
Az Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány
Alapító Okirata

A Magyar Köztársaság Kormánya a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
74/G. §-a alapján, a Fővárosi Bíróságon, 1994. október 7-én 5150. sorszám alatt
nyilvántartásba vett Atlanti Kutató és Kiadó Társulat Alapítvány vagyonának - az
alapítóinak hozzájárulásával - közalapítvány céljára tett felajánlását elfogadva, közfeladat
folyamatos biztosítása céljából,

Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány

elnevezéssel - határozatlan időre - kiemelkedően közhasznú közalapítványt hoz létre,
amely az Atlanti Kutató és Kiadó Társulat Alapítvány jogutódja.

I. A Közalapítvány alapítója
A Közalapítvány alapítója a Magyar Köztársaság Kormánya.
Az alapító nevében és képviseletében a Kormány felhatalmazása alapján a nemzeti

kulturális örökség minisztere jár el.

II. A Közalapítvány neve
A Közalapítvány neve: Atlanti Kutató és Kiadó Közalapítvány
A Közalapítvány rövidített elnevezése: ARP Közalapítvány
A Közalapítvány angol elnevezése: Atlantic Research and Publications Public Service

Foundation

III. A Közalapítvány székhelye:
1066 Budapest, Dessewffy u. 37. III/1.

IV. A Közalapítvány célja
A Közalapítvány célja tudományos kutatás, oktatás, közművelődéssel kapcsolatos állami

feladatok ellátása.
A humán tudományágak keretei között az igazság keresése a legfejlettebb módszerekkel,

ezek angol nyelven való közreadásával, a magyar nemzet jóhírének világszerte való
öregbítésében, a szomszédos nemzetekkel való megbékélés és a jószomszédi
kapcsolatainak ápolásában való közreműködés.

A demokrácia fejlesztése, a honvédelem kérdéseinek feltárása, ezen belül a civil-katonai
szféra demokratikus elveken alapuló viszonyának ismertetése és kimunkálása.

A Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. §-a c)
pontjának 3. (tudományos tevékenység, kutatás), 4. (nevelés és oktatás), 5. (kulturális
tevékenység) alpontjában foglalt közhasznú tevékenységet folytat, amely az alábbi
törvények szerinti állami feladatok ellátására irányul:

Az Alkotmány 35. §-a (1) bekezdésének f) pontja szerint a Kormány meghatározza a
tudományos és kulturális fejlesztés állami feladatait, és biztosítja az ezek megvalósulásához
szükséges feltételeket.

A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári
ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. §-ának (1) bekezdése



szerint a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek
támogatása közcél, a 73. § (2) bekezdése szerint a közművelődés feltételeinek biztosítása
alapvetően az állam feladata.

A felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény 9. §-ának (1) bekezdése szerint a
felsőoktatás fejlesztésének alapvető anyagi feltételeit az állam biztosítja. A 11. § (2)
bekezdése szerint a felsőoktatási intézmények feladataikat az állami szervek, továbbá más
szervezetek közreműködésével és támogatásával, a nemzetközi intézményrendszer
tagjaként látják el.

A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 2. §-ának (3) bekezdése szerint a
közoktatás rendszerének működtetése az állam feladata.

V. A Közalapítvány által - céljainak elérése érdekében - folytatott tevékenységek
- angol és magyar nyelvű tudományos munkák publikálása;
- a tudományos forrásfeltárás és kutatás megszervezése és folyamatos ellátása;
- Magyarország és az Egyesült Államok között tudós és diák csereakciók szervezése és

folytatása;
- a kutatási eredmények folyamatos publikálása;
- tudományos konferenciák, tanácskozások szervezése Magyarországon és külföldön

nemzetközileg elismert tudósok bevonásával;
- együttműködés más hasonló célú szervezetekkel.
A kutatások és konferenciák eredményeit a Közalapítvány az általa szerkesztett angol

nyelvű kötetekben teszi közzé, és az "Atlantic Studies on Society in Change" (Highland
Lakes, NJ., USA) tudományos sorozat részeként terjeszti világszerte.

A Közalapítvány erőfeszítései központjában az 1848-as forradalom és szabadságharc óta
eltelt másfél évszázad magyar történelmének angol nyelven való ismertetése áll. Ezen belül
súlypontot képez a magyar politika fejlődése, a demokratikus társadalom kialakulása, a
gazdaság, a mezőgazdasági társadalom, a kultúra, a honvédelem, benne a civil ellenőrzés, a
szomszédos nemzetekkel való megbékélés és együttélés, végül pedig a kontinensen és
világviszonylatban elért jelentős magyar sikerek kutatása és közreadása. Ezeket a köteteket
foglalja magába a Közalapítvány Millennáris Projektje is.

VI. A Közalapítvány jellege
A Közalapítvány nyitott; ahhoz bármely belföldi vagy külföldi természetes és jogi

személy, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező társaság vagy szervezet
csatlakozhat; azt pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, más eszközökkel és bármilyen
más módon támogathatja, amennyiben a Közalapítvány céljaival egyetért. A Közalapítvány
tudományos szerkesztői és kiadói politikáját azonban maga határozza meg, abban az
esetleges adományozóktól beleszólást nem fogad el. A csatlakozás, adomány, támogatás
stb. elfogadásáról a Kuratórium dönt.

A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

VII. A Közalapítvány vagyona
a) az Atlanti Kutató és Kiadó Társulat Alapítvány által a jelen Alapító Okirat mellékletét

képező leltár szerint átadott ingóságok és az Alapítvány számláján lévő összeg, melyet az
Alapítvány a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételét követő 10 napon belül ad át;



b) az alapító az Alapító Okiratban meghatározott célkitűzések megvalósítása érdekében
10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint készpénzt bocsát a Közalapítvány rendelkezésére,
melyet a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételére irányuló kérelem benyújtását
követően a Közalapítvány javára nyitott bankszámlán helyez el;

c) az alapító a Közalapítványt - céljainak megvalósítása és folyamatos működésének
biztosítása érdekében - évenként költségvetési támogatásban részesíti.

VIII. A Közalapítvány vagyonának felhasználása
Az alapító az Alapító Okirat 7. pont b) alpontjában rendelkezésre bocsátott összegből 10

000 000 Ft-ot, azaz tízmillió forintot törzsvagyonként különít el, amely a Közalapítvány
működési költségeinek fedezeteként nem használható fel.

A Közalapítvány törzsvagyonon felüli vagyonának felhasználásáról a Kuratórium dönt.

A Közalapítvány törzsvagyonon felüli vagyona, valamint a teljes vagyon hozadékai a
közalapítványi célok megvalósítását szolgálják, azt a Kuratórium

az Alapító Okirat keretei között szabadon felhasználhatja azzal, hogy a működési
költségekre az éves költségvetési bevétel összegének 25 százalékánál nagyobb hányada
nem használható fel.

A Közalapítvány vagyona a hatályos jogszabályok előírásainak figyelembevételével, a
Vagyonkezelési és Befektetési Szabályzat és a Kuratórium minősített többséggel meghozott
döntése alapján, bármely olyan biztonságos vállalkozásba befektethető, melytől a
Közalapítvány vagyonának növekedése várható.

A Közalapítvány vállalkozási és befektetési tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, a jelen Alapító Okirat által
meghatározott keretek között, a Vagyonkezelési és Befektetési Szabályzatban foglaltak
alapján a törzsvagyon hozadékából, illetőleg a törzsvagyonon felüli egyéb vagyonából
végezhet.

A Közalapítvány vagyona részévé válnak a későbbiekben a Közalapítványhoz
csatlakozók feltétel nélküli, valamint a feltételekhez kötött pénzbeli és dologi adományai,
amennyiben ezeket a Kuratórium elfogadja.

A Közalapítvány törzsvagyonon felüli vagyona felhasználható az Alapító Okirat IV.
pontjában meghatározott célok megvalósítására, a Közalapítvány működési költségeinek
fedezésére, az alapítványi célok megvalósulását szolgáló eszközök beszerzésére és
bérletére.

A Közalapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, azt az Alapító
Okiratában meghatározott tevékenységre kell fordítania.

A Közalapítvány támogathat bármely kutatást, szervezetet, intézményt, ha ez
összhangban áll célkitűzéseivel.

IX. A Közalapítvány szervezete, működése
Az alapító a Közalapítvány legfőbb döntéshozó, képviselő, ügyintéző és kezelő

szerveként Kuratóriumot jelöl ki.

A Kuratórium 12 tagból áll az alábbiak szerint:

1. dr. Király Béla elnök
2. Chikán Attila alelnök
3. dr. Gunst Péter
4. dr. Ormos Mária



5. R. Várkonyi Ágnes
6. dr. Kovrig Bence (Bennett Kovrig)
7. dr. Kenneth Murphy
8. dr. Niederhauser Emil
9. Zimányi Vera
10. dr. Palánkai Tibor
11. dr. Nagy Károly
12. dr. Veszprémy László

A kuratóriumi tagok megbízatása határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagság
megszűnik a tag lemondásával, halálával, a Közalapítvány megszűnésével, továbbá a
kijelölésnek a Ptk. 74/C. § (6) bekezdése szerinti visszavonásával.

A Kuratórium tagjai tevékenységüket díjazás nélkül látják el.
A Kuratórium - az alapító okirat keretei között - határoz a szervezeti és működési

rendjéről.
A Kuratórium kizárólagos hatáskörében:
- elfogadja a Közalapítvány Szervezeti és Működési, valamint Vagyonkezelési és

Befektetési Szabályzatát,
- rendelkezik a Közalapítvány vagyonáról, dönt a befolyt pénzeszközök felhasználásáról,
- elfogadja (vagy visszautasítja) a Közalapítványhoz való csatlakozást, a pénzbeli vagy

természetbeni, illetve bármely más eszközökkel vagy módon történő támogatást,
megállapodik mindezek feltételeiről,

- elfogadja a Közalapítvány éves költségvetését, jóváhagyja éves mérlegét,
- felügyeli a Titkárság munkáját, a Titkárság munkájáról és éves tevékenységéről évente

egyszer beszámoltatja a Titkárság vezetőjét,
- kinevezi a titkárság vezetőjét,
- dönt a pályázatok kiírásáról és elbírálja azokat,
- elfogadja a közhasznúsági jelentést,
- jóváhagyja az éves beszámolót,
- dönt minden egyéb ügyben, amelyet az Alapító Okirat, illetve a Szervezeti és Működési

Szabályzat a hatáskörébe utal.
A Kuratórium döntési jogait az ülések keretében gyakorolja, amelyeket szükség szerint,

de évente legalább egy alkalommal össze kell hívni.
A Kuratórium ülései nyilvánosak, a Kuratórium azonban a nyilvánosságot indokolt

határozatával az ülés egészéről vagy egy részéről kizárhatja.
A Kuratórium határozatképességéhez a tagok legalább 2/3 részének jelenléte szükséges.

Határozatképtelenség esetén az elnök az ülést 15 napon belül újra köteles összehívni. A
kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség
esetén az elnök szavazata dönt.

A kuratóriumi tagok 2/3-os többségi szavazata szükséges az SZMSZ és a közhasznúsági
jelentés, valamint a Vagyonkezelési és Befektetési Szabályzat elfogadásához.

A Kuratórium ülését az elnök hívja össze az ülést megelőzően legalább 8 nappal írásban,
a napirend megjelölésével. Két kuratóriumi tag írásos kérésére az ülést 30 napon belül
össze kell hívni.

A Kuratórium tagjai kuratóriumi ülés megtartása nélkül is döntést hozhatnak. Ebben az
esetben a döntési indítványt minden kuratóriumi tag számára írásban meg kell küldeni,



amelyre írásban nyilatkozniuk kell. Amennyiben valamelyik tag az indítványt feltétel
megvalósulása esetén fogadja el, ezt ellenszavazatnak kell tekinteni.

Az elnök helyett távollétében - külön meghatalmazás nélkül, jelen Alapító Okirat alapján
- az alelnök jár el. Ebben az esetben az alelnököt teljes körűen megilleti az elnök
képviseleti joga.

A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni.
A Kuratórium üléseiről és határozatairól olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a

döntések tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya,
valamint személye megállapítható.

A Kuratórium határozatairól az érintetteket írásban értesíti, az alapítványi vagyon
felhasználását érintő határozatairól pedig országos szaksajtó útján a nyilvánosságot is
tájékoztatja.

Az iratokba való betekintést - az erre irányuló előzetes kérelem alapján - a Kuratórium
engedélyezheti. A Kuratórium a betekintésre akkor adhat engedélyt, ha megítélése szerint a
Közalapítvány működésének nyilvánossága más módon nem biztosítható. A betekintésre
irányuló kérelmet, illetve a betekintésre adott engedélyt írásba kell foglalni.

A Közalapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját
költségére másolatot készíthet.

A Kuratórium a jóváhagyott éves beszámolót és közhasznúsági jelentést megküldi a
nemzeti kulturális örökség miniszterének.

X. Titkárság
A Kuratórium a Közalapítvány működésének elősegítése érdekében titkárságot hoz létre,

melynek működési költségeit a Közalapítvány fedezi.
A titkárság feladata Közalapítvány folyamatos működtetéséhez szükséges szervezési és

ügyintézési intézkedések megtétele, döntések előkészítése, az éves pénzügyi terv és mérleg
összeállítása, valamint ennek a Kuratórium elé terjesztése, továbbá a Szervezeti és
Működési Szabályzatban meghatározott egyéb feladatok ellátása.

A Közalapítvány alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a titkárság vezetője
gyakorolja.

XI. A Közalapítvány képviselete, aláírási jogosultság
A Közalapítványt harmadik személyek és hatóságok előtt a Kuratórium elnöke és

alelnöke képviseli. Képviseleti joguk külön-külön önálló és teljes körű. E képviseleti
jogukat tartós akadályoztatás esetén együttesen tett, írásbeli nyilatkozatukkal átruházhatják
a Kuratórium más tagjára.

A Közalapítvány bankszámlája felett rendelkezni az elnök és az alelnök együttesen
jogosult. Tartós akadályoztatásuk esetén ezen jogosultságukat együttesen tett, írásbeli
nyilatkozatukkal átruházhatják a Szervezeti és Működési Szabályzatban megjelölt két
kuratóriumi tagra, mely tagok együttesen jogosultak rendelkezni a Közalapítvány
bankszámlája felett.

XII. Felügyelő bizottság
A Közalapítvány gazdálkodásának, működésének ellenőrzéséről 3 tagú felügyelő

bizottság gondoskodik. A felügyelő bizottság elnökét és tagjait az alapító határozatlan időre
jelöli ki.



A felügyelő bizottság elnöke:
Butor Gábor
Tagjai:
dr. Palugyay Ernő
dr. Ősz József

A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
a) a tag lemondásával,
b) a tag visszahívásával,
c) a tag halálával,
d) a Közalapítvány megszűnésével.
A felügyelő bizottság feladata a Közalapítvány Alapító Okiratában, pénzügyi tervében, a

vonatkozó egyéb jogszabályokban és szabályzatokban meghatározott előírásoknak a
betartása érdekében a Közalapítvány a Kuratórium és a titkárság működésének,
gazdálkodásának, számvitelének, ügyvitelének, kötelezettségvállalásainak ellenőrzése.
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a Közalapítvány könyveibe, irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja.

A felügyelő bizottság évente legalább két alkalommal köteles ülést tartani.
A felügyelő bizottság akkor határozatképes, ha legalább két tagja, de a felügyelő

bizottság elnöke jelen van. A felügyelő bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű
szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. Egyebekben a
felügyelő bizottság maga állapítja meg az ügyrendjét.

A felügyelő bizottság tagjai a Közalapítvány Kuratóriumának ülésén tanácskozási joggal
részt vesznek.

A felügyelő bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a) a Közalapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy a Közalapítvány
érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését
teszi szükségessé,

b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel.
A Kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30

napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium
összehívására a felügyelő bizottság is jogosult.

Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a gazdálkodás
törvényességét és célszerűségét ellenőrző Állami Számvevőszéket, illetőleg a törvényességi
felügyeletet gyakorló ügyészséget, valamint az alapítót.

A felügyelő bizottság működéséről évente egy alkalommal beszámol a Kuratóriumnak és
az alapítónak.

A felügyelő bizottság tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek.

XIII. Összeférhetetlenség
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli

hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a
határozat alapján



a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként

érdekelt. Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve a Közalapítvány
könyvvizsgálója az a személy, aki

a) a Kuratórium elnöke vagy tagja,
b) a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,

c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve

az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

A Közalapítvány megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak
megszűntét megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles a Közalapítvány
Kuratóriumát, illetve valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.

XIV. Könyvvizsgáló
A Közalapítvány számviteli rendjének ellenőrzését a Közalapítvány bírósági

nyilvántartásba vételétől kezdve a Kuratórium által pályáztatás útján felkért független
könyvvizsgáló látja el.

A Könyvvizsgáló köteles félévenként a Közalapítvány könyveit megvizsgálni és ennek,
továbbá az éves működés vizsgálatának eredményéről a Kuratóriumnak jelentést készíteni.

Feladatai ellátása során jogosult felülvizsgálni a Közalapítvány pénztárát, szerződéseit,
bankszámláját, jogosult felvilágosítást kérni a Közalapítvány alkalmazottaitól.

A Könyvvizsgáló és a felügyelő bizottság véleménye nélkül a Kuratórium nem hozhat
határozatot a Közalapítvány éves gazdasági beszámolójáról.

A könyvvizsgáló díját a Kuratórium állapítja meg.

XV. Záró rendelkezések
A Közalapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., illetőleg a Közalapítvány

tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Az alapítónak jogában áll jelen Alapító Okirat módosítása, amennyiben az Alapító

Okiratban lefektetett alapítványi célok elérése érdekében megítélése szerint ez szükséges.
Az alapító az okiratot olyan mértékben nem módosíthatja, amely az Alapító Okiratban
megfogalmazott közérdekű cél megvalósítását veszélyezteti.

A Közalapítvány a Ptk.-ban meghatározott esetekben és módon szűnik meg. A
Közalapítvány bármely okból történő megszűnése esetén a megszűnés idején lévő vagyon -
a hitelezők kielégítése után - az alapítót illeti meg, aki köteles azt a közalapítványi célokkal
azonos vagy hasonló célra fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.



Az alapító tudomásul veszi, hogy a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vétele után az
általa tett közalapítványt nem vonhatja vissza, ha azonban a közfeladat iránti szükséglet
megszűnt vagy a közfeladat ellátásának biztosítása más módon, illetőleg más szervezeti
keretben hatékonyabban megvalósítható, kérheti annak bírósági megszüntetését.

A Kuratórium a nyilvánosság tájékoztatása érdekében a Közalapítvány tevékenységének
és gazdálkodásának legfontosabb adatait országos sajtó útján évente egyszer nyilvánosságra
hozza.

A Közalapítvány Alapító Okiratát a Magyar Közlönyben közzé kell tenni.

Dr. Medgyessy Péter
     miniszterelnök


