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A  C S E H O R S Z Á G I  É S  S Z L O V Á K I A I  M A G Y A R  
K U L T Ú R Á É R T  A L A P Í T V Á N Y  

             
 

 
Határozatok tára 2012 

 
 

A 2012. április 3-ai kuratóriumi ülésen meghozott határozatok: 

 
I/2012 sz. Kuratóriumi Határozat 
A kuratórium 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy hozzájárul az Alapítvány 
tulajdonát képező 1027 Budapest, Szász Károly utca 1. IV./1. szám alatt található ingatlan Rákóczi 
Szövetség általi felújításához, amennyiben a költségeket a Szövetség állja. 
 

II/2012 sz. Kuratóriumi Határozat 
A kuratórium 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a Kuratórium által a 
Célalapokból kiírt pályázatokra csak az egyes Célalapok mellett működő Munkabizottságok jogosultak 
pályázni, továbbá hogy a 2012. és 2013. évben a Célalapok mellett működő Munkabizottságok számára kiírt 
82 200 EUR összértékű pályázati kiíráson kívül egyéb támogatásra – például az eddig szokványos 
támogatásokra – nem fogad el pályázatot. 
 
III/2012 sz. Kuratóriumi Határozat 
A kuratórium 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy Szalay-Bobrovniczky 
Kristóf, Csáky Csongor és Morvay Endre kezdjenek tárgyalásokba, az Alapítványi vagyon befektetéséről, 
amennyiben ezt az Ellenőrző Bizottság jóváhagyja, és az erről szóló írásbeli határozatát eljuttatja a Kuratórium 
elnökéhez. 
 
IV/2012 sz. Kuratóriumi Határozat 
A kuratórium 5 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a 2. számú mellékletet 
képező szerződést, mint akaratával mindenben megegyezőt elfogadja, és hitelesítésére Őry Pétert hatalmazza meg. 

 
A 2012. július 5-ei kuratóriumi ülésen meghozott határozatok: 

 
V/2012 sz. Kuratóriumi Határozat 
A Kuratórium 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a 2. számú mellékletet 
képező dokumentumban piros színnel jelölt 544502792 számú, 544618671 számú, 544624539 számú és 
255075442 számú kötvényeket a lehető legrövidebb idő alatt pénzre kívánja váltani. 
 

VI/2012 sz. Kuratóriumi Határozat 
A Kuratórium 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a 2. számú mellékletet 
képező dokumentumban zöld színnel jelölt 544502602 számú és 544502933 számú kötvényeket nem kívánja 
pénzre váltani, hanem azokat a rendes lejárati határidőig lekötve kívánja tartani. 
 
VII/2012 sz. Kuratóriumi Határozat 
A Kuratórium 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a 2. számú mellékletet 
képező dokumentumban narancssárga színnel jelölt 544502677 számú, 544502735 számú kötvényeket 
mérlegelésétől függően kívánja pénzre váltani. Erről a Kuratórium Morvay Endrének és Dr. Kővári Dénesnek a 
befektetési feltételekről különböző pénzintézetekkel folytatott tárgyalását követő javaslata alapján e-mail útján, 
jelen kuratóriumi ülést követő másfél héten belül határoz. 
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VIII/2012 sz. Kuratóriumi Határozat 
A Kuratórium 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy a 2. számú mellékletet 
képező dokumentumban kék színnel jelölt 1660942 számú, 1660943 számú, 1660949 számú és 1660951 
számú kötvényeket a lehető legrövidebb idő alatt pénzre kívánja váltani. 

IX/2012 sz. Kuratóriumi Határozat 
A Kuratórium 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy Morvay Endrének és Dr. 
Kővári Dénesnek a felszabadított összegek jövőbeli befektetésével kapcsolatban a portfóliómegoszlásra, azaz a 
rövid- közép- és hosszútávú befektetési típúsok arányaira és az ezeken belüli befektetési kategóriák arányaira tett 
és a 2. sz. mellékletet képező dokumentumban rögzített javaslata kerüljön megvalósításra. 

 
X/2012 sz. Kuratóriumi Határozat 
A Kuratórium 4 szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül úgy határoz, hogy Dr. Lukács Ferencnek a 
két különböző pénzintézetnél történő befektetésre valamint Morvay Endrének és Dr. Kővári Dénesnek a 
felszabadított összegek jövőbeli befektetésével kapcsolatban a pénzintézetekre tett és a 2. sz. mellékletet képező 
dokumentumban rögzített javaslata mérlegeléstől függően kerüljön megvalósításra. Az új befektetésekkel 
kapcsolatban a pénzintézetekről és a pontos befektetési kötvénytípusokról a Kuratórium Dr. Kővári Dénesnek és 
Morvay Endrének a befektetési feltételekről különböző pénzintézetekkel folytatott tárgyalását követő javaslata 
alapján e-mail útján, jelen kuratóriumi ülést követő másfél héten belül határoz. 

 

 


