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Ugyv6d Ur Varju L6szl6 budapesti lakos meghatalmazott jogi kdpviseldjek6nt elj6rva
feljelent6st tett a F6vrirosi F6iigydszs6gen a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 6ltal alapitott
Pallas Athdn6 Alapitv6nyok mrikdd6se tigydben. Feljelent6s6ben kezdem6nyezte azt is, hogy
azigyeszs6g ,,torv6nyessdgi feliigyeleti eljiir6sban" tegye meg a sziikseges l6p6seket a Pallas

Athdn6 Alapitvanyok megsztintet6se 6rdek6ben es az oda kimentett kcizvagyon 6llzrmi

kdltsdgvetdsbe tdrtdno visszasz6rmaztatisdra (a tovribbiakban: l<6relem).

K6re lmdt az alitbbiald<al indoko lta :

1. All6sponda szerint aMagyar Nemzeti Bank6l sz5l6 2013. 6vi CXXXIX. tdrv6ny
(Mnb. tv.) 162. g (2) bekezd6s6vel nem hozhat6k risszeftigg6sbe az MNB 6ltal

l6trehozott Pallas Ath6n6 Alapitv6nyok c6lkitrizdsei, a torvdnyi szabttlyozitsokban nem

szerepel sehol sem a kozgazdas6gi 6s p6nzngyi szakemberkdpz6s, a kiilonbdz6
szempontf miihelymunk6k tftmogalfsa, a mrivelts6g, az oktat6s fejlesztdse,

t6mogat6sa, egy konkr6t megye 6s megyesz6khely, illetve a hat6ron tfli
szakemberkepzes titmogatisa, tovitbbh nemzetkozi szakemberek Magyarorsz{gra
hiv6sa.

2. Az MNB alapit6 okirata egyilltalin nem szab6lyozza,hogy az MNB milyen c6lb6l,

illet6leg brirmilyen feladatiinak teljesit6se c6lj6b61 aIapifritnyt hozhat l6tre.

3. Az alapitv6nyok alig-alig tcirekedtek az alapitvinyi c6lok megval6sithsfra, ehel;gett

jelent6s osszeg6rt vdsSroltak ingatlanokat (pdldak6nt emliti, hogy a Pallas Ath6n6

Geopolitikai Alapitvriny 1,3 millirird forint6rt a Sv6b-hegye,n, illetve ,,nagyj6b6l
millirird forintdrt" azIJiutcaT2. szitm a\aIl, a Pallas Ath6n6 Domus Animae 1,85

millirird forint6rt szereile meg M Uri utca 21. szitm alatti ingatlant, a Budai Viirlcan

l6v6 L6nyay-villit 3,4 milli6rd forintert, a Pallas Ath6n6 Domus Scientiae 450 milli6
forintert v6s6rolt ingatlant, a Pallas Ath6nd Domus Mentis Alapitvany a kordbbi

kecskem6tikorhiv egyik reszleget szerezte meg 1,7 millirird forint6rt, a Pallas Ath6n6

Domus Innovationis Alapitv6ny 2,7 milliard forintdrt tewezi ingatlan v6s6rl6s6t).

4. Az <isszes Pallas Athdn6 Alapitv6ny k<izel 80 milli6rd forintdrt v6sarolt B6nusz

Magyar Allamkotv6nyt (nevesiti, hogy a PADA 19,05 millirlrd forint6rt, a PADM
20.403 milliard forintot kdltdtt, a PADS ds a PAD(I kiil<in-kiilon 10,049 milli6rd
forintot kdltdtt erre a c6lra).
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5. Az 6llamk<itvdny v6s6rliishoz k6pest az alapitvdnyi cdlok kdzt meghatirozott
szakepzesre, hallgat6k 6s kutat6k titmogatfsira, tanulm6nyok 6s konferenciiik
ftnanszirozfsitra - a PADI kiv6tel6vel - az cisszes Pallas Ath6n6 Alapitv6ny cisszesen

26L400.000 forintot koltott. Ugyanakkor az alapitvilnyok 6ltal foglalkoztatott
szem6lyek rdszdre 2014.6v folyam6n 232 mllli6 forint kertilt kifizet6sre.

Az el6bbiekben rdszletezett t<irv6nyessdgi dszrevdtelei a Pallas Ath6nd alapitv6nyokra
vonatkoztak, ezert k6relm6t e vonatkoziisban az igydszs6g kciz6rdekvedelmi jogkdrdben
birrlltam el.

I.

A k6relemben megjel<ilt alapitvrinyok nyilvrintart6sba v6tele:

1. A Pallas Athdnd Domus Animae Alapitvitnyt (PADA) a F6v6rosi Torv6nysz6k a 12. Pk.
60.72812013/5. sorsz6m alatti vegz6s6vel, 11852 sorsz6m alatt 2013. december 19. napj6n
vette nyi lv intartisb a.

2. A Pallas Ath6n6 Domus Mentis Alapitv6ny't (PADM) a Kecskem6ti Tcirvdnyszfl< a
Pk.60.018/2014110. sorsz6m alatli vegzesdvel,265. sorsz6m alatt 2014. miircius 25. napjitn
vette nyi lv fntartfsb a.

3. A Pallas Ath6n6 Domus Scientiae Alapftv6nyt (PADS) a F6vilrosi Tdrvdnyszek a 16.
Pk.60.129120I414. sorsziim alatti vegzes6vel 11908. sorszitrn alatt 2014. m6rcius 28. nap'1an

vette nyi lv intartflsb a.

4. A Pallas Athdnd Domus Concordiae Alapftvfnyt (PADC) a F6v6rosi Tcirv6nysz6k a 13.

Pk.60.128/201417. sorsziim alatti vegz6sdvel, lI9l4. sorszdm alatt 2014.6pri1is 2. nap'litn
vette nyilvintafifsba.

5. A Pallas Ath6n6 Geopolitikai Alapitvanyt (PAGEO) a F6v6rosi Tdrvdnyszdk a
83.Pk.60.2561201415. sorsziim alalti vegz6s6vel 11966. sors:z6m alatt 2014. szeptember 17.

napj 6n vette nyi lv ftntarttnba.

6. A Pallas Athdnd Domus lnnovationis Alapftviiny (PADI) a F<iviirosi Tdrv6nyszdli a

77.Pk.60.7751201414. sorsziim alattivegzesdvel 01-01-00-12C145. sorsz6m alatt2015. m6rc,ius
23 . napj an vette nyilv6ntartrlsba.

A felsorolt alapitvinyok cdljainak ismertetdsdt - a PADI kiv6tel6vel - mell6zcim, figyelemrnel
ana, hogy azigyvedfu 6Ital el6terjesztett k6relem az L es2. oldalitnazokat leirja, tartalmuk
alapjin az ott leirtak cisszhangban 6llnak a nyilv6ntartiisba v6tel alapjrlul szolgfio alaltito
okiratokkal, valamint a nyilvrintart6sba v6telt elrendel6 v6gzdsekkel.
A PADI nyilv6ntart6sba vett celjai a k<ivetkez6k:
a) tudom6nyos, kutat6s-fejleszt6si, innoviici6s es moderniz6c,i6s tud6skcizpont l6trehoziisa 6s

mtik<idtetdse.
b) a tud6steremt6s cisztonz6se, a tudomiinyos ismeretek 6s tapasztalatok megoszt6sa,
c) a gazdas6g 6s ahazai versenyk6pess6g kitOr6si pontjait jelent6 tdmateriileteken (bionika,
robotika, eg6szs6giigy, eg6szsdgipar ds eg6szs6gtigyi szolg6ltat6sok, turizmus, start-up
v6llalkozrisok) interdiszciplin6ris kutatiisok, fj tudom6nyos 6s gazdasilgi ismeretek,
eredmdnyek letrehozfrs6nak cisztdnzdse 6s t6mogat6sa,
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d) a gazdasiryban alkalmazhato kutat6s-fejleszt6s <isztonz6se, azok eredmdnyeinek
elterjeszt6se, ezhltal a kis- 6s kdzepes mdretri v6llalkozrisok versenyk6pess6gdnek el6segit6se,
e) a magas hozzindott 6rtdkti foglakoztat6s el6segftdse,

0 hazai 6s nemzetkozi egyi.ittmtikod6sek risztcinzdse, a tudom6ny-technol6gia, a

kutat6sfej leszt6 s, az rnnov 6ci6 6 s a modemiziici6 teriilet6n,
g) tudom6nyos, kutatiisfejlesztdsi, innov6ci6s 6s moderniz6ci6s vitllalkozoi klaszterek 6s

h6l6zatok6pit6se,letrehozilsinakosztonzdse,tdmogatdsa,
h) a magyar szellemi Oroksdg gazdagitflsa,
i) nemzetkozi gazdas6gi kapcsolatok risztrinzdse ds fejlesztdse, a nemzetkozi eredm6nyek
becsatornfnisa,
j ) kiilfr I di tapasztalatszer zds t6mo gat6s a,

k) az oktatiisi m6dszerek szinvonalfinak fejlesztdse,
l) tudom6nyos, innov6ci6s, moderniz6ci6s t6rgyri tankcinyvek, szakkdnyvek, szakfoly6iratok,
szaklapok kiadiisa, kiad6srinak tdmogattsa,
m) hasonl6 c6hi szervezetekkel az egyittmrikrjd6s elosegit6se 6s trimogat6sa, koz<is projektek,
programok mtik<jd6se,
n) r6szv6telhazai 6s eur6pai uni6s trimogatiisi 6spflyinati programokban,
o) tan6csad6s. inform6ci6 szols6ltat6s biztosit6sa.

II.

A k6relem elbiriil6sa szempontjrib6l relev6ns jogszabilIyi rendelkez6sek az aldbbiak szerint
fbglalhat6k cissze:

Az igyeszsdgr6l sz5l5 2011. evi CLXru. tdrv6ny (Utv.) 1. $ (2) bekezd6se 6rtelm6ben az

ligydszs6g a koz6rdek vddelme 6rdek6ben kdzremrikodik annak biztositilsilban, hogy
rnindenki betartsa a trirv6nyeket. A jogszab6lyok megs6rt6se eset6n - tcirv6nyben
rneghatlrozott esetekben ds m6don - fell6p a tdrv6nyessdg drdekeben. Az rJtv. 26. $ (1 )
bekezd6se akkdnt rendelkezik, hogy az igyeszsdgnek e t<irv6nyben nem szabiiyozot", M
igazsdgszolg6ltat6s kozremtikriddjekdnt gyakorolt bi.intet<ijogrcn kivtili kciz6rdekti feladat --6s
trat6skoreir6l ktikin torv6nyek rendelkeznek. Az igyesz ezeket a hat6sk<jreit a torv6nys6r16s

kikiiszdbcil6se drdek6ben els6sorban bir6sdgi peres ds nemperes eljar6sok megindit6sdval
(perinditrlsi jog), valamint hat6srigi eljrir6sok kezde:mdnyezeslvel 6s jogorvoslat

eloterjeszt6s6vel gyakorolja (a tov6bbiakban egytitt: fell6p<!s). Ugyanezen paragrafus (2)

bekezd6se arr6l rendelkezik, hogy az igyesz - tcirv6ny elt6r6 rendelkez6s6nek hi6ny6ban -
int6zkeddsdnek megalapoz6sa 6rdek6ben hivatalb6l vizsg6latot folytat, ha a tudomds6ra jutott
adat vagy m6s korulm6ny megalapozottan srilyos tdrv6nys6rtdsre, mulaszt6sra vagy
tcirvdnys6rto iillapotra utal.

Az igydszs6g alapitv6nyok mtikod6se feletti t<irv6nyess6gi ellen6rz6si jogkciret azIJtv. 2fi. $

(1) bekezd6s6vel osszhangban az egyesiildsi jogr61, akozhaszntjog6lllsr6l, valamint a civil
szervezetek miikcidds6r6l 6s tiimogatdsirol szolo 2011. 6vi CLXXV. torvdny (Ectv.) hatirozza
meg. Az Ectv. 11. $ (1) bekezd6se szerint a civil szervezet mtikcid6se felett azigy1szsdg - az

Ectv.-ben, valamint a Ptk.-ban meghatirozott elt6rdsekkel - az igy6szs6gr6l sz6l6 tdrvt5ny

rendelkez6sei szerint torv6nyess6gi ellenorzdst gyakorol. A torvdnyessdgi ellen6rzds nem
terjed ki az olyan iigyekre, amelyekben egydbkdnt bir6srlgi vagy kozigazgattsi hatos6gi
elj6r6snak van helye. A (2) bekezd6s alapjan a tcirvdnyessdgi ellen6rz6st gyakorl6 tigydsz
ellenlrzi, hogy a civil szervezet
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a) bels6 (onkormanyzatr) szabillyzatai, illetve azok m6dosit6sai
jogszabalyoknak, 6s a l6tesit6 okiratnak,
b) mtikod6se,hatirozatai, a dont6shoz6 szerv dontdsei megfelelnek - e

l6tesit6 okiratnak vagy az egydb belso (dnkormfnyzatl) szabillyzatoknak.
A (3) bekezdds pedig arr6l rendelkezik, hogy az tigydsz a tcirv6nyes

6rdek6ben milyen tfpusri kereseteket terjeszthel el6 a bir6s6g e16tt.

megfelelnek - e a

a jogszabftlyoknatri, a

mrikcid6s biztosit6sa

n.

A k6relemben megjelcilt tcirv6nyess6gi agg6lyok jogi megit6l6s6vel cisszefliggdsben az

al6bbiakr6l titjekoztatom Ug1v6d Urat :

1. Az alapitvhny celjinak meghathrozhsa az alapit6 joga 6s kcjtelezettsege. Ez a jog 6s

k<itelezettsdg a k6relemben megjelolt alapitvfnyok nyilv6ntart6sba v6telekor hat6lyos
jogszabiiyi rendelkez6sekb<il kovetkezik, utalok rtt aregiPtk. 7418. $ (1) bekezd6s b)
pontj6ra (az alapit6 okiratban meg kell jeliilni az alapitviny celjit), valamint a Ptk.

3:5. g c) pontj6ra (a jogi szem6ly l6tesito okirat6ban meg kell jel<ilni a jogi szem6ly

cdljdt vagy fo tevdkenysdg6t). 
;,

kovetkezik a civil szervezetek bir6s6gi nyilv6ntart6s6r6l es az ezzel osszefiigg6

elj6r6si szabrilyokr6l s2616 20IL 6vi CLXXXI. tdrvdny (Cnytv.) rendelkezdseib6l. A
Cn1tv. 2. $ a) pontja 6rtelm6ben a bir6s6g feladata a 4. $-ban meghatirozsll 5Tgrverzet

nyilv6ntartrlsba v6tele (a 4. $ f) pontja jeklli meg az alapitvhn)'t). A Cn1tv. 20. $ (1)

bekezdds g) pontja szerint abirosdg el6tt el6terjesztelt k6relemnek tartalmaznia kell a
szervezet celjdt. A 30. $ (1) bekezdcis 6rtelm6ben, ha a nyllvfintart6sba v6tel irtinti
kdrelem 6tt6tel6nek vagy hivatalb6i elutasit6s6nak nincs helye, 6s nem kell a

kdrelmez6t a hi6nyok p6tl6sara felhivni, vagy a kdrelmez6 a hianyp6tt6si
k<jtelezettsdg6nek eleget tett, a bir6s6g a szewezetet legkds6bb a k6relem

benyrijt6s6tSl szitmitott 60 napon beltil nyilvfntartilsba veszi. Figyelemmel arra. h<2gy

ir6
ka

c6loknak
me gfelel6en me gkezdhettdk.

2. A II. pontbartmir korribban rogzitelt Ectv. 1 1. $ (1) bekezddsdre visszautalva kcizltim,

hogy az igyesz torv6nyessdgi ellenorzdsi jogkdre a civil szewezetre, mint jogi
szemdlyre terjed ki. Ebb6l kcivetkezik, hogy alapitvriny eset6ben az alapit6 nem

Ebbol ktivetkezr5en

az iigydsz nem ellen6rizheti, hogy a k6relemben megjelcilt alapitvrinyok alapit6jak.6nt
eljar6 MNB alapit6 okirat6ban milyen rendelkez6sek szerepelnek, illetve hi6nyozn'ak.

Tdnyk6nt iilithat6 ugyanakkor, hogy az Mnb. tv. 162. $ (2) bekezdlse tcirvdnyes

leheto s6 get biao sit az MNB -nek arr a, ho gy al apit v i.r:rt4 hozzon l6tt e.

3. Az alapitvilnyok ingatlan vdsirlfsftt sdrelmezo megilllapitftsaival dsszefiiggdsben
titjekoztatom, hogy a k6relemben felti.intetett adatok r6szben pontosit6sra szorulnak. A
bir6s6gi nyilvrintart6si iratok szerint a PADA a 1014. Budapest, Uri utca 21. sz,furr

alatti ingatlant 1,85 millirird forint 6rt6kben alapit6i juttat6sk6nt az alapit6tol kapta.. A
PADS a1054. Budapest, Kilmin Imre utca 20. szitm alatti ingatlant 450 milli6 forint
6rt6kben alapit6i juttatfskent az alapit5t6l kapta. A PADI a 1025. Budapest,

Ferenchegyi l6pcs6 2. szitm alatti ingatlant2,T millirird 6rt6kben alapit6ijuttat6sk6nt
az alapitSt6l kapta. Ezekben az esetekben tehiit azt lehet megilllapitani, hogy az

alapitvrinyok a megjeltilt ingatlanokat
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(a vinfirlits fenti esetekben ez1rt nem
6rtelmezhet6). Az alapitv6nyokra vonatkoz6 hatdlyos jogszabalyi rendelkez6sek
kcizott nincs olyan tilt6 tcirv6nyi rendelkezds, amely tilalmazn6 b6rmely alapitv6ny
rdszlre ingatlan v6s6rl6s6t. Az alapitvfny a c6l megval6sit6s6val kozvetleni.il
osszefiiggo gazdashgr tev6kenys6gvegzesere jogosult (Ptk. 3:379. $ (2)), ezert jogi
szem6lyk6nt kotelmi jogviszony alanya lehet. T<irvdnyessdgi szempontb6l tcirttin6
6rt6keleskor csak annyi vizsg6lhat6, hogy az alapit6i vagyon 6s az alapitvanyi c6l
megval6sit6sa indokolhatja - e ingatlarr viis6rl6siit. Ebb6l a szempontb6l az alitbbiak
rlllapithat6k meg: a PADM alapito okirata II. 1. pontjdnak b) 6s c) pontja lehet6v6
teszi ingatlan megszerzdsdt figyelemmel afta, hogy fels6oktat6si intdzm6nyek
valamint fels6oktatilshoz kapcsol6d6 egy6b intlzmdnyek, tovabbh kutat6helyek
lltrehozdsifi t(ute ki c6lul. Az alapitviny vagyoni helyzete a tcibbi c6l vesz6lyeztet6se
ndlktil teszi lehet6vd ingatlan v6s6rlis6t. A PAGEO alapito okirat6nak II. 1. g) pontja
c6lk6nt tfui ki geostrat6giai 6s geopolitikai intezmeny ki6pft6s6t, az alapitvfny 30
milli6rd forintos vagyona a tcibbi cdl vesz6lyeztet6se n6lktl biztositja az ingatlart
v6s6r16s fedezetet. A PADC Alapitvany alapitb okirat6nak II. 1. b) pontja celkent titzi
ki felsooktat6si int6zm6nyek, valamint fels6oktatrishoz kapcsol6d6 egydb
intezmenyek 6s tevdkenys6gek lftrebozitsitt. Az alapitvtny celjitra rendelt vagyon
nagys6grendje a tcibbi alapitvitnyi c6l vesz6lyeztet6se n6lktil lehet6s6get biztosit
ingatlan megszerz6sdre (a hat6lyos alapito okiratban az alapit6i vagyonrendelds
penzbeli nagysiiga 48 milliard forint). Osszegezve teh6t megrillapfthato, hogy az

alapit6 ftltal vagyoni hozzitjiirul6sk6nt juttatott ingatlan vagyon ellen6rz6s6re
figyelemmel arra, hogy az alapit6 nem tartozik az igyeszi tdrv6nyess6gi ellenSrz6s
hatalya al6 - M iigy6sznek nincs hat6skdre, az ingatlan vrisarkisokn6l pedig
tdrvdnysert6s nem volt meg6llapithat6, mivel azok az alapit6 okiratokban foglalt
c6lokkal <isszhangban Sll6nak min6s'.iltek ds nem jartak az egyeb c6lokra renclelt

alapit6i vagyon jelentos mdrt6kri csikkent6sevel. Az alapitvrinyok 6ltal konkrdtan

megviis6rolt ingatlanok ftldrajzi elheiyezkedese nem tdrv6nyess6gi kdrdds, ezert

azzal kap cso latban torvenyes s6 gi me g6llapft6s nem tehet6.
A Pallas Ath6n6 alapitv6nyok mtikoddse kor6ben s6relmezte, hogy azok kcjzel 80

milli6rd forint6rt v6s6roltak B6nusz Magyar AllamkOtv6nyt--,AZ--AlApitviin:rok
tok

Altalilnossdgban

elmondhat6, hogy nincs t<jrv6nyi tiltris arra, hogy az alapitvinyok a vagyonuk
nciveldse drdekdben befektet6si tevdkenys6get folytassanak, ugyanis sok esetben a c6l

megval6sit6sa 6rdekdben csak az alapitvfnyi vagyon hozaddka hasznfihat6 fel a

tSmogat6sok odaitdl6sekor (Ptk. 3:319. $ (2) bekezd6s). A PADA hat6lyos alapito

okirat6nak III.\2. 1. pontja a vagyonfelhaszn6l6sra vonatkoz6 rendelkezdsei kdr6ben

az alabbiak szerint rendelkezik: az alapitv6ny c6ljainak megval6sit6s6ra az alapitviiny
teljes vagyon6b6l 20 milli6rd forint, valamint annak hozadekai 6s a c6lt5mogatilsok

hasznfihat6k fel. Az alapitviny c6ljai megval6sithsftra az alapitviny teljes vagyon6b6l

30 millirird forintnak, tov6bb6 10 milli6rd forintnak megfelel6 eur6ban rendelkezd:sre

bocs6jtott clsszegnek csak a hozama haszn6lhat6 fel. A fenti vagyonfelhaszn5llLsra

vonatkoz6 rendelkez6sekb6l az k<ivetkezlk,hogy a teljes vagyonb6l 40 milli6rd forint
eseteben csak azok hozamahasznilhato fel. A vagyon hozadeka 6llamkdtvdnybe val6

befektet6s esetdn a kamatj<ivedelem, amely realiziiisdt k<ivet6en a c6lszerinti
tev6kenysdgre fordithat6. Az alapit6 okirat III.|2. 8. pontja pedig felhatalmazza a

kurat6riumot affa, hogy a vagyont karnatozS banki betdtbe helyezheti, tlkegatantillt
befektet6si jegyet, k<itvenyt, kincst6ri - vagy let6ti jegyet v6s6rolhat. Az alapito okirat

lan
A
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PADM alapit6 okirata III. 6s IV. pontj6ban a vagyonfelhaszn6l6s kcjrdben hasonl6
rendelkez6seket tartalmaz. Ugyanez 6llapithat6 meg a PADS, a PADC, a PAGEO 6s

a PADI hatillyos alapit6 okiratainak a vagyonfelhaszn6l6sra vonatkoz6
rendelkez6seib6l is. Osszegezve tehht az allapithat6 meg, hogy az alapitv6nyok
6llamk<itv6ny v6silrl6sa nem titk<izik jogszab|lyba, azok az alapito okiratok
vagyonfelhasznftlisra vonatkoz6 rendelkez6seivel teljes egdsz6ben <isszhangban
rillnak.
Az alapitvitnyok mriktid6s6vel kapcsolatban sdrelmezte, hogy az dllamk<itv6ny
v6s6rl6shoz k6pest az alapitvinyi c6lok kozt meghatfnozott szal<kepzesre, hallgat6k 6s

kutat6k titmogatdshra, tanulm6nyok 6s konferenciilk finanszirozdsira - a PADI
kiv6tel6vel - az osszes Pallas Ath6n6 Alapftvany cisszesen 261.400.000 forintot
kdltdtt. Ugyanakkor az alapitvrinyok 6ltal foglalkoztatott szem6lyek reszdre 2014. ev
folyam6n 232 milliS forint keri.ilt kifizet6sre. A Ptk. 3:378. $- a szerint az alapitviny
az alapitS altal az alapit6 okiratban meghatttrozott tart6s c6l folyamatos
megval6sithsfna Ietrehozott jogi szem6ly. A Pallas Ath6n6 Alapitv6nyok alapit6
okirataib6l valamennyi esetben meg6llapfthat6, hogy azokat az alapito hattrozatlan
idore hozta l6tre. A celszerinti tev6kenysdg tcirv6nyessdgi 6rt6kel6sekor csak az

vrzsgflhato, hogy az alapito okiratban foglalt - e
tev6ken)zs6get. Mivel M alapitv6nyok hatitrozatlan idore jcittek l6tre, a cel
megval6sit6sa 6rdek6ben iik.
Nincs azonban olyan tdrv6nyi, sem alapit6 okirati el6irds, hogy a c6lszerinti
tev6kenysdg keretdben egy 6ven beliil a felhaszn6lhat6 vagyont teljes egdsz6ben fel
kellene haszn6lni. Az alapitv6nyok iital nyilvilnosan is kozzetetl 2014. evi
besz6mol6k es az allhoz tartoz5 kiegdszit6 mell6kletek adatai alapjan a c6lszerinti
tev6kenys6g kimutathat6. A PADA 2014. evi beszhmol6jtthoz kapcsol6d6 kieg6s;uito

mel16klet V.6. pontja mutatja be a ?AA. dvben vlgzelt cdltev6kenysegeket, igy
meg6llapithat6, hogy az alapitr'6ny t6mogat6sokat nyrijtott ktiifldldi
tanulm6nl'utal<hoz, PhD. kutat6i programhoz, konferenciiik t6mogat6s6hoz, konl'r'6s
tanulmiinyok kiad6s6hoz. lJgyarrez a megftllapitds tehet6 a PADS 6s a PADC 6ltal
klzzdtett 2014.6vi besziimol6k ds az azoh,hoz tartozo kieg6szit6 melldkletek adatai

alapjdn is. A PADM adatai alaplan az tilapithat6 meg, hogy az alapitS okiratban
c6lkdnt kitt26tt oktat6si kdzpont letrehozhsa drdekdben a cdlszerinti tev6kenys6g

megkezd6sre keriilt, az oktatits c6lj6ul szolg6l6 ingatlant az alapitviny megv6s6rolta,

az egydb alapit6 okiratban foglalt celkitrizdseket szolgilo pttlyiuatok kiir6sa

megtdrtdnt, azok az alapitvfny honlapj6n megtekinthet6k. A PAGEO bir6s6gi

nyilv6ntart6sba v6tel ere 2014 6v utols6 negyed6vdben kertilt sor, a c6lszerinti

tev6kenys6g keret6ben a nyilviinosanhozzitferhet6 adatok szerint 2015.61'ben keriilt
sor az alapit6 okiratban c6lk6nt megjel<ilt kutat6 intlzet kialakitrlsara, az egyeb

cdlszerinti tev6kenys6geket megval6sit6 piiyazatok kiirilsra keriiltek, azok az

alapitvfny honlapj6n megtekinthet6k. A PADI nyilv6ntart6sba vdteldrc 2015.6v elso

negyed6ben keriilt sor. A c6lszerinti tev6kenys6gk6nt megjelolt tudom6nyos, kutat6s -

fejlesztesi, innov6ci6s 6s modernizfrcios tuddskcizpont ldtrehozdsa drdek6ben a c6lnak

megfelelo ingatlant az alapito 2015. dvben 2,7 mllliird forint 6rtdkben alapitSi
j utt at6sk6nt az alapitv 6ny rende lke z6 s 6re bo c s 6j totta.

Az alapitv6nyok 6ltal foglalkoil.atolt szem6lyek reszere t<irt6n6 kifizet6s, illetve az

egy6b kifizet6sek kor6ben els<idlegesen aA kell meg6llapitani, hogy a Ptk.

alapitv6nyokra vonatkoz6 szabfiyai nem tiltj6k, hogy az alapitv6nynak

munkaszervezete, illetve munkav6llal6i legyenek, tov6bb6 az alapit6 az alapito

okiratban rendelkezhet arr61, hogy a kurat6rium tagSai, illetve a feli.igyelo szerv tagiai

dijazfsbanr6szestiljenek. A munkaviszony keretdben foglalkoztatott alkalmazottaknak



jogszabiiyi rendelkez6s alapj6n kdtelezri a munkab6r fizet6se. A kurat6riumi tagok,
illetve a feliigyel6 szerv tagjai esetdben az alapit6 okiratok iranyad6 rendelkez6seit
kell figyelembe venni. A PADA hat6lyos alapit6 okirat6nak IV12. l. pontja szerrnt az

alapito rigy rendelkezik, hogy a kurat6rium tagjait dijazhs illeti meg, a dijazhs m6rt6ket

a2009.6vi CXXII. torv6ny rendelkez6si alapjan ilIlapitotta meg. A feli.igyel6 szerv

tagai eset6ben az alapito okirat VI.4. rendelkezik arr61, hogy a feliigyel6 szerv tagjai
az eliibb idezett jogszabilly keretei koz<itt jogosultak tiszteletdijra. A tobbi Pallas

Athdnd Alapitvany alapit6 okirata a PAI-IA alapit6 okirat6val egyezoen rendelkezik a

kurat6riumi tagok 6s a feltigyelo szerv tagjainak dijazhsarcL A szem6lyi juttat6sok

kifizet6s6vel osszeftigg6sben a fentebb id6zettek ok6n tdrv6nys6rt6s nem volt
meg6llapfthat6.

Osszegezve a III. 1-5. pontban foglaltakat, meg6llapitottam, hogy a Pallas Ath6n6
Alapitviinyok rigy6ben benyujtott k6relme alapjfun az Utv. 26. $ (2) bekezd6s6ben
meghatitrozottvizsgitlat elrendel6s6nek t6rv6nyi felt6tele - srilyos tcirv6nysdrtdsre, mulasztdsra
vagy trirv6nys6rt6 illlapotrautal6 adat hiinyaban - nem iillapithat6 meg.

K6relm6ben kit6rt arra is, hogy az tigy6szs6g tcgye meg a sziiksdges intdzkeddseket a Pallas

Ath6n6 Alapitvanyok megszi.intetdse 6rdek6ben. Ezen k6relm6vel osszefiigg6sben
ttfiekoztatom, hogy azalapitvdny megszrin6sdnek eseteit a Ptk. hattrozzameg. A Ptk. 3:401). $

(1) bekezd6s6ben megjeldlt megszrindsi okok egyike sem 6llapithat6 meg a Pallas Ath,5n6

Alapitv6nyok eset6ben, ezdrt ebben a korben azigyeszi fell6p6s tdrv6nyi alapjahianyzlk. A
III. pontban kifejtettek ok6n nem lehet alappal olyan kcivetkezt6st levonni, hogy az 6rintett
alapitvrinyok a c6ljukat mitr megval6sitott6k volna, vagy az alapftvrinyok c6ljainak
megval6sitrisa lehetetlenn6 v6lt volna, vagy az alapitvdnyok 3 6ven ffi a celjaik megval6sitilsa
6rdek6ben nem folyattak tev6kenys6get.

Jelen 6ll6sfoglalisom nem minostil az iigyben tett feljelentds elbir6l6sftnak, arrol az i.igy6szs6g

biintetdjogi szakteri.ilete a Be. vonatkoz6 szabiiyai szerint d<int.

Tftjekoztatom, hogy jelen [gy6szi 6ll6sfoglal6s ellen aklzhezvetelt6l sziimitott 8 napon br:llil
feli.ilvizsg6lati k6relmet terjeszthet el6 a Legf6bb Ugydszsdg K<jz6rdekvddelmi FoosAiiyfitoz
cimezve. A fehilvizsgalati k6relmet a Foviirosi F6iigy6szs6gen kell benyrijtania.

Budapest, 2016. jantfn 14.

Tisztelettel:

Dr. Varga Je
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