A
PIARISTA ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRATA
Az alábbi 1,) pontban megjelölt alapító szervezet, az 1989. július 26-án kelt Alapító Okirattal, jogi személyként
működő Országos alapítványt létesített. Az Alapítványt a Művelődésügyi Minisztérium 520./1989. sz.
határozatával hagyta jóvá; a Fővárosi Bíróság 8.Pk.63.722./2.sz végzésével (1990. szeptember 6.) 492. sorszám
alatt vette nyilvántartásba.
Az alapító szervezet
Alapszabály alapján meghatalmazott
Választmánya, figyelemmel a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény rendelkezéseire, 1998. május 28-i beadványában, az Alapító
okiratot első ízben módosította. Az alapító okirat következő módosításaira az alapító szervezet Választmányának
2002. január 26-i, ill. 2004. január. 6-i, a 2004. április 24-i, a 2008. október 24-i, a 2008. december 13-i, és 2013.
november 30-i ülésén került sor. A jelen módosítást az alapító Választmánya a 2017. október 7-én megtartott
ülésén határozta cl. A jelen Alapító Okirat szövege a módosításokat egységes szerkezetben, azokat dó7t betűvel
és aláhúzással jelölve tartalmazza.
-

-

Az Alapító Okirat módosított szövege a következő:
I.)Az alapító szervezet:
a) Neve: Magyar Piarista Diákszövetség
b) Székhelye: 1052 Budapest, V. Piarista köz 1.
c) Bírósági bejegyzése: Fővárosi Bíróságnál a társadalmi szervezetek között 135. sorszám alatt; a végzés száma:
7.Pk.23264/1 989.
d~) Az alapítói jogok jogosult/a: a Piarista Rend Magyar Tartománya.
e) Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármikor bárki csatlakozhat, legyen az bel- vagy külfbldi, természetes vagy jogi
személy, ak~ir anonim módon vagyoni vagy dologi adományt, juttatást, hozzájárulást teljesíthet.
2.)Az alapítói jogok és kötelezettségek átruházósa
2.]) Az alapítói jogokat és kötelezettségeket az alapító átruházhatia, ha az alapító okiratban vállalt vagyoni
hozzájárulását teljesítette. Az alapítói fogok átruházását az alapító okirat nem köti egyéb feltételhez. Az alapítói jogok
megszerzőjét megilleti az a jog is, hogy ó’ maga is átruházza az alapítói jogokat. Az alapítói fogok és/vagy
kötelezettségek átruházása esetén a jogok és kötelezettségek átszáilása (‘alapítói fogutódlás) a nyilvántartó bírósághoz
történó’ bejelentést követően a bíróság általi nyilvántartásba vétellel következik be.
2.2) A fenti rendelkezések, valamint a Ptk. 3:396. ‘,~‘ alapján az Alapíh’ány Alapítója
az alapítói jogok
letéteménveseként eljáró Választmány útján
kijelenti, hogy az alapító okiratban vállalt vagyoni hozzájárulását
teljesítette, az alapítói jogokat pedig végleges jelleggel ellenszolgáltatás és egyébfeltéteiek kikötése nélkül átruházza a
Piarista Rend Magyar Tartománvára (‘székhelye: 1052 Budapest, Piarista köz 1., nvilvántartási száma: 00001/2012062, adószámna: 19024938-2-41, statisztikai szám jele: 19024938-9491-555-01, képviseli: Labancz Zsolt
tartomány főnök). A Piarista Rend Magyar Tartománya az alapítói jogok átruházását külön okiratban elfogadja. Az
alapítói jogokat a Piarista Rend Magyar Tartománya önállóan, ülés tartása nélkül gyakorolja, az alapítói döntéseket
pedig írásban közli a Kuratóriummal, mint ügyvezetésre jogosult szervvel. Az alapítói jogok gyakorlása során a
Piarista Rend Magyar Tartonzánva képviseletében a mindenkori tartománvfőnökfár el.
—

—

3.)Az Alapítvány neve: Piarista Alapítvány (a továbbiakban Alapítvány)
4.)Az Alapítvány jogállása: közhasznú, jogi személyként működő, határozatlan időre létrehozott Országos
szervezet; Ezen jogállását bíróságibejegyzéssel nyeri cl.
5.)Az Alapítvány működési területe: Magyarország.
6.)Az Alapítvány székhelye: 1052 Budapest, V. Piarista köz 1.
7.)Az Alapítvány célja:
a) a piarista iskolák oktatási, nevelési, kulturális és közművelődési tevékenységének támogatása,
b) a piarista diákok és tovább tanuló volt diákok szakmai fejlődésének, pályaválasztásának, továbbtanulásának
elősegítése és támogatása ösztöndíjak létesítésével, pályázatok kiírásával,

c) rászoruló piarista diákok, azok családjának, rászoruló volt piarista diákok és tanárok támogatása szociális segéllyel;
d) a Piarista Alapítvány vagyonától függően diáktalálkozók rendezésének támogatása;
e) a piarista eszrneiség népszerűsítése rendezvényekkel, kiadványokkal és hozzájárulás minden kezdeményezéshez,
amely a piarista szellemű nevelés céljának megfelel;
f) a piarista iskolák története feltárásának, volt piarista diákok és tanárok munkássága, közéleti tevékenysége
megörökítésének támogatása,
g) az Alapítvány publikációs lehetőségének megteremtése;
h) piarista iskolák hagyományait reprezentáló épületek, emléktáblák, szobrok, síremlékek gondozásának támogatása.
i) Az Alapítvány, tevékenysége végzése során, nem zárja ki, hogy a fentiekben megjelölt körön kívül, a célokkal
összeegyeztethető esetben, más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból.
8.)Az Alapítvány közbasznúsága:
az Alapítvány
a) a 7j~ a) h) pontokban felsorolt céljainak megvalósítása során a 2011. évi ~LXYJK tv. 34. értelmében
az alábbi közhasznú tevékenységeket folytatja:
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés: 7.) a), b), (a 2011. évi CXC tv. 4. ~ /11 a.) u.) szerint),
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása: 7.) c), (2011. évi CLXXXIX. tv. 13. ~ /11.8
szerint),
kulturális tevékenység: 7.) d), e), g), (1991. évi XX. tv. 121. ~ a-b. szerint),
kulturális örökség megóvása: 7.) f), h) (2011. évi CLXXXIX. tv. 13. ~ /1/ bek. 7. szerint)
b) törölve
c) befektetési tevékenységet nem folytat;
d) az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult, ezen
tevékenységét csak közhasznú, vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását
nem veszélyeztetve Végez;
e) gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító okiratban meghatározott közhasznú
tevékenységére fordítja.
f) közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete politikai pártoktól független, azoktól támogatást nem kap,
és azokat nem támogatja, országgyűlési képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat.
g) az alapító okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a PIARISTA DIÁK c. újság, (az
alapító szervezet lapja) és az alapító honlapján (www.mpdsz.hu) is nyilvánosságra hozza.
-

-
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9.)Az Alapítvány közhasznúsági melléklete:
Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni, amely
tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi támogatások mértékét;
f) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. Az Alapítvány a közhasznúsági mellékletet a
beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznúsági jelentésbe mindenki
betekinthet, saját költségén arról másolatot készíthet.
1O.)Az Alapítvány vagyona és annak felhasználása:
a) A célok megvalósításához szükséges, induló készpénz vagyona: 3 0.000 Ft, amely induló vagyonnak 20 %-át kell
törzstőkeként lekötni, míg a 80 %‚ valamint annak kamatai és egyéb növekményei szabadon használhatók fel.
b) A vagyon felhasználása csak az Alapítványi célok megvalósítását szolgálhatja.
c) Az Alapítvány keretein belül a Kuratórium elkülönített célokra külön alapokat hozhat létre.
d) Az Alapítvány Kuratóriuma az Alapítvány javára befolyt pénzösszeg függvényében dönt az alapítványi javak
felhasználásáról: az alapítványi vagyont kérelemre, pályázat, ösztöndíj, vagy támogatás útján lehet felhasználni,
továbbá dönt a felhasználás mértékéről és sorrendjéről.
e) Az Alapítvány céljainak megvalósítására szolgáló alapok és a fel nem használt vagyonrész a mindenkori
legkedvezőbb feltételeket nyújtó bankbetétbe, államkötvénybe helyezhető el.
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11.)Az Alapítvány kezelő szerve és képviselete:
a) Az Alapítvány ügyvezető szerve és egyben képviselője az alapítói jogok /o~osultja által kijelölt tagokból álló
Kuratórium.
b) Az Alapítvány Kuratóriuma a hatályos jogszabályok és jelen okirat keretei között meghatározott ügyrend alapján,
végzi feladatát az alapítványi célok megvalósítása érdekében. A Kuratórium ezen munkáját díjazás nélkül látja el.
c) A Kuratórium elnöke gondoskodik
i) olyan nyilvántartás vezetéséről, amelyből a Kuratórium döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a
döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható,
ii) a Kuratórium döntéseinek az érintettekkel való írásbeli közléséről, illetve a székhelyen kifüggesztéssel történő
nyilvánosságra hozataláról 8 napon belül,
iii) arról, hogy az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthessen a vele történt
egyeztetés alapján. Ezt csak adatvédelmi okból, illetve a személyiségi jog védelme érdekében tagadhatja meg,
valamint
iv) az Alapítvány működésének, szolgálta~tási igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról,
olyan módon, hogy mindezeket kifüggeszti az Alapítvány székhelyén.
d) A Kuratórium tagjainak száma 5 (öt) fő: elnök, titkár, kincstárnok, és további 2 (két) tag.
e) A Kuratórium elnökét, titkárát, kincstárnokát, és tagjait személyre szólóan 2017. október 7. napjától 2019.
szeptember 30. napjáig az A lap ító jelöli ki, az alábbi Kuratóriumi taevk kinevezésének fentiek szerinti lejártát és az
alapítói jogok jogosultjának bírósági nyilvántartásba vételét követően pedig az alapítói fogok jo,~osultja határozott
4 éves időszakra jelöli ki őket.
f.) Megszűnik a Kuratórium tagjának a megbízatása: fa.) a megbízás időtartamának lejártával, fb.) visszahívással, fc.)
lemondással, fd.) a Kuratóriumi tag halálával, fe.) cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával, ff.) vele szembeni kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. A Kuratórium tagját
megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az Alapító szervezet
hívhatja vissza.
12.)Az Alapítvány Kuratóriuma:
Tagok (név és lakcím):
Valaczka János Pál, Elnök, az Alapítvány képviselője
lakcíme: 8237 Tihany, Völgy u. 36.
Strom,ner Pál Artur Titkár
lakcíme: 1172 Budapest XXJ~. u. 33.
Szilvásy László, Kincstárnok
lakcíme: 1052 Budapest, Piarista utca 1. IV/406.
Lázár László, Tag
lakcíme: 2132 Göd, Ménesi utca 15.
Mikulás Domonkos, Tag
lakcíme: 6000 Kecskemét Besenvő u. 7.
—

—

—

—

—

13.)Képviseleti és aláírási jog:
a) Az Alapítvány képviseletét a ].~‚j pontban megnevezett képviselői útján látja el.
b) Az Alapítvány cégjegyzése akként történik, hogy a kézzel vagy géppel előirt, előnyomott vagy nyomtatott
cégszöveg alá bármelyik képviselő a nevét önállóan írja alá, a jelen alapító okirat aláírási címpéldányának
megfelelően.
c) Ez a bekezdés törölve.
d) Bármely pénzügyi kötelezettségvállalás esetén a kincstárnok ellenjegyzése szükséges.
e) A bankszámláról való utalványozáshoz, készpénz felvételéhez szükséges két aláíró közül az egyiknek az elnök
vagy a kincstárnok közül valamelyiknek kell lennie, a másik aláíróként a kuratórium további, az elnök által
maghatalmazott tagj á(i)t kell bejelenteni.
14.) Kuratórium jogköre:
a) kezeli az alapítványi vagyont és rendelkezik vele, minden olyan műveletet elvégezhet, amely a vagyon használatát,
hasznosítását, megőrzését és gyarapítását szolgálja,
b) elfogadja az Alapítvány éves gazdálkodási tervét és mérlegét,
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c) a~z éves beszámoló általános szavazati móddal történt jóváhagyásával egy időben közhasznúsági mellékletet készít
és fogad el,
d) dönt az Alapítványhoz való csatlakozási ajánlat elfogadásáról; ha a csatlakozási ajánlat feltételei az alapítványi
célok kiegészítését, továbbá a kedvezményezettek körének szélesítését jelentenék, abban az esetben csak olyan
döntést hozhat, amely nem sérti az eredeti célokat.
15.)A Kuratórium ügyrendje:
a) A. Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik.
b) A. Kuratórium ülését az elnök hívja össze írásban, igazolható módon. A megküldött meghívó tartalmazza a
napirendet, és az ülés helyét, időpontját.
c) ]3árinely kuratóriumi tag kérheti a kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén
a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha
ennek a kötelezettségének a Kuratórium elnöke nem tesz eleget, a Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is
ö sszehívhatja.
d) A. Kuratórium ülése nyilvános, azon a szavazati joggal rendelkező Kuratórium tagjain és a tanácskozási joggal
rendelkező Ellenőrző Bizottság tagjain kívül bárki részt vehet.
e) A. Kuratórium határozatképes, ha az öt tagból legalább 4 fő jelen van, és ezek egyike az elnök vagy a titkár.
Döntéseit, ideértve az éves beszámoló jóváhagyását is, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az elnök távollétében a
Kuratórium ülésén az általa megbízott kuratóriumi tag helyettesíti.
f) A. Kuratórium dönt az alapítványi célok megvalósítása érdekében az alapítványi vagyon adott évi részének
felhasználásáról, az esetleges pályázatokról.
g) A. Kuratórium döntéseinek végrehajtása, az Alapítvány működtetése a Kuratórium ülései között az elnök és a
kinestárnok feladata. Igy a vagyon kezelésére, gazdasági döntésekre és intézkedések megtételére mindkettőjüknek
felhatalmazása van.
16.)Ellenőrző Bizottság:
a) Az Alapítvány működésének pénzügyi-számviteli ellenőrzésére az alapító nevében az alapítói jogok jo~osultja a
vezető szervtől elkülönült felügyelő szervként 3 (három) tagból álló Ellenőrző Bizottságot hoz létre. Az Ellenőrző
Bizottság megbízatása 4 (négy) évre szól
b) Az Ellenőrző Bizottság tagjai: (név, lakcím)
Szendrői Gábor, elnök
1223 Budapest, Fenyőrigó u. 2.
Somodi Lászlót, tag
6000 Kecskemét, Ösvény u. 39.
Kacskovics Lajos, tag
1053 Budapest, Kecskeméti u. 11.
—

—

—

c) Az Ellenőrző Bizottság munkáját díjazás nélkül látja el.
d) Az Ellenőrző Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
i) Az Ellenőrző Bizottság ellenőrzi az Alapítvány szabályszerű működését és gazdálkodását, különösen a vagyoni
eszközöknek, a jogszabályokban és az Alapító Okiratban meghatározott módon, hatékonyan és célszerűen
történő működtetését. Ennek során jelentést kérhet a Kuratóriumtól, az Alapítvány könyveibe és irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
ii) Az Ellenőrző Bizottság Elnöke és tagjai jogosultak a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt venni.
iii)Az Ellenőrző Bizottság az Alapítvány éves költségvetését és éves beszámolóját véleményezi.
e) Az Ellenőrző Bizottság szükség szerint, de legalább félévenként ülésezik.
f~ Az Ellenőrző Bizottság három tagja jelenléte esetén határozatképes, a határozatokat egyszerű többséggel, nyílt
szavazással hozza meg.
g) Az Ellenőrző Bizottság Elnöke köteles az alapítói fogok Jogosultját tájékoztatni és döntését kezdeményezni, ha
arról szerez tudomást, hogy
i) a Kuratórium működésében olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit súlyosan sértő esemény
(mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, ill. enyhítése az alapítói Jogok
jozosultiának döntését teszi szükségessé,
ii) a Kuratórium tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel.
h) A g) pontbeli kezdeményezés alapján annak megtételétől számított 30 napon belül az alapítói jogok iogosultfa
köteles a szükséges döntést meghozni a kérdésben.
—

-
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i) Ha a Kuratórium vagy az alapítói jos~ok jogosult/a a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedést nem teszi meg, az Ellenőrző Bizottság Elnöke köteles haladéktalanul a törvényességi ellenőrzést ellátó
szervet értesíteni.
17.)A vezető tisztségviselők összeférhetetlenségére vonatkozó szabályok:
Vezető tisztségviselő az Alapítvány vezető szervének (Kuratórium) és felügyelő szervének (Ellenőrző Bizottság)
elnöke és tagjai.
A vezető tisztségviselők kijelölése során figyelemmel kell lenni a vezető tisztségviselőkre vonatkozó, az alapító szervezet
Alapszabályában, a Ptk. 3:22. ~ (1), (4), (5) és (6) bekezdéseiben, a Ptk. 3:397. ~-ban, továbbá a 2011. évi CLXXV., az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és tárnogatásáról szóló törvény 38.
ában részletezett valamennyi kizáró és összeférhetetlenségi szabályra, melyek szerint:
a.) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges
körben nem korlátozták.
b.) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre
ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült,
c.) 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.
d.) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől.
e.) Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Kuratóriumban
f.) Az alapítvány kedvezményezettje, és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium tagja
g.) A vezető tisztségviselő csak magyar állampolgár vagy Magyarországon letelepedett (tartózkodási engedéllyel
rendelkező) nem magyar állampolgár lehet.
h.) A vezető tisztségviselő csak olyan személy lehet, aki nincs eltiitva a közügyek gyakorlásától.
i.) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. ~
(1) bek., élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
(a)
kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
(b)
bármely 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, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, tagsági jogviszony alapján nyújtott,
létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
j.) a közhasznú szervezet megszűntét követő három 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 jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és
vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő
bírságot szabott ki, amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette, ill. törölte.
k.) 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.
1.) Nem lehet az Ellenőrző Bizottság Elnöke vagy tagja az a személy, aki
a Kuratórium elnöke vagy tagja
az Alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli
szolgáltatásokat illetve a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója.
~-

-

-

-

-

—

18.)Az Alapítvány megszűnése:
Az Alapítvány megszűnése esetén a fennmaradó vagyont a gödi Piarista Szakközépiskola, Szak~irnnáziurn és KoU&ium
(213 1 Göd, Jávorka Sándor utca 18.) céljára kell rendelkezésre bocsátani.
19.)Bírósági nyilvántartásba vétel:
Jelen alapító okirat érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges, az Alapítvány a bejegyzéssel nyeri
el jogi személyiségét.
Az Alapítvány közhasznú jogállását a közhasznúsági nyilvántartásba vételével nyeri el.

6

20.)Az Alapítvány felügyelete:
Az Alapítvány tevékenysége felett
az aclóellenőrzést a székhelye szerint illetékes adóhatóság,
a költségvetési támogatás felhasználásának ellenőrzését az Állami Számvevőszék,
A~ törvényességi ellenőrzést pedig a közhasznú működés tekintetében a reá irányadó szabályok szerint az
ügyészség látja el.
.

—
—

—

-

-

21..)Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdések
E tekintetben a Ptk. (2013. évi V. tv.) vonatkozó paragrafusai, a 2011. évi CLXXV., az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló törvény előírásai, ill. az alapítványok
tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos törvények és rendelkezések az irányadóak.
Budapest, 2017. október

a Magy r Piarista Diákszövetség
Választmánya nevében
képviseli: dr. Várgedő Tamás Elnök

Piarista Rend Magyar Tartománya
mint az alapítói jogok jogosultja
képviseli: Labancz Zsolt Tartományfőnök
Jelen Alapító Okirat ellenjegyzésével tanúsítom, hogy a jelen Alapító Okirat az aláírók kinyilvánított akaratának és a
jogszabályoknak megfelelően készítettem, valamint, ho~y az aláírók az Alapító Okiratot előttem írták alá, továbbá, hogy
az Alapító Okirat fenti egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelelt az Alapító Okirat módosítások folytán hatályos
szövegének.
Ellenjégyzem, Budapest, 2017. október ~ .~én
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