történő változtatást
biztosító keretek között tartják fenn, a mindenkor fennálló jogszabályokkal
összhangban. Az esetleges módosítások az Alapítvány célját és a cél megvalósítása érdekében kifejthető tevékenységet az eredeti Alapító Okirathoz képest csak bővíthetik és
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kiterjeszthetik.
5.8.

Az Alapítók a dötéshozó szerv ülésén szavazással hozzák meg határozataikat.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy
terhére másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja
vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban
áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

6.

Az Alapítvány vagyona

Az Alapítvány vagyona az alábbi, a 6.1 - 6.3 pontokban felsorolt tételekből áll:
6.1.

Az alább felsorolt Alapítók által az Alapítvány céljára rendelt
130 .000,- Ft, azaz egyszázharmincezer forint,
mely összeget az Alapítók az Alapítvány céljára nyitott egyszámlára az alábbiak szerint
fizettek be:
6.1.1. Benedek Zoltán Dr. (1086 Bp., Harminckettesek tere 6.) alapító által rendelt
10 000.-, azaz tízezer Ft;
6.1.2. COMPUS Kft. (2092 Budakeszi, Felkeszi u. 8.;
képviselő: Szebényi Endre, 1117 Budapest, Baranyai u. 15. sz. alatti lakos)
alapító által rendelt
87 000.-, azaz nyolcvanhétezer Ft:
6.1.3. Kovács Tamás (2119 Pécel, Bartók Béla u. 4/a) alapító által rendelt
20 000,, azaz húszezer Ft;
6.1.4. Feltein Attila (1037 Budapest, Kanász utca 13.) alapító által rendelt
10 000.-, azaz tízezer Ft;
6.1.5. Nagy Attila Balázs (1012 Budapest, Mátray u. 8/b, 3. em. 3.) alapító által rendelt
3 000.-, azaz háromezer Ft;

6.2.

Mivel az Alapítvány nyílt (Alapító Okirat, 5.5 pont), a hozzá csatlakozó bel- és külföldi
magán-, valamint jogi személyektől, továbbá jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb

Műegyetemi Szimfonikus Zenekarért Alapítvány - Módosított és Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat — 2014. november 12.

4

szervezetektől és személyegyesülésektől pénzbeli és természetbeni támogatást egyaránt
elfogadhat. A nem pénzbeli adományokat úgy kell hasznosítani, hogy azoknak a fenntartás, illetve működtetés költségein felüli hozama az Alapítvány céljaira felhasználható
legyen. Külföldi, illetve devizában történő felajánlások esetében a felajánlások elfogadása, illetve a deviza felhasználása tekintetében a mindenkori hatályos jogszabályok az irányadók. Az Alapítvány javára történő adományok elfogadására, illetve
őgíyrüájstoékaezvindó.mkoritövényesl
6.3.

Az Alapítvány gazdálkodásából, illetve egyéb forrásokból származó bevételek.

6.4. Az Alapítvány éves bevétele
max. 5.000.000.-. azaz ötmillió forint
lehet.
7.

Az Alapítvány szervezete és működése

7.1. Az Alapítvány legfőbb döntést hozó, kezelő és képviselő szerve a Kuratórium. A
Kuratórium 5 (azaz: öt) tagból áll, tagjait és közülük a Kuratórium elnökét, titkárát és
titkárhelyettesét az Alapítók közös megegyezéssel öt évre jelölik ki. A további
őtiskzeaKéugrvómlj közüváastére.Bgvaymástó
akadályoztatás esetén, illetve amennyiben a hivatalban lévő tisztségviselők a Kuratóriumban betöltött tisztségükről indokolt esetben (a Kuratóriumi tagság további vállalása
mellett) idő előtt lemondanak, a vezető tisztségviselők a mindenkori megbizatási idő
lejárta előtt is újra kijelölhetők. Az Alapítványt a Kuratórium elnöke és titkára képviseli
oly módon, hogy az Alapítvány előírt, előnyomott vagy előnyomtatott neve alá az elnök
és a titkár minden esetben együttesen ír alá, az aláírási címpéldánynak megfelelően.
A Kuratórium elnöke:
Dr. Tallián András (2094 Nagykovácsi, Virágos sétány 57. sz. alatti lakos)
A Kuratórium titkára:
Balás Miklós Árpád (1085 Budapest, Baross u. 30. II. mi. 15. sz. alatti lakos)
A Kuratórium titkárhelyettese:
Torgyik Adrien (2120 Dunakeszi, Kisfaludy u. 46. sz. alatti lakos)
A Kuratóriumi tagjai:
Kiss Ákos Koppány (1125 Budapest, Óra köz 2. sz. alatti lakos)
Kapcsos Ádám (1022 Budapest, Herman Ottó út 2/c. sz. alatti lakos)
7.2. Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan Kuratórium, amelyben az Alapítók
(közvetlenül vagy közvetve) az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó
befolyást gyakorolhatnak.
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7.3. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet az Alapítvány
Kuratóriumának tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszünését megelőző két évben legalább egy évig -,
amely jogutód nélkül szünt meg ügy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, vagy amellyel szemben az
állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, vagy amellyel szemben
az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, illetőleg
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, vagy amelynek adószámát az állami adóés vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte
(összeférhetetlenség).
7.4. A vezető tisztségviselőkkel — tehát a kuratórium tagjaival — szembeni követelmények és
kizáró okok:
7.4.1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
7.4.2. Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a
természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A
vezető tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is
alkalmazni kell.
7.4.3. A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
7.4.4. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
7.4.5. Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.
Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya
alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető
tisztségviselője nem lehet.
7.4.6. Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
7.4.7. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagja.
7.4.8. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
7.4.9. 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.
7.5. A Kuratóriumból idő előtt visszahívható az a tisztségviselő (tag), aki nem, vagy nem az
Alapítvány céljainak megfelelően fejt ki tevékenységet. A kijelölés visszavonásáról az
Alapítók döntenek. Ezután az Alapítók új kuratóriumi tisztségviselőt (tagot) jelölnek ki.
A visszahívott kuratóriumi tag, illetve tagok helyére új kuratóriumi tagot, illetve tagokat
jelölnek ki az Alapítók abban az esetben is, ha betegség vagy más tartós akadályoztatás
esetén az Alapítványnál viselt tisztéről egy vagy több kuratóriumi tag lemond, vagy elhalálozik. Az Alapítók halála, megszűnése után a kuratóriumi tagok kijelölésének jogosultsága a törvényszéket illeti meg.
7.6. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a Kuratórium titkára, vagy (együttes aláírással) legalább két tagja hívja
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össze írásban, a napirend írásbeli közlésével, az ülés előtt legalább 15 (azaz: tizenöt)
nappal. Az ülések időpontja és napirendje az Alapítvány székhelyén, valamint a
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kijelölt hirdetőtábláján az előzőekben meghatározott időben kifüggesztésre kerül, a kuratóriumi tagok azonban a
személyre szóló értesítést is megkapják.
7.7.

A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább 1 (azaz: egy) alkalommal
tartja.

7.8.

A Kuratórium ülésein — a kuratóriumi tagokon kívül — a zenekar vezetői is részt vehetnek, de a Kuratórium döntéseiben nincs szavazati joguk. A Kuratórium ülésein
(amennyiben erre az elnöktől meghívást kapnak) szakértők és a döntésben érintettek is
részt vehetnek. Az ülés határozatait a Kuratórium tagjai hozzák. Az ülés akkor
határozatképes, ha azon legalább 3 (három) kuratóriumi tag megjelent. A Kuratórium
döntéseit nyílt szavazás útján, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. Szavazategyenlőség
esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni.

7.9. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek
közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján
7.9.1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
7.9.2. 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.
7.10. A Kuratórium jogosult és köteles az Alapítvány vagyonával kapcsolatos mindennemű
döntés meghozatalára. A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány gazdálkodásáról,
dologi és adminisztratív feltételeinek biztosításáról, jogköre továbbá saját működési
rendjének kialakítása a vonatkozó törvényeknek és az Alapító Okirat rendelkezéseinek
megfelelően.
7.11. A Kuratórium legalább évente egy alkalommal köteles az Alapítóknak a végzett munkáról beszámolni.
7.12. A Kuratórium céljai és feladatai teljesítése során kész együttműködni minden olyan
szervezettel, közösséggel és személlyel, amely, illetve aki az Alapítvány céljainak
elérésén munkálkodik.
7.13, A Kuratórium figyelembe veszi a Zenekar mindenkori zenei vezetőinek álláspontját. A
Kuratórium, bár döntéseiben tőlük független, törekszik döntéseinek a zenekar
vezetőivel történő folyamatos egyeztetésére, és arra, hogy a döntésekkel kapcsolatos
esetleges ellentétek kialakulását megelőzze.
7.14. Az Alapítvány a Kuratórium tagjait, az Alapítvány támogatóit, valamint e személyek
hozzátartozóit (a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével)
cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
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7.15. Az Alapítvány működése biztosítja, hogy a Kuratórium döntései és az Alapítvány egész
tevékenysége a nyilvánosság számára hozzáférhető legyen. Ennek érdekében
a)

b)

c)

d)

a Kuratórium üléseiről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható;
a Kuratórium a döntéseit — az ülés időpontját követő két héten belül — írásban
közli az érintettekkel, továbbá az Alapítvány székhelyén, valamint a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kijelölt hirdetőtábláján kifüggeszti;
az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet,
az iratokról saját költségére másolatot kérhet az Alapítvány székhelyén, előre
egyeztetett időpontban;
az Alapítvány működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról,
őbepsoznátmjrlóiéködaheyn,vlmitBudaps
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem kijelölt hirdetőtábláján történő kifüggesztés, illetve az érdeklődők kívánságára nyújtott felvilágosítás útján ad tájékoztatást.

7.16. A Kuratórium évente (legkésőbb a tárgyévet követő május hó 31-ig köteles elkészíteni
az Alapítvány éves beszámolóját. Az éves beszámolót a Kuratórium hagyja jóvá.
7.17. Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni.
7.17.1. A közhasznúsági melléklet elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe
tartozik.
7.17.2. A közhasznúsági melléklet tartalmazza:
a) a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, ezen tevékenységek fő
célcsoportjait és eredményeit;
b) a közhasznú jogállás megállapításához szükséges jogszabály szerinti
adatokat, mutatókat;
c) a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető tisztségviselőknek
nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek
felsorolását.
7.18 A kuratóriumi tagsági díjazás megállapításának szabályai: A kuratórium tagjai
tevékenységüket külön díjazás nélkül, ingyenesen látják el.
8.

Gazdálkodás az alapítványi vagyonnal

8.1. Az Alapítvány az Alapító Okirat 3. pontjában meghatározott céljának elérése érdekében, a 6. pontban részletesen körülírt vagyonnal, a Kuratórium döntéseinek megfelelően, önállóan gazdálkodik. A Kuratórium felelős az alapítványi vagyon
megőrzéséért és gyarapításáért, és a Kuratórium jogosult dönteni az Alapítvány
működtetését célzó, valamint az alapítványi cél megvalósulását szolgáló költségek,
kiadások, illetve cél szerinti juttatások finanszírozásáról. A fenti tevékenységét az
Alapítvány a rá vonatkozó mindenkori törvényi előírások szigorú betartásával végzi.
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8.2. Az Alapítvány vagyonával történő gazdálkodást a Kuratórium mindenkor úgy végzi,
hogy az Alapítvány működése, valamint az alapítványi vagyon megőrzése és lehetőség
szerint növekedése tartósan biztosított legyen. A fentiek érdekében az alapítványi
vagyon felhasználása az alábbiak figyelembevételével történik:
8.2.1. Az alapítványi vagyont a gazdálkodás, illetve a felhasználás módjának megfelelően, és az ezt tükröző nyilvántartásban mindenkor tőkésített és felhasználható részre kell felosztani.
8.2.2. Az alapítványi vagyon 8.2.1 pont szerint felosztott részével az alábbiak szerint
kell gazdálkodni:
a) az alapítványi vagyon tőkésített részének értékét befektetés, illetve gazdálkodás útján vagy más módon kell megőrizni, és lehetőség szerint
törekedni kell a tőkésített vagyon értékének növelésére;
b) a cél szerinti juttatásokra, valamint az Alapítvány működtetésének költségeire az alapítványi vagyon mindenkori felhasználható részét kell fordítani
ügy, hogy a működtetés költségei a cél szerinti juttatások mértékét lehetőleg
ne haladják meg.
8.2.3. Az Alapítvány vagyonának mindenkor tőkésítettnek tekintett részéhez az alábbi
vagyonrészeket kell sorolni:
a) az Alapítvány induló vagyona;
b) az Alapítvány gazdálkodási tevékenységéből a tárgyévben származó
gazdasági eredmény legalább 25 %-a;
c) az Alapítványhoz csatlakozók által az Alapítvány javára befizetett adományok legalább 33 %-a, amennyiben az adományozó másként nem rendelkezik;
d) az Alapítványhoz csatlakozók által az Alapítvány javára befizetett adományoknak az adományozó által erre a célra meghatározott része, amennyiben az adományozó erről rendelkezik;
e) az Alapítvány előző évi mérlege szerint a fenti a) - d) pontok alapján
tőkésítettnek tekintett vagyonrész.
8.2.4. Az alapítványi vagyon tárgyévben felhasználható részéhez az alábbi vagyonrészeket kell sorolni:
a) az Alapítvány tárgyévet megelőző vagyonának hozadéka;
b) az Alapítvány gazdálkodási tevékenységéből a tárgyévben származó
eredmény legfeljebb 75 %-a;
c) az Alapítványhoz csatlakozók által az Alapítvány javára befizetett adományok legfeljebb 67 %-a, amennyiben az adományozó másként nem rendelkezik;
d) az Alapítványhoz csatlakozók által az Alapítvány javára befizetett adományoknak az adományozó által erre a célra meghatározott része, amennyiben az adományozó erről rendelkezik.
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8.3. Az Alapítvány működtetésének költségei az alábbiakból tevődnek össze:
8.3.1. az Alapítvány működtetésével kapcsolatos rezsi, dologi, valamint adminisztrációs költségek;
8.3.2. az Alapítvány működtetését célzó adminisztratív tevékenység elvégzésével esetlegesen megbízott fő- vagy mellékfoglalkozású alkalmazottak bérköltsége.
8.4.

Az alapítványi cél megvalósulását szolgáló költségek, kiadások, valamint cél szerinti
juttatások finanszírozása keretében az Alapítvány hozzájárulhat:
8.4.1. bel- és külföldi hangversenyek rendezésének költségeihez;
8.4.2. bel- és külföldi hangversenyekre történő utazás költségeihez;
8.4.3. próbaterem bérleti díjához;
8.4.4. hangszerek vásárlásához, javításához, kölcsönzéséhez, hangszeralkatrészek és
kottaállványok, székek vásárlásához, javításához, valamint a zenekari
tevékenység folytatása céljából elengedhetetlenül szükséges egyéb tárgyi
feltételek biztosításának költségeihez;
8.4.5. kották vásárlásához, a kottakölcsönzési díjak kifizetéséhez, valamint a kottakölcsönzéssel és az előadással kapcsolatos jogdíjak befizetéséhez;
8.4.6. meghívott szólisták, kórusok költségének térítéséhez, honoráriumok kifizetéséhez;
8.4.7. kották, zenei ismeretterjesztő kiadványok elkészítésének és kiadásának
költségeihez;
8.4.8. zenei felvételek bármely, erre a célra alkalmas hordozóra történő készítésének,
illetve kiadásának költségeihez;
8.4.9. zenei témájú előadások, rendezvények, táborok szervezési költségeihez;
8.4.10. az alapítványi cél megvalósulását szolgáló személyi, illetve bérköltségek
fedezéséhez (művészeti vezető, karmester stb.);
8.4,11. szerzői jogdíjak kifizetéséhez;
8.4.12. az Alapítvány céljait szolgáló egyéb költségekhez és kiadásokhoz.

8.5.

Az Alapítvány az Alapító Okirat 3, pontjában rögzített célok elérése érdekében, a
mindenkori igényekkel és lehetőségekkel összhangban az Alapítvány 8.3 pont szerinti
működtetése, illetve az alapítványi cél megvalósulása (8.4 pont) érdekében fő-, illetve
mellékállású alkalmazottat vagy alkalmazottakat (gazdasági ügyintéző, könyvelő, illetve
művészeti vezető stb.) foglalkoztathat.

8.6.

A Kuratórium az Alapítvány céljainak elérése érdekében, indokolt esetben alkotói
előlegeket folyósíthat, ösztöndíjakat, jutalmakat oszthat, művészeti pályázatokat írhat ki
és értékelhet.

8.7. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet az Alapító Okirat 5.3 pontjában leírtaknak
megfelelően, másodlagos jelleggel folytathat.
8.8.

Az alapítványi vagyon hasznosítható, hasznosítása az alábbi módon történik:
8.8.1. az Alapítvány szabad pénzeszközeit betétbe helyezheti, államilag garantált értékpapírba, továbbá ingó vagy ingatlan vagyontárgyakba fektetheti (amennyiben
az Alapítvány befektetési tevékenységet kíván folytatni, befektetési szabályzatot
készít, amelyet a Kuratórium fogad el);
8.8.2. az Alapítvány a kizárólag alapítványi célú tevékenységet szolgáló vagyontárgyait - a bevétel alapítványi célú felhasználása érdekében - értékesítheti;
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8.8.3. a nem pénzbeli adományokat úgy hasznosítja, hogy azoknak a fenntartás vagy
működtetés költségein felüli hozama az Alapítvány céljára felhasználható
legyen;
8.8.4. külföldi felajánlások esetén a felajánlott összeget pénzintézetnél kell elhelyezni,
amely összeg devizában kamatozik, és devizában is felhasználható (a deviza elfogadásához, számlanyitáshoz és a pénzösszeg felhasználásához a mindenkori
hatályos devizajogszabályok az irányadók).

9.

Bankszámláról történő rendelkezés

Az Alapítvány bankszámlájáról történő rendelkezéshez két személy egyidejű aláírása
szükséges.
E személyek: a Kuratórium Elnöke, Titkára, valamint Titkárhelyettese közül
bármelyik két személy.

10.

Az Alapítvány létrejötte

10.1.

Az Alapítvány a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételével jött létre.

10.2. Az Alapítvány határozatlan időre jött létre.
11.

Az Alapítvány megszűnése

11.1. Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. A törlésre megfelelően alkalmazni kell az alapítvány nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat.
11.2. Az Alapítvány megszűnik, ha az illetékes törvényszék az Alapítványt a hatályos
jogszabályok alapján megszünteti.
11.3.

Megszűnésekor az Alapítvány köteles esedékes köztartozásait rendezni.

11.4. Az Alapítvány megszűnése esetén a megmaradt vagyont „A magyar mérnökképzés korszerűsítéséért" alapítvány (adószáma: 18052497-1-43) támogatására kell fordítani. Ha
az ily módon kedvezményezett alapítvány nem tenné lehetővé az Alapítók rendelkezésének végrehajtását, akkor az Műegyetemi Szimfonikus Zenekarért Alapítvány megmaradt vagyonát csak a jelen Alapító Okirat szerinti, hasonló célú alapítvány támogatására
lehet fordítani.
12.

Egyéb jogszabályok

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései az irányadók.

Műegyetemi Szimfonikus Zenekarért Alapítvány - Módosított és Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirat -(2014. november 12.

11

Az Alapítók kijelentik, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel a létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.
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