
A legjelentfisebb hazai dinuszaurusz leliihely l\emelbao),3 Iclcpiilcs mellett, Iharkuton
talillhato, czcrt az alapirvanynak celjH bekapesokidni a terulet fejlesztesebe mind
okoturlsztikat, mind kdrnyezctvedelmi, mind pcdig tudomanyos-lnnovaelos irtinyb61.

'\Z atapitvany tov.bbi kiernclr celja lIZ .ltliia veguU vagy tamogatert kulalasi feladatok
n6psl:eriisitcse. [zen beliil iii kiemelten a tarsadalomi egyenloseg es esclycgycnloscg
butositasa, hogy a kutatasi eredmeuyek ue csupan cgy sluk kutat6i retcg szamara
legyenek elerhetdek, hanem a tarsadalom minden tagja 87.:i013ra. Kicmelten fontos, bogy
a szeles relcgck hitclcs, mcgbizhato termeszcttudomanyos tlijcko7.lallist kapjunuk
k!izvetlenlll a szakemberektol (kiadvaa)'ok, tllmek, cloadlisok vagy cgyeb interaktlv
prugrumok furmajlibllD). A:L IllapilvMny tevekenysege reven a tarsadalmi
szemleletformatasban a kiirnyczcttudatos, f'6ldtortcncti Icplckli szcmlelet killlllkillist\bllD
is reszt valla I.

Ezen kivul HZ u1opitvs\ny kiemelt celja Ill. eddig felfedezett es jdvoben felfedczcndf
lisgerinces leUlbelyek vedelme mely a termeszervedelemmel es kilroyczcltcl ijsslhanghlln,
fennlarthato medon IOrlenik.

At uillpilviinyi forma kereteia bclul eel >II osgerinces leletekket, lel/illclyckkcl
kapesolatos tudomanyos kutlltasok lamogllt'MslI, tuvllbbll II Icm"hul kapcsolod6
ismerctck oklat{ua 6$ismcrcncrjesztesc is.

ZOOO-bcn Osi Altila, C~ hir.s»i mCI(Cllhilhik Iharkutun huzank tddigi legjelenllhebb
mC7.()7.oikumi osgcrincC5 lclohdyct. A7.cita cg_vrc nsgyobb .iclcntllscgct kHP III

/j~gerincesek (dioosliluruszok e$ ejzy6b 6sbiilliik) kulahisa. E7.crl cgy a tudomAnyos
fclfcdczesckct lamogat6 cs azokar II szeles kiiwnsi:g szamara is ni:pSlcrilsilo llillpitvliny
16trch<misa s7.iiksegs1.criivc vlilt.

2. Az Alapin'any celia

1.2 A;.:Alapltvany szekhelye: 8581 ,:IIi:.metillinyll,f(j tcr 3.

1.1 Az Alapltvany neve: "MalO'ar Dinoszaurusz Alapitvsny"

I. Az Alapilvliny neve ~s s:tt!khdve

azzal, hogy az alaplto a Vcszpremi Tervenyszck 7.PK.60.028!2014!3. sz. hianypotl»
vcgzescrc tckirueucl HZ Alapit6 Okirat 3. ponljal " dolt betfivcl jclzcn medon modositotta, CS
fogadta el jelen egyseges s:r.erke7.elualapit6 okirarot 2014. aprilis 22·en kelt hatarozataval:

alnlirott Dr. Soos Miklo6 (lakcim: 2000 Szentendre, Tilinko II Sib.) alapito, attol a
Ielismerestol indittatva, hogy a magyarnrszagi mezozoikumi osgerinces lelohelyek kutatasa,
Ieltarnsa es az osgerinces teletckkcl kapcsolatos ismcrctck terjcsztcsc a magyar tudcmanyos
elet kevesbe tamogatou tcrlilctci kozC tartozik, amclynck kiboniakozasar .ls fclviragu:l1isal
elosegiteni es tamogami kivanom, oyilt atapirvanyt (UAlapin'any") hoz lctrc az alabbiak
szcrint,

"MAGYAR DINOSZAURUSZ ALAPiTV,\I\1'''
EGvsi:CK.o;SZI:KKt:z.E'rii
ALAPiTO OKIRA TA
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3.6 Az alapi/ll(myi vugyon jclhos>nattis(iro/ a Iall'aLoriumi /agok szotobbscgi donltisse/
diinlenek.

3.5 Az alaplt/r liirz.\'VQg}'OnJnem kiiliinu e/, oz alapitwiny lelies vagyrma, valalllin! e
vagi/on hozadeka; az alapitvcinyi elf/ok mef:,''Va/Cisu/cisitlszolga{iuk. Az a/api/winy
vagyonal a kuralorillln az Alapito Olciral kerelei ko-dill szubulion hasznaii1alja/c/,

3 4 lIz A/upi/winy vag)'o/litbo/ egyedi litmogaltir csok a kedvezmenyezett egyedi kaye/me
alapjan. a kedvezmenyesett elszamolasi k6Ieiezell.HigclII:k es liZ rllapilvimy etlenorses!
joganak kiktile.fevel J1)~ijlha/tj, HKJoI!dilamogalashun olyun szemely I'ag), szervezct
reszesiilhet. amely 0: A/apilvany cetjaival ossshangban, os/tinylani kututasokkal tis
ismeretterjesztessel kapcsolatos tevekenyseg lomagala.l'uhoz keri az AlapilVciny
segitsliget. A ttunogauisokat a mindenkor 11(1((11),0.,jogszabaiyok alapjan kel!
folyosltani: kulonos tekintettel az atlaflwlo.wigi, eselyegyenl/iseg] (:.1'
elszamoltuthatosag! kriteriumokru. A lanwglllcJsok c':/junaA minden esetben egybe Ad/
esniuk az alapitvany cellcilu:eseivel.

3.3 I\'/. Alapltvnny vn~yoJlat a miik6dcs koltscgein felul ki~Ji.r6Iag az alapitvanyi eel
mcgvalcsltasara Iehct fordltani. A; Alapitvany l'ag}Vlna teljes ege,(zehen fo/haszl1a/ltato
az A/apill'tiny mlikIJdesi k(}/fsegeillek fedezesere. tnvohho az atapirvany! celok
nregvaltisilasal Jzn/ga!6 eszkllzllk beszerzesere cis s:wlga//(IIa.sok igenybeVllle/erc, Az
alap(/vanyl vagyon .(e/haszllaltisanak maqja koven uz Ala"i/(; Okirat ], plll1(i(;/ml1
fetsorott celok megl'a/Osltosanak. valamint levelrenysegek k!/~j/esenek jeliep,<i/, Ilz
alapitvanyi d/ok megvalositasdhoz tartoznak I.:iJ/(mlj,wm, de nem kjdmilagosa/1 lIZ
Iharkuton talalhato Ic!llihely (Jllaxcinak lI/£,g61'1;$6;,oz,a /eiohl'/y klllolastih()z 6.< a
Icl6htd/ycl kapcsolatos ismeretak terjeszuisdhe: kapc,,()Md6 kiI/t,~eg~k t},~kl},rzkiadasok.
Ezen kiI/I,I'I?gek tekinteteben a Kurauirium jogQyu/t dontenl. A Kuratortiun ,lOja!
haritxk?!,ehell az f.fZktJzok beszerzese es a .f:uIKlillafthok igenybevetete eseten
[lalyazalm is kiirhat (tjhb vallalkoz» aNn/o/anak beszerzese erdekeben.

3,.? t.lz A/api(V(iny az allamhtiztaruis alrendszereiuil - II normatlv lIimogatas kivela/eve' -
csak rr(~beli s:(!rzijd~s alapjan reszestuhet tamogatasban. A szerziklesbcn meg kcl!
hatarozni a lamogala.,.wl val6 e/szl;m()/tls.(ellbe/eillis madjo/

3.1 Az Alapito altal az Alapitvany ccljara rendeh indulovagyon 100.000.· Ft, azaz
szazezer forint. i\ Kuratoriumnak a7 Alapitvany vagyonat a icgjovedclmc7,i)bb
formaban, elsd oszl<llyti pcnzintezcrncl clhelyezve kell kamatoztatnia. A7.Alnpitvauyi
vagyon hozadekat az eseileges gazdasagi-, vallalkozasi tevekenysegbol befolyo
adezou crcdmcny vagyons7aporulat is novelheli, a gazdasagi-vallalkozasi vallalkozoi
tcvckcnyseg azonban nem folytllihato cls6dlcgcscn. cs nCIlI vcszclyeztetheri 37.
Alapitvany celjat.

), A7.AJapitvanv ccljara reDdell vsgyon es a "aeyon feJhas7.nala~anak m6djll

A Magyar Dtnnszaurusz Alapitvany celjainak tcljesftese soran kiltelessegenek rckinti 11
haJado hagyonJanyok apolasat, az cddigi ertekek megorz~set. valamint 37. altals
kicmcltcn tamogatott iisll,"ytani kutati~llk hazai es nemzetkozl clismcrrsegenck
fnlyamatos niivclcsCt.
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• az ulapltvanyi celok eleresehez sziiksCgcsfcladatok mcghatarozasa, a vegrehajtas
mcgszcrvczcsc;

• dentes az Alapitvany vagyonanak befekteteserol;
• az Alapitvany eves gazdalkodasi (ii;d~ti) tervenek tis koltsegvetesenek, valamint

eves tcvckcnysegi cs ¢ru:ugyi bcszamolojanak elfogadasa;
• a jogszabaly altal megkoveteh egyeb beszamolok elfogadasa;
• az Alapirvanyhoz vale csatlakozas elfogadasa;
• az Alapitvany munkavallaloi dijw.a.~a es koltseglerilese megallapitasa azzal a

mcgkotcsscl, hogy kizarolag olyan mcrtekti dijazas cs koltscgrcrltcs allaplthato
meg, amcly az Alapitvany larl6s OIUkooCSCLoem VCSl.ClYCllcti;

• a munkaszervezel mUkooesenek. feladatainak meghalar(ll.asara, dlelJorzesere

4.6 A Kuratorium kizarolagos hauiskorebe tanozik:

4.5 A Kurat6rium elndke gondoskodik a jeg;)"J;QkollY"l'ol es a hatarozatok Irasba
foglalasarol. vnlamint vezeti 8 hatarozatok konyvet. A bataroxatok konyve tartalmazza
II Kurateriurn sorszarnmal uzonositott donteseinek Ienyeges tartalmat, II dentes
mcghozatalanak idopollijal, valamiut a dOlltest ulmogat6 es ellenzo szavazatok s7.anu\t.

4.4 A Kuratorium elnokc gondoskodik a kuraroriurni Ulcsck inhb(;(i rncghivoval IOrlcn6
osszchlvasarol. A mcghlvo rartalmazza a napirendet. 87. U1e~helyct es id(:lpontjrit. fl
hatarozatkcprclcnseg kovctkczmenycirc toncno figyclmczrctest • cs ha a kuratorium
dtlllIC~CIcl6kcszito bizottsag javaslator ten a napireudre tuzLln kerdesben • a7.
elokes7.ito javuslatot is. A meghivenak a iervezeu U1es id6pon~ial mlll:!lllo:£':;8. napig
meg kcll crkcznic a kurateriumi tagokhoz. A Kuraterium szUkscg szcrinr, de lcgalabb
evente egyszer tart U1C~I.

4.3 A Kuraterium hatarozza meg a jelen Alapit6 Okirat rcndclkczescinck mcglclclocn liZ
Alupitvanyi vagyon kczclcscnck fcladalail, a vagyon fclhasznalasanak modjat OSaz
alapirvanyi celokar s7olr,il16 ga7.dlilkodas fehereleit.

4.2 A Kuratoriurn - 11 jogszabalyok alLllI meghatarozou keretek kll7.ort - ilmill6an dorn
valamcnnyi. lIZ AlapilVanyra vonatkozo kcrdcsbcn,

4.1 Az Alapito az Alapitvany Iegfbbb, lu!pvisclo es kcwlo szervekcnt 5 lag" Kuratoriumot
jclol ki. A2 Alapit6 a Kuraterium tagjai kozOl kijcloli a Kuraioriurn clnokct, A
Kuratorium tagjai az Alopitvany vezcto tisztscgvisclol. Az Alapitvany ccljainak
megvalcsitasarol, al' alapitvanyi vagyon kezeleserol es II celoknak megfelelo
felhas7.milimir<i1 !17. ottagu Kuratorium gondoskodik.

4. A7.Alapitvanv ke:7.cliijees kepviseloje

3.8 Az Alapitvany a mtndenkor ervenyes in!ormacioszabadsagra vonatkozo torveny
szerinti kotelezettsegeinek eleget leve ml'ikodesi ada/ail honlapjan va.!t)! iddszak!
kiudvdnyban harki szamara megismerheuive teszi. A kozzetetetrtil a kuratorium
gondoskodik.

J 7 lIz alapltvdny az alapltvdnyokra, illetve it kozhaszmt szervezetekre mindenkor
ervenyes jogszabdlyi es szamviteli eloirasoknak megfelelden gazdalkodik:



4.10 A7. Alapit vanyt a Kurat6rium tagjai egyuttesen kepviselik akkent, hogy mindig ket
kuratoriumi tag cgyuttcs al3irasa szukscges az Alapirvany kepviseletehez. A
bankszamla fclcui rcndclkczcsi jog mcgcgyczik az altalanos kcpvisclcti szabalyokkal.
Az Alapirvany munkavallaloi fclcu a munkaltatei jogokar - kivcvc a Kuratorium
heraskorcbe tartoz6 dijazas cs kti!tscglcrites mcgallapltasi jogot - a Kuratoriurn clnokc
gyakorolja,

.8otflllvai Cabor
I.akctm: 1141, Budapest, Szugl6 u. 12Sfd C epUlet

Mlikad iLli~z16
Lakcim: 2116,lsambok. ZNd u. 8.

Torma Andnis
Lakcim: 9029, Gyor, Votinszky u. 4.

Bodor Emese Reka
(.akcim: 1077, Budapest Bethlen G. u. 8.

Osi AWls, a kuratorium elnllke
r .akcim: 8400, Ajku, Arany Janos u. 7.

/'1 Kuratorium tagjai:

4.9 .II. Kuratorium clnokc CStagjai az Alapltvany Kuratoriumaban az Alapitvany javara
vcgzcrt tcvekcnysegukert dij87.a.~bannem reszesnlnck,

Az Alapftu jclcn Alaplto Okirat ahiirasaval felhatalmazza a Kuraroriumot arra, hogy
az alapltvany alknlmazoujanak kcpvisclcti jogot biztositson. megjelolve a kcpvisclcti
jog gyokorlasanak mciqjat. illO:lolegat. ilgyck awn csoportjat, es/vagy az ugyek azon
llrtekhalaTllt.amelyre az Auululzas kitcrjed,

- VCZCliA7Alapitvany kon},veil; es
- ellatja az Alapitvany ga:>:d8lkodas;ivalkapcsolatos pcnzugy: fcladatokat: es
- cllatja az Alapitvany tevekenyscgchcz kapcsolodo, a Kuratorium altai megncvezctt
cgycb fcladatokat.

4.8 ;\ Kuratorium az Alapirvany adminisztrariv (operativ) teladatainak cllatasara egyszeru
sz(iliihbscgil haiarozataval az Alapnvany alkalrnazottai k02ili llgyvezetot nevezhet ki
mcghatarozotr idore. ;\7 iigyve'/.elO

4.7 A Kuratorium hatarozatait cgyszeni szolobbseggel. nyilt szavazassal h077.a meg. A
Kuratorium akkor hatarozatkcpcs, ha illesen minden tagjajelcn van.

• az Alapitvany Szervezeti es Miik,'idesi Szabalyzatanak rncghatarozasa;
• a kepviseleti jognak az AJapilvany munkavallalojara l(ilteno korlatozou

atruhazasa.
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6.2 Az Alupitvany barmcly okb61 IBrtenl; megszuncsc eseten a hilelcL.lIk kicicsitese lIl!,"
fennrnaradovagyont a kUlatM~l)kI:¥),ucri uUllogatisara kcll lclhasznalni.

6.1 ~ alapltvanyi vagyon felhru.--m.1Ia>:1r613 Kuml6rium minden cvbcn II hallilYlIs
jogszabalyok szerint kotclcs bes7~llolot keszilcni.

6. Vegye~re.nde1kuestk

5.5 A csatlakczo l~&ok IAjcko71Ata~t ke!rht:lnck a KUr816riumt61 (lZ ulapuvany cgycs
(lgycinek alhis6rol, de II Kunnerium lagjan sernmilyen m6J01\ nem bcfolyasolbaijak es
ncm Ulasithatj!ik.

5.4 Ha a csatlakozasi szMdekot a Kuraiorium j6vlihagyja, emil a leendii tagot Irasban
t~jcko:L[alja. A csallak(y/o wlI a bclcpcsi nyilatkozataban rnc~iclijll osszeg
bctizctcscvel valik 117. uillpitv6ny lasjBv6.

.'i..~ Az Alapitvanyhoz csatlakozni klvlinoK S/imd~kukal a Kuratoriumnak cimzetr belepesi
nyilaikozatral jclczhctik. ,\ belepesi nyilatkozatban a csatlakoxni klvan6 tagnak ki kell
nyilvanltania. hogy az AIBpltvany celjaival cgyetert, BZ alapit6 okirat rendelkezcscit
magara nezve killele7.6nek ismeri cl. cs meg kell jelnlnie azt au. IISS/.eI!CI, amcllycl
h07.7.a akar jarulni IiL alaplrvany tevekenysegebez, A csatlakozok altai felnjimlhat6
Icgkisebb lIss7.eg 10 000 forint.

5.2 Nem csailakozhat az Alapitvtlnyhoz az, aki
• buntetett cl6clctii;
• aki kiskoru:
• akinck cletmodja, eletvitelei az Alapitvany j6 hlret serti vagy veszelyezteti a

Kuratorium megiielese szcrint,

5.1 Az AlapilO az AlapilV3.nyl nyilt alapltvanykcnr hozza letre, a7.a? 81. Alapitvanyhoz
barki csailakozhar, alU 82 Alaplrvany 3. pontban rneghatarozou k07.fclucllltllluimogatni
akarja.

5. CSltlako7.is az Alapitvanyboz
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Nil,,: Sr...,c, V..(.~.._
Cim: I,' zc ~1""" "'~~« l_1?

1
Ahlinis: _~, c1 so:__

Nev: ,(3~a~11'JJetp'
elm: <1(;"C.."C) ~~~t-r1~'r./(1fI.
Alalras: ..tS(j:S'

E161lUnk.mint tanuk ctsn:

Alapft6

Or. SoOSMiklos

Kelt: Budapest. 2014. aprilis 22.

6.4 Az Alaplto balalanak esetere a kuraterium Dr. Palfy .Jo:t.~ffet jcloli ki az alapltoi
jogok gyakorlasara, A kijeliilt szemelyre, az Alapitora vonatkozo rcndclkczesek A7.

ininyadok, A kijeloles! a nyilvantartasba veld ulan az Alapuo IlCI)\ vonhatja vissza.

6.3 Az Alapltvanyra a jelcn Alapito Okiratban nom szabalyozort kerdesek hen a Polgari
Torvenykonyv, illetve az alapitvanyok tcvckcnyscgcre vonatkozo mindenkori hatalyos
jogszabalyok, igy knlonosen az egyesulesi jogrol, a kOzhasz.nu ,ingallasnll, valamint a
civi I szervezetek miikooeserol es tamogalasAr61sz616 torvcny rendclkczcseit kcll
alkalmazni. Az Alapit6 tudomasul V~7j, hogy az Alapltvany blrosagi nyilvanturtasba
vciclc utan az altala tell l\lapftvanyl nem vonhatja ViSS7.a.





A szolgáltató elérhetőségei


Telefon: Magyarországról:1818        Külföldről: +36 1 550 1858
Honlap: https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes      E-mail: ekozig@1818.hu


Webchat: https://webchat.opennet.hu/ekozigazgatas/?ref=ekozig
Hibabejelentés az év minden napján 0-24 óra között lehetséges


I G A Z O L Á S


Ezt az elektronikus dokumentumot az elektronikus ügyintézés részletszabályairól szóló 451/2016.
(XII.19.)  Korm.  rendelet  alapján nyújtott  azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés
(AVDH)  központi  elektronikus  ügyintézési  szolgáltatás  keretében  a  NISZ  Nemzeti
Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. – mint szolgáltató – elektronikus bélyegzővel és időbélyegzővel
látta el.


A polgári  perrendtartásról  szóló  2016.  évi  CXXX.  törvény 325.  §  (1)  bekezdés g)  pontjában
foglaltaknak megfelelően az azonosításra visszavezetett  dokumentumhitelesítés szolgáltatás
keretében hitelesített dokumentum teljes bizonyító erővel rendelkezik.


A  szolgáltatásra  vonatkozó  részletes  tájékoztató  elérhető  a  szolgáltató  honlapján:
https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes.


A szolgáltató a Központi Azonosítási Ügynökön (KAÜ) keresztül elérhető azonosító szolgáltatást
vette igénybe annak megállapítására, hogy a csatolt eredeti elektronikus dokumentum DR. ŐSI
ATTILA ügyféltől származik.


Az azonosítás időpontja: 2021.09.17. 12.08.08


Az azonosított ügyfél adatai:


Születési név: DR. ŐSI ATTILA
Születési hely: AJKA
Születési dátum: 1980.05.12.
Anyja neve: KOHLRUSZ ANASZTÁZIA


Ez az elektronikus dokumentum két, egymástól elválaszthatatlanul összetartozó részből, az eredeti dokumentumból és záradékból áll.
Az Igazolás című jelen záradék az eredeti elektronikus dokumentum csatolt melléklete. A záradék olvasható szöveges formában rögzíti
az eredeti dokumentum hiteles elektronikus aláírással való ellátásának körülményeit és az ezzel kapcsolatos egyéb adatokat.



https://magyarorszag.hu/szuf_avdh_feltoltes





 
	 
		 
	
	 
		 avdh.gov.hu
		 
			 
		
		 
			 avdh.gov.hu
			 
				 
					 urn:eksz.gov.hu:1.0:azonositas:kau:1
				
				 
					 KAÜ
				
				 
					 2021.09.17. 12.08.08
					
				 
					 ID_2fc65b44-717e-44eb-9c7d-a3a0447c1caa
				
				 
					 DR. ŐSI ATTILA
					
				 
					 DR. ŐSI ATTILA
					
				 
					 KOHLRUSZ ANASZTÁZIA
					
				 
					 1980.05.12.
					
				 
					 AJKA
					
			
		
	



		2021-09-17T12:08:12+0200


		2021-09-17T12:08:14+0200




