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ALAPÍTÓ	OKIRAT	
módosításokkal	egységes	szerkezetben	

	
Alulírott	Alapító	kijelenti,	hogy	a	lentiekben	meghatározott	alapítvány	Alapító	Okiratát	a	
jelen	 formájában	 fogadja	 el	 egységes	 szerkezetben	 és	 az	 Alapító	 Okirat	 legutóbbi	
változatát	a	2013.	évi	V.	törvény,	valamint	az	egyesülési	jogról,	a	közhasznú	jogállásról,	
valamint	 a	 civil	 szervezetek	 működéséről	 és	 támogatásáról	 szóló	 2011.	 évi	 CLXXV.	
törvény	 rendelkezéseinek	megfelelően,	 a	 jogszabályi	 változásokra	 figyelemmel	 a	 jelen	
okirat	 aláírásával	 kifejezetten	 módosítja	 (az	 Alapító	 Okirat	 dőlt	 és	 félkövér	
betűszedéssel,	szürke	háttérkiemeléssel	tartalmazza):	

	
A	 jelen	 Alapító	 Okirat	 I.	 pontjában	 megnevezett	 Alapító	 az	 alábbi	 jog	 személyiséggel	
rendelkező,	 közhasznú	 szervezetnek	 minősülő,	 közhasznú	 tevékenység	 kifejtésére	
létrejövő	alapítványt	(továbbiakban:	Alapítvány)	hoz	létre:	
	
	

I.	
AZ	ALAPÍTÓ	ADATAI	

	
Az	Alapítványt	a	COLOR	PLUS	Grafikai	Szolgáltató	Korlátolt	Felelősségű	Társaság	(Cg.	01	
09	078216,	székhely:	1204	Budapest,	Pacsirta	utca	157/A.	4.	em.	61.)	alapította.		
	
Az	 alapítói	 jogokat	–	 átruházás	 folytán	–	2018.	 október	31.	napjától	 az	 alábbi	 személy	
gyakorolja:	
	
Név:	Szlankó	János	
Cím:	1125	Budapest,	Óra	utca	1/b.	
	
Alapító	 halála	 esetén	 avagy	 ha	 az	 alapító	más	 okból	 az	 alapítói	 jogait	 véglegesen	nem	
gyakorolja,	úgy	dr.	Pál	Tibor	(1038	Budapest,	Hegymászó	utca	1.)	gyakorolja	az	alapítói	
jogokat	(Ptk.	3:394.	§	(1)).	
	
	

II.	
AZ	ALAPÍTVÁNY	ADATAI	ÉS	CÉLJA	

	
1.	Az	Alapítvány	neve:	OKOS	DOBOZ	KÖZHASZNÚ	ALAPÍTVÁNY	
	
2.	Az	Alapítvány	székhelye:	1021	Budapest,	Völgy	utca	5.	
	
3.	Az	Alapítvány	jogállása:	Az	Alapítvány	önálló	jogi	személy,	közhasznú	szervezet	
	
4.	Az	Alapítvány	időtartama:	Az	Alapítvány	határozatlan	időre	jön	létre.	
	
5.	 Az	 Alapítvány	 tartós	 közérdekű	 céljai	 és	 ezek	 megvalósítása	 érdekében	 kifejtett	
tevékenysége:	
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A.)	Az	Alapítvány	tartós	közérdekű	célja:	
	

A	magyar	gyermekkultúra	ápolása,	az	egészséges	életmódra	nevelés,	egy	kulturális	
értékekben	 is	 gazdag	 tudásanyag	 közvetítésével	 az	 Internet	 lehetőségeit	 is	
kamatoztatva,	az	óvodásoknak	és	a	kisiskolásoknak.	
	
A	gyermekek,	illetve	szüleik	számára	állítottunk	össze	egy	bázist,	amihez	reményeink	
szerint	 többszázezren	 férhetnek	 majd	 hozzá	 a	 jövőben,	 olyanok,	 akik	 az	 igazán	
tartalmas	és	kulturális	értékekben,	illetve	tudásanyagban	gazdag	információt	keresik.	
	
Az	Internet	manapság	már	egy	igen	elterjedt	fogalom,	szinte	mindenki	ismeri,	nagyon	
sokan	használják	 is.	Azonban	igazán	 igényes	és	az	oktatásban	valóban	használható	
tartalommal	nem	igen	találkozhatunk.		
	
A	hazai	felhasználókon	kívül	a	határokon	túli	magyarok	gyermekei,	illetve	az	angol	
verzió	 segítségével	 más	 külföldi	 kisdiákok	 is	 meglátogathatják	 az	 egyszervolt.hu	
oldalait	és	megismerkedhetnek	a	magyar	gyermekkultúrával.		
Az	elkövetkezendő	évek	során	várhatóan	többmilliós	látogatottságot	tud	felmutatni	
majd	az	oldal.	
	
A	 site	 felépítésében	már	 túlmutat	 a	 hagyományos	 Internet	 oldalak	 szerkezeténél,	
törekvésünk,	hogy	a	mi	területünkön	letegyük	az	„interaktív	televíziózás”	alapjait.	
A	tartalom	kialakításához	sikerült	megnyernünk	több	olyan	eves	előadót	és	szerzőt	
is,	akik	méltán	tartoznak	a	magyar	irodalom	és	kultúra	legnagyobb	alakjaihoz.	
	
Szeretnénk	munkánkat	hasonló,	sőt	még	jobb	minőségben	folytatni,	akár	a	tartalmi,	
akár	a	számítástechnikai	részére	gondolunk,	azért	indítjuk	alapítványunkat.	
Tervünk	 egy	 Magyarországon	 technikailag	 még	 egyedülálló	 értékeiben	 és	 céljait	
illetően	ritka	kezdeményezést	támogatni,	melyben	a	hagyományos	–	sajnos	soha	nem	
tematizált	–	elektronikus	média	által	veszélyeztetett	gyerekeket	tartjuk	szem	előtt.	
	
Az	alapítvány	az	egészséges	életmódra	nevelést	az	internet	lehetőségeit	felhasználva,	
a	portálcsoport	website-ján	valósítja	meg.	
A	 portálon	 az	 egészséges	 életmódot	 népszerűsítő	 oldalt	 indított,	 amely	 felöleli	 az	
iskola	a	család	a	szabadidő	témaköreit.	
Itt	a	célcsoport	számára	életmód	tanácsokat	és	híreket	tesz	közzé.	
Programajánlójában	 ehhez	 kapcsolódóan	 a	 szabadidő	 eltöltésével	 kapcsolatos	
információkat	ad.	
Emellett	 a	 célcsoport	 számára	 olyan	 rendezvények	 szervezését	 tervezi,	 amelyek	
közvetlenül	és	közvetve	segíti	a	szabadidő	egészséges	eltöltését,	a	sportolást.	
	
Célkitűzések:	
	
Az	 interaktivitás	 lehetőségeit	kihasználva	szeretnénk	segítséget	adni	az	 iskoláknak	
azzal,	 hogy	 bővítjük	 a	 számítógéppark	 fel-	 és	 kihasználásának	 lehetőségeit,	 a	
számítógépek	értelmes,	felhasználói	programokkal	való	ellátását.	
	
A	 projekt	 –	 ellentétben	 a	 napjainkban	 divatos	 „lövöldözős”	 játékokkal	 –	 valódi	
szellemi	 értékeket	 közvetít,	 miközben	 a	 gyermekek	 kreativitását	 fejleszti.	 Ezt	 a	
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törekvésünket	 hitvallásunknak	 tekintjük,	 és	 a	 munkáinkban	 is	 folyamatosan	
érvényesítjük.	
	
Tervünk	 a	 magyar	 gyermekirodalom	 tudásanyag	 és	 kultúra	 ápolására	 épül	 fel.	
Célunk,	 hogy	 az	 új	 évezred	 gyermekeinek	 is	 biztosítsunk	 egy	 értékadó	 és	 nívós	
információt,	illetve	kultúrát.	
	
Koncepciónk	 lényege	 összefoglalható	 egy	 olyan	 multimédiás	 rendszer	
kidolgozásában	és	megvalósításában,	amely	
	

• már	3-4	éves	kortól	használható,	
• az	alapműveltséghez	tartozó	ismereteket,	értékeket	közvetít,	
• szorosan	kapcsolható	a	kerettantervek	általános	fejlesztési	követelményeihez	

több	 tantárgy	 esetében	 is	 (pl.	 matematika,	 irodalom,	 etika,	 ének-zene,	
természetismeret,	környezetvédelem,	társadalmi	ismeretek	stb.)	

• segíti	az	informatikai	eszközök	felhasználói	kultúrájának	terjesztését,	
• segíti	 a	 szabadidős	 foglalkozások	 színesítését	 (pl.:	 otthon,	 napköziben,	

iskolaotthonban,	egyéni	foglalkozás	esetén	is),	
• segíti	a	tanórai	differenciális,	a	tantárgyi	integráció	megvalósítását,	
• segíti	a	gondolkodás	fejlesztését,	új	ismeretek	birtoklásának	és	a	megszerzett	

tudás	változatos	alkalmazásának	lehetőségét	kínálja,	
• és	mindezek	mellett	kiváló	és	tartalmas	szórakozást	nyújt.	

	
6.	Az	Alapítvány	jellege,	közhasznú	jogállása:	
	
6.1.	Az	Alapítvány	céljai	az	alábbi	közhasznú	tevékenységeknek	felelnek	meg,	amelyek	az	

alábbi	 közfeladatokhoz	 kapcsolódnak	 és	 a	 közfeladatok	 teljesítését	 az	 alábbi	
jogszabályhelyek	írják	elő:	

	
Közhasznú	
tevékenység	

közfeladat	 Jogszabályhely	

6.2.1.	 Tudományos	
tevékenység,	kutatás	
	
Innovációs	
tevékenység:	 a	
fentiekben	 körülírt	
website-on	multimédiás	
tudásbázis	 kiépítése,	
egyéni	tartalommal.	

Együttműködés	 a	 középtávú	
tudomány-,	 technológia-	 és	
innováció-politikai	 stratégia	
kialakításában	

2004.	 évi	 CXXXIV.	 tv.	 a	
kutatás-fejlesztésről	 és	
a	 technológiai	
innovációról	5.	§	(3)	

6.2.2.	TÖRÖLVE	 TÖRÖLVE	 TÖRÖLVE	
6.2.3.	 Kulturális	
tevékenység	

TÖRÖLVE	 TÖRÖLVE	
Kulturális	 szolgáltatás,	 nyilvános	
könyvtári	 ellátás	 biztosítása,	
filmszínház,	 előadó-művészeti	
szervezet	
támogatása,	 a	 kulturális	 örökség	
helyi	 védelme,	 a	 helyi	

2011.	 évi	 CLXXXIX.	 tv.	
Magyarország	 helyi	
önkormányzatairól	 13.	
§	(1)	7.	
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közművelődési	 tevékenység	
támogatása	
Az	előadó-művészeti	tevékenység	
feltételeinek	megteremtése	

2008.	 évi	 XCIX.	 tv.	 az	
előadó-művészeti	
szervezetek	
támogatásáról	 és	
sajátos	 foglalkoztatási	
szabályairól	3.	§	(1)	

6.2.4.	Kulturális	örökség	
megóvása	

A	 kiemelt	 kulturális	 örökség	
védelme	

2011.	évi	CLXXXIX.	tv.	
Magyarország	helyi	
önkormányzatairól	 23.	
§	(5)	17.	

A	 helyi	 közművelődési	
tevékenység	 támogatása,	 a	
kulturális	örökség	helyi	védelme	

2011.	 évi	 CLXXXIX.	 tv.	
Magyarország	 helyi	
önkormányzatairól	 23.	
§	(4)	13.	

TÖRÖLVE	 TÖRÖLVE	

6.2.5.	
Természetvédelem,	
állatvédelem	

A	 természetvédelmi	 kultúra	
fejlesztése,	 a	 természet	
védelmével	 kapcsolatos	
ismeretek	oktatása	

1996.	 évi	 LIII.	 tv.	 a	
természet	 védelméről	
64.	§	(1)	

6.2.6.	
Környezetvédelem	

környezet-	és	természetvédelem,	 2011.	 évi	 CLXXXIX.	 tv.	
Magyarország	 helyi	
önkormányzatairól	 23.	
§	(4)	3.	11.	12.	

6.2.7.	 Gyermek-	 és	
ifjúságvédelem,	
gyermek-és	 ifjúsági	
érdekképviselet	

Gyermekjóléti	és	gyermekvédelmi	
szolgáltatások/ellátások	

2011.	 évi	 CLXXXIX.	 tv.	
Magyarország	helyi	
önkormányzatairól	 23.	
§	(5)	11.	és	13.	§	(1)	8.	

6.2.8.	 magyarországi	
nemzeti	 és	 etnikai	
kisebbségekkel,	
valamint	 a	 határon	 túli	
magyarsággal	
kapcsolatos	
tevékenység	

Nemzetiségi	 feladatokat	
ellátó/más	 szervtől	 átvett	
intézmény	 fenntartása,	
érdekképviselet/esélyegyenlőség;	
kulturális	 autonómia	
megerősítésére	 önszerveződés	
szervezésének/működtetésének	
támogatása;	nemzetiségi	
közösséghez	 kötődő	 kulturális	
javak	megőrzése.	

2011.	 évi	 CLXXIX.	 tv.	 a	
nemzetiségek	jogairól	
115.	§	a)-i)	

Nemzetiségi	 oktatás,	
nemzetiségek	 anyanyelvű	 és	
anyanyelvi	 oktatásához	 az	
anyanyelvű	pedagógusok	
képzésének,	 továbbképzésének	
biztosítása	

2011.	 évi	 CLXXIX.	 tv.	 a	
nemzetiségek	jogairól	
163.	§	(1)	

TÖRÖLVE	 TÖRÖLVE	



6 
 

6.2.9.	 Közhasznú	
szervezetek	 számára	
biztosított	 –	 csak	
közhasznú	 szervezetek	
által	 igénybe	 vehető	 –	
szolgáltatások	

Támogatja	 a	 lakosság	
önszerveződő	közösségeit,	erősíti	
a	 település	 önfenntartó	
képességét	

2011.	 évi	 CLXXXIX.	 tv.	
Magyarország	 helyi	
önkormányzatairól	 6.	 §	
a)-b)	

6.2.10.	
Egészségmegőrzés,	
betegségmegelőzés,	
gyógyítható-,	
egészségügyi	
rehabilitációs	
tevékenység	

TÖRÖLVE	 TÖRÖLVE	

TÖRÖLVE	 TÖRÖLVE	
Egészségügyi	
alapellátás/egészséges	 életmód	
segítését	célzó	szolgáltatások	

2011.	 évi	 CLXXXIX.	 tv.	
Magyarország	 helyi	
önkormányzatairól	 23.	
§	(5)	9.	

	
6.2.	Az	Alapítvány	nyitott,	ahhoz	bármely	belföldi,	vagy	külföldi	természetes	személy,	jogi	

személy	vagy	jogi	személyiséggel	nem	rendelkező	gazdasági	társaság	csatlakozhat,	ha	
az	Alapítvány	céljaival	egyetért	és	azokat	elfogadja,	támogatni	kívánja.	

	
6.3.	 Az	 Alapítvány	 támogatója	 kikötheti,	 hogy	 az	 általa	 juttatott	 pénzbeli,	 vagy	

természetbeli	 adomány	 részbeni,	 vagy	 egészbeni	 felhasználására	 kizárólag	 az	
Alapítvány	céljain	belüli	konkrét	cél	érdekében	kerülhet	sor.	

	
6.4.	 A	 csatlakozók	 támogatásuknak	 az	 Alapítvány	 részére	 történő	 befizetésével,	

átadásával	nem	válnak	Alapítókká,	tehát	olyan	jogosítványokat	és	hatásköröket	nem	
szerezhetnek,	 amelyek	 vonatkozó	 jogszabályi	 rendelkezések	 alapján	 kizárólag	 az	
Alapító	 Okiratot	 Alapítóként	 aláíró,	 illetve	 az	 alapító	 jogok	 gyakorlásra	 kijelölt	
személyeket,	szervezeteket	illethetne.	(Ptk.	3:383.	§)	

	
6.5.	Az	Alapítvány	működése,	a	szolgáltatása	igénybevételének	módja,	beszámolói	közlése	

nyilvánosak,	szolgáltatásait,	a	céljaiból	adódó	kötöttségek	figyelembevételével	bárki	
nemre,	 fajra,	 életkorra,	 származásra	 vonatkozó	 vagy	 egyéb	 bármilyen	 jellegű	
jogellenes	megkülönböztetés	nélkül	 igénybe	veheti.	Az	Alapítvány	mint	közhasznú	
szervezet	 –	 ha	 tagsággal	 rendelkezik	 -	 nem	 zárja	 ki,	 hogy	 tagjain	 kívül	 más	 is	
részesülhessen	a	közhasznú	szolgáltatásaiból.	

	
6.6.	Az	alapítvány,	mint	közhasznú	szervezet	vállalkozási	tevékenységet	csak	közhasznú	

céljainak	megvalósítása	érdekében,	azokat	nem	veszélyeztetve	végez,	gazdálkodása	
során	elért	eredményét	nem	osztja	fel,	azt	az	alapítványi	célok	megvalósításra	és	a	
közhasznú	tevékenységre	fordítja.	

	
6.7.	 Az	 Alapítvány	 közvetlen	 politikai	 tevékenységet	 nem	 folytat,	 szervezete	 pártoktól	

független	és	azoknak	anyagi	támogatást	nem	nyújt.	Közvetlen	politikai	tevékenység	
jelen	 Alapító	 Okirat	 használatában	 az	 alábbiakat	 jelenti:	 párt	 érdekében	 végzett	
politikai	tevékenység,	az	országgyűlési	képviselői	választáson	történő	jelöltállítás,	a	
megyei,	fővárosi	önkormányzat	képviselő-testületébe	történő	jelöltállítás,	az	Európai	
Parlament	tagjának	történő	jelölés,	a	megyei	jogú	város	képviselő-testületébe	történő	
jelöltállítás,	 valamint	 a	 polgármester	 jelölése;	 nem	 minősül	 közvetlen	 politikai	
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tevékenységnek	 a	 külön	 törvényben	 meghatározott	 nemzetiségi	 szervezet	 által	 a	
helyi,	 illetve	nemzetiségi	önkormányzati	képviselői	választáson	történő	 jelöltállítás	
valamint	a	polgármester	jelölése.	

6.8.	Az	Alapítvány	gazdasági-vállalkozási	 tevékenységet	csak	közhasznú	vagy	a	 létesítő	
okiratban	 meghatározott	 alapcél	 szerinti	 tevékenység	 megvalósítását	 nem	
veszélyeztetve	végez.		

	
	
III.	

AZ	ALAPÍTVÁNY	VAGYONA	
	

1.	 Induló	vagyonként	az	Alapító	600.000,-	Ft,	azaz	Hatszázezer	 forintot	 bocsát	 jelen	
Alapító	 Okirat	 aláírásával	 egyező	 időpontban	 készpénzben	 az	 Alapítvány	
rendelkezésére,	 melynek	 igazolására	 az	 Alapító	 jelen	 Alapító	 Okirat	mellékleteként	
csatolja	a	letéteményes	bank		által	kiadott	hiteles	igazolását.	

	
2.	Az	Alapító	 törzsvagyont	nem	különít	el,	 az	Alapítvány	 teljes	vagyona,	valamint	ezen	
vagyon	 hozadékai	 az	 alapítványi	 célok	 megvalósulását	 szolgálják.	 Az	 Alapítvány	
vagyonát	a	Kuratórium	az	Alapító	Okirat	keretei	között	szabadon	használhatja	fel.	

	
3.	 Csatlakozás	 esetén	 az	 ezáltal	 keletkező	 anyagi	 forrásokat	 is	 az	 alapítványi	 célok	
megvalósítására	kell	fordítani.	Az	Alapítvány	támogatása	történhet	készpénzzel,	illetve	
a	célok	elérését	közvetlenül	segítő	szolgáltatások,	vagyontárgyak	felajánlásával.	

	
4.	Az	Alapítvány	elsősorban	pályázati	 forrásokból,	 emellett	 támogatásokból	 tartja	 fenn	
önmagát.	A	pályázati	összegekből	és	támogatásokból	finanszírozza	a	megjelölt	célokat,	
és	az	azok	megvalósításához	szükséges	tevékenységeket.	

	
5.	 Az	 Alapítvány	 bevételeit	 és	 vagyonát	 köteles	 az	 Alapító	 Okiratban	 foglalt	 céljai	
megvalósítására	fordítani	az	Alapítvány	céljai	elérése	érdekében,	de	kizárólag	ezeknek	
alárendelten,	 azaz	 másodlagosan	 a	 tartós	 közérdekű	 célok	 megvalósítása	 és	 a	
közhasznú	 tevékenységek	 kifejtése	 érdekében	 gazdasági	 vállalkozási	 tevékenységet	
végezhet.	 Az	 alapítvány	 az	 alapítványi	 cél	 megvalósításával	 közvetlenül	 összefüggő	
gazdasági	 tevékenység	 végzésére	 jogosult	 (Ptk.	 3:379.	 §	 (2)	 bek.).	 Az	 Alapítvány	
működése	során	a	gazdasági	vállalkozási	 tevékenység	aránya	nem	haladhatja	meg	a	
tartós	 közérdekű	 célok	 megvalósítása	 érdekében	 végzett,	 valamint	 a	 közhasznú	
tevékenységeket.	 A	 gazdasági	 vállalkozási	 tevékenységéből	 elért	 bevételeket	 az	
Alapítvány	 köteles	 tartós	 közérdekű	 céljainak	megvalósítására,	 valamint	 közhasznú	
tevékenysége	érdekében	felhasználni.	

	
	
IV.	

AZ	ALAPÍTVÁNYI	VAGYON	FELHASZNÁLÁSA,	AZ	ALAPÍTVÁNY	MINT	KÖZHASZNÚ	
SZERVEZET	GAZDÁLKODÁSA	(Ptk.	3:391.	§	(1)	b)	pont)	

	
1.	 	 Az	 alapítványi	 vagyon	 használatáról	 a	 kuratóriumi	 tagok	 szótöbbségi	 döntéssel	
döntenek.	Szavazategyenlőség	esetén	a	határozati	javaslatot	elvetettnek	kell	tekinteni.	

	
2.	Az	alapítványi	vagyon	 felhasználásának	módja	követi	 az	Alapító	Okirat	 II/5/A	és	B.,	
valamint	 a	6.1.	 pontjában	 felsorolt	 célok	megvalósításának,	 valamint	 tevékenységek	



8 
 

kifejtésének	jellegét.	Az	alapítványi	vagyon	felhasználása	pályázatok	kiírása,	ösztöndíj,	
szociális	segély	kifizetése,	esti	támogatás	folyósítása	és	természetbeni	juttatás	nyújtása	
útján	történik.	A	pályázatok	kiírásáról	elbírálásának	rendjéről,	valamint	határidejéről,	
az	 ösztöndíjak	 odaítélésének	 feltételeiről,	 az	 esti	 támogatások	 folyósításáról	 és	 a	
természetbeni	 juttatások	 biztosításáról	 a	 Kuratórium	 dönt.	 A	 pályázat	 nem	
tartalmazhat	 olyan	 feltételeket,	 amelyekből	 –	 az	 eset	 összes	 körülményeinek	
mérlegelésével	–	megállapítható,	hogy	a	pályázatnak	előre	meghatározott	nyertese	van	
(színlelt	pályázat).	Színlelet	pályázat	a	cél	szerinti	juttatás	alapjául	nem	szolgálhat.	

	
3.	Az	Alapítvány,	mint	közhasznú	szervezet	a	gazdálkodás	során	elért	eredményét	nem	
osztja	fel,	azt	az	alapítványi	célok	megvalósítására	fordítja.	

	
4.	Az	Alapítvány,	mint	közhasznú	szervezet	az	államháztartás	alrendszereitől	a	vonatkozó	
jogszabályok	szerint	részesülhet	támogatásban.		

	
5.	Az	Alapítvány,	mint	a	közhasznú	szervezet	által	nyújtott	cél	szerinti	 juttatások	bárki	
által	 megismerhetők,	 az	 Alapítvány	 által	 nyújtott	 juttatásokat,	 szolgáltatásokat	
ismertető	 írásbeli	 tájékoztatókat,	 az	 Alapítvány	 működésére	 vonatkozó	 adatokat,	
valamint	 a	 beszámolókat	 a	 Kuratórium	 elnöke	 a	 jelen	 Alapító	 Okirat	 V/12.	 pontja	
alapján	 hozza	 nyilvánosságra	 a	 szolgáltatások	 és	 juttatások,	 valamint	 az	 Alapítvány	
nyilvános	működésének	biztosítása	és	megismerhetősége	érdekében.	

	
6.	Az	Alapítvány,	mint	közhasznú	szervezet	a	 felelős	személyt,	a	 támogatót,	valamint	e	
személyek	 hozzátartozóját	 –	 a	 bárki	 által	 megkötés	 nélkül	 igénybe	 vehető	
szolgáltatások	kivételével	–	cél	szerinti	juttatásban	nem	részesítheti.	

	
7.	Az	Alapítvány	közhasznú	szervezetként	váltót,	 illetve	más	hitelviszonyt	megtestesítő	
értékpapírt	nem	bocsáthat	ki.	

	
8.	 A	 közhasznú	 szervezet	 gazdasági-vállalkozási	 tevékenységének	 fejlesztéséhez	
közhasznú	tevékenységét	veszélyeztető	mértékű	hitelt	nem	vehet	fel.	

	
9.	 Az	 Alapítvány	 az	 alapítványokra,	 illetve	 a	 közhasznú	 szervezetekre	 mindenkor	
érvényes	jogszabályi	előírásoknak	megfelelően	gazdálkodik.	

	
10.	 A	 vagyon	 kezelésére	 és	 felhasználására	 vonatkozó	 alapvető	 elvek	 és	 szabályok	 a	
fentiekben	 kerültek	 meghatározásra.	 A	 fentieket	 meghaladóan	 az	 Alapítvány	 a	
vagyonából	biztosítja	a	működési	költségeit.	A	kuratórium	döntése	alapján	a	vagyon	
azon	 része,	 amelyet	 az	 Alapítvány	 szabadon	 használhat	 fel,	 értékpapírokba	 is	
befejtethető,	 amely	 befektetés	 hasznát	 a	 jelen	 Alapító	 Okirat	 rendelkezéseinek	
megfelelően	 kell	 felhasználni.	 A	 gazdasági	 tevékenységből	 elért	 vagyon	 a	 tartós	
közérdekű	célok	megvalósítására	kerül	felhasználásra.			

	
	
V.	

AZ	ALAPÍTVÁNY	SZERVEZETE	ÉS	MŰKÖDÉSE	
	

1.	Az	Alapító	az	Alapítvány	 legfőbb,	általános	ügydöntő,	ügyintéző,	képviselő	és	kezelő	
szerveként	a	Kuratóriumot	bízza	meg.	
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2.	Az	alapítvány	céljainak	megvalósításáról,	az	alapítványi	vagyon	kezeléséről	és	céloknak	
megfelelő	felhasználásáról	a	Kuratórium	gondoskodik.	

	
3.	Összeférhetetlenség:		
	
A	Ptk.	szabályai:		
„3:22.	§	[A	vezető	tisztségviselővel	szembeni	követelmények	és	kizáró	okok]	
(1)	 Vezető	 tisztségviselő	 az	 a	 nagykorú	 személy	 lehet,	 akinek	 cselekvőképességét	 a	
tevékenysége	ellátásához	szükséges	körben	nem	korlátozták.	
(2)	 Ha	 a	 vezető	 tisztségviselő	 jogi	 személy,	 a	 jogi	 személy	 köteles	 kijelölni	 azt	 a	
természetes	személyt,	aki	a	vezető	tisztségviselői	feladatokat	nevében	ellátja.	A	vezető	
tisztségviselőkre	vonatkozó	szabályokat	a	kijelölt	személyre	is	alkalmazni	kell.	
(3)	A	vezető	tisztségviselő	ügyvezetési	feladatait	személyesen	köteles	ellátni.	
(4)	Nem	lehet	vezető	tisztségviselő	az,	akit	bűncselekmény	elkövetése	miatt	jogerősen	
szabadságvesztés	 büntetésre	 ítéltek,	 amíg	 a	 büntetett	 előélethez	 fűződő	 hátrányos	
következmények	alól	nem	mentesült.	
(5)	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.	
(6)	 Az	 eltiltást	 kimondó	 határozatban	 megszabott	 időtartamig	 nem	 lehet	 vezető	
tisztségviselő	az,	akit	eltiltottak	a	vezető	tisztségviselői	tevékenységtől.”	
	
3:397.	§	[A	kuratórium]	
(1)	A	kuratórium	az	alapítvány	ügyvezető	szerve.	A	kuratórium	tagjai	az	alapítvány	
vezető	tisztségviselői.	
(2)	 A	 kuratórium	 három	 természetes	 személyből	 áll,	 akik	 közül	 legalább	 kettőnek	
állandó	belföldi	lakóhellyel	kell	rendelkeznie.	
(3)	 Az	 alapítvány	 kedvezményezettje	 és	 annak	 közeli	 hozzátartozója	 nem	 lehet	 a	
kuratórium	tagja.	Az	alapító	okirat	eltérő	rendelkezése	semmis.	
(4)	Az	alapító	és	közeli	hozzátartozói	nem	lehetnek	többségben	a	kuratóriumban.	Az	
alapító	okirat	eltérő	rendelkezése	semmis.	
(5)	 Az	 alapító	 az	 alapítvány	 egyszemélyes	 ügyvezető	 szervéül	 kurátort	 nevezhet.	 A	
kurátorra	a	kuratóriumra	vonatkozó	szabályokat	megfelelően	alkalmazni	kell.	

	
Ectv.:		
	
39.	 §	 (1)	 A	 közhasznú	 szervezet	 megszűnését	 követő	 három	 évig	 nem	 lehet	 más	
közhasznú	 szervezet	 vezető	 tisztségviselője	 az	 a	 személy,	 aki	 korábban	 olyan	
közhasznú	 szervezet	 vezető	 tisztségviselője	 volt	 -	 annak	megszűnését	megelőző	két	
évben	legalább	egy	évig	-,	

a)	 amely	 jogutód	 nélkül	 szűnt	 meg	 úgy,	 hogy	 az	 állami	 adó-	 és	 vámhatóságnál	
nyilvántartott	adó-	és	vámtartozását	nem	egyenlítette	ki,	
b)	amellyel	szemben	az	állami	adó-	és	vámhatóság	jelentős	összegű	adóhiányt	tárt	fel,	
c)	 amellyel	 szemben	 az	 állami	 adó-	 és	 vámhatóság	 üzletlezárás	 intézkedést	
alkalmazott,	vagy	üzletlezárást	helyettesítő	bírságot	szabott	ki,	
d)	 amelynek	 adószámát	 az	 állami	 adó-	 és	 vámhatóság	 az	 adózás	 rendjéről	 szóló	
törvény	szerint	felfüggesztette	vagy	törölte.	
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38.	§	(1)	A	döntéshozó	szerv,	valamint	az	ügyvezető	szerv	határozathozatalában	nem	
vehet	részt	az	a	személy,	aki	vagy	akinek	közeli	hozzátartozója	a	határozat	alapján	
a)	kötelezettség	vagy	felelősség	alól	mentesül,	vagy	
b)	 bármilyen	más	 előnyben	 részesül,	 illetve	 a	megkötendő	 jogügyletben	 egyébként	
érdekelt.	
(2)	Nem	minősül	előnynek	a	közhasznú	szervezet	cél	szerinti	 juttatásai	keretében	a	
bárki	 által	 megkötés	 nélkül	 igénybe	 vehető	 nem	 pénzbeli	 szolgáltatás,	 illetve	 az	
egyesület	 által	 tagjának,	 a	 tagsági	 jogviszony	 alapján	 nyújtott,	 létesítő	 okiratnak	
megfelelő	cél	szerinti	juttatás.	
	
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.	

	
4.	 A	 Kuratórium	 –	 a	 jogszabályok	 által	meghatározott	 keretek	 között	 –	 önállóan	 dönt	
valamennyi,	az	Alapítványra	vonatkozó	kérdésben.	

	
5.	A	Kuratórium	határozza	meg	a	jelen	Alapító	Okirat	rendelkezéseinek	megfelelően	az	
alapítványi	 vagyon	 kezelésének	 feladatait,	 a	 vagyon	 felhasználásának	 módját	 és	 az	
alapítványi	célokat	szolgáló	gazdálkodás	feltételeit.	

	
6.	 Az	 Alapítvány	 Kuratóriumának	 taglétszáma	 –	 az	 elnököt	 is	 beleértve	 –	 3	 fő.	 A	
Kuratórium	 elnöke	 és	 tagjai	 az	 Alapítvány,	 mint	 közhasznú	 szervezet	 vezető	
tisztségviselői.	

	
7.	 A	 Kuratórium	 elnöke	 gondoskodik	 a	 kuratóriumi	 ülések	 írásbeli	 összehívásáról,	 a	
napirendek	és	a	javaslatoknak	a	tervezett	ülés	időpontját	megelőző	8	(Nyolc)	napig	a	
kuratóriumi	 tagokkal	 és	 az	 egyéb	 érintettetekkel	 való	 előzetes,	 írásbeli	 közléséről	
(Ectv.	37.	(3)	b)	pont).	A	kuratóriumi	ülésre	szóló	meghívót	igazolható	módón,	ajánlott	
levélben	vagy	visszaigazolt	e-mailben	kell	megküldeni.	

	
8.	Az	elnök	készítteti	el	a	 jegyzőkönyvet	és	 foglaltatja	 írásba	a	határozatokat,	valamint	
vezeti	 a	 határozatok	 könyvét.	 A	 határozatok	 könyve	 tartalmazza	 a	 Kuratórium	
döntéseinek	tartalmát,	időpontját	és	hatályát,	illetve	a	döntést	támogatók	és	ellenzők	
számarányát	 (ha	 lehetséges,	 személyét)	 (az	 Ectv.	 37.	 §	 (3)	 bekezdése	 szerinti	
nyilvántartás).	

	
9.	A	Kuratórium	szükség	szerint,	de	legalább	évente	egyszer	tart	ülést.	
	
10.	A	Kuratórium	döntési	jogköre	szükségszerűen	kiterjed:	
	
a.)	 A	 célok	 eléréséhez	 szükséges	 feladatok	 meghatározására,	 a	 végrehajtás	
megszervezésre,	

b.)	Az	alapítványi	vagyon	bővítésére,	megőrzésére,	kezelésére	vonatkozó	állásfoglalások	
meghozatalára,	

c.)	 Az	 Alapítvány	 céljaival	 összhangban	 tevékenykedők,	 illetőleg	 az	 alapítványi	 célok	
megvalósulását	 elősegítők	 részére	 ösztöndíj	 meghatározására,	 odaítélésére,	
folyósítására,	
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d.)	Az	előző	évről	készített	beszámoló	jelentés	(nem	azonos	a	közhasznúsági	jelentéssel,	
ilyet	 az	 Alapítvány	 nem	 készít	 2012	 után),	 valamint	 a	 közhasznúsági	 melléklet	
elfogadására,	

e.)	Az	Alapítványhoz	való	csatlakozás	elfogadására,	
f.)	 A	 Kuratóriumi	 tagok	 és	 a	 munkaszervezet	 tisztségviselői	 költségtérítésének	
elfogadására	és	megállapítására,	

g.)	A	munkaszervezet	működésének,	feladatainak	meghatározására,	ellenőrzésére,	
h.)	A	következő	évi	költségvetés	elfogadására.	
	
11.	 A	 Kuratórium	 határozatait	 egyszerű	 szótöbbségi	 döntéssel	 hozza	 meg,	
szavazategyenlőség	 esetén	 a	 határozati	 javaslatot	 elvetettnek	 kell	 tekinteni.	 A	
Kuratórium	akkor	határozatképes,	ha	ülésén	legalább	2	tagja	személyesen	jelen	van.	

	
12.	A	Kuratórium	határozathozatalában	nem	vehet	részt	az	a	személy,	aki	vagy	akiknek	
közeli	hozzátartozója,	élettársa	a	határozat	alapján	kötelezettség,	vagy	felelősség	alól	
mentesül,	vagy	bármilyen	más	előnyben	részesül,	illetve	a	megkötendő	jogügyletben	
egyébként	érdekelt.	Nem	minősül	előnynek	az	Alapítvány,	mint	közhasznú	szervezet	
cél	 szerinti	 juttatásai	 keretében	 a	 bárki	 által	 megkötés	 nélkül	 igénybe	 vehető	 nem	
pénzbeli	szolgálgatás.	

	
	 A	 Kuratórium	 ülései	 nyilvánosak,	 amely	 nyilvánosság	 jogszabályban	meghatározott	
esetekben	 korlátozható.	 A	 Kuratórium	 döntéseiről	 az	 Elnök	 az	 érintetteket	 írásban	
értesíti	és	gondoskodik	a	határozatoknak	az	Alapítvány	székhelyen	történő	azonnali,	8	
naptári	napra	történő	kifüggesztéséről.	A	kifüggesztés	időtartamába	a	kifüggesztés	és	
a	levél	napja	nem	számít	bele.	Ugyanígy	kell	nyilvánosságra	hozni	a	működés	módját,	a	
szolgáltatások	igénybevételének	módját	és	a	beszámoló	közlését.	

	
13.	 A	 Kuratórium	 az	 Alapítvány	 adminisztratív	 (operatív)	 feladatainak	 ellátására	
munkaszervezetet	 is	 működtethet	 ügyintéző	 irányításával.	 A	 Kuratórium	 az	
ügyvezetéssel	 kuratóriumi	 tagot	 is	 megbízhat.	 Az	 Alapító	 jelen	 Alapító	 Okirat	
aláírásával	 felhatalmazza	a	Kuratóriumot	arra,	hogy	az	Alapítvány	alkalmazottjának	
képviseleti	 jogot	 biztosítson,	 megjelölve	 a	 képviseleti	 jog	 gyakorlásának	 módját,	
illetőleg	 terjedelmét.	 Az	 alkalmazott	 képviseleti	 joggal	 való	 felruházása	 az	 Alapító	
meghatározó	befolyásának	tilalmára	és	a	bankszámla	feletti	együttes	rendelkezési	jog	
gyakorlásra	 vonatkozó	 jogszabályi	 rendelkezések	 figyelembevételével	 kerülhet	 csak	
sor.	

	
14.	 A	 Kuratórium	 elnöke	 és	 tagjai	 az	 Alapítvány	 Kuratóriumába	 az	 Alapítvány	 javára	
végzett	 tevékenységükért	 a	 Kuratórium	 által	 meghatározott	 mértékű	
költségtérítésben	részesülhetnek.	

	
15.	Az	Alapítvány	Alapítója	és	az	Alapítvány	számára	felajánlást	tevő	személyek,	valamint	
ezekhez	hozzátartozói	az	Alapítványtól	támogatást	nem	kaphatnak.	

	
16.	A	Kuratórium	tagjai:	
	
Elnök:	
dr.	Pál	Tibor	
Cím:	1038	Budapest,	Hegymászó	utca	1.	
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Gryllus	Vilmos	
Cím:	1022	Budapest,	Csopaki	u.	7.	
	
Kapuvári	Gábor	
Cím:	1021	Budapest,	Szalag	u.	8.	

	
17.	A	kuratórium	tagjai	határozatlan	időre	kerülnek	kinevezésre.		
	
18.	 Az	 alapítvány	 kedvezményezettje	 és	 annak	 közeli	 hozzátartozója	 nem	 lehet	 a	
kuratórium	 tagja.	 Az	 alapító	 és	 közeli	 hozzátartozói	 nem	 lehetnek	 többségben	 a	
kuratóriumban.	

	
19.	A	kuratóriumi	tagok	kinevezéséről	és	visszahívásáról	az	Alapító	dönt.	A	tisztség	annak	
elfogadásával	jön	létre.	

	
20.		 A	kuratóriumi	tagság	megszűnik:	
- a	tag	halálával,	
- lemondásával,	
- a	Ptk.	3:22.	§	(1)-(6)	bekezdésében,	továbbá	a	Ptk.	3:397.	§	(3),	(4)	bekezdésében	

és	 a	 Btk.	 61.§	 (2)	 bekezdésében	 foglalt	 összeférhetetlenségi	 és	 kizáró	 ok	
bekövetkeztével,	

- a	Ptk.	3:398.	§	(2)	bekezdése	szerinti	visszahívással	
	
	

VI.	
AZ	ALAPÍTVÁNY	KÉPVISELETE	

	
1.	Az	Alapítványt	a	Kuratórium	elnöke	önállóan	jogosult	képviselni.	
	
2.	Az	Alapítvány	munkavállalói	felett	a	munkáltatói	jogokat	a	kuratórium	gyakorolja.	
	
3.	Az	Alapítvány	alkalmazottja	képviseleti	jogának	módjáról,	terjedelméről	a	Kuratórium	
határozattal	dönt	a	jelen	Alapító	Okirat	V/13.	pontjában	foglalt	rendelkezések	szerint.	

	
	

VII.	
AZ	ALAPÍTÓ	OKIRAT	MÓDOSÍTÁSA	

	
Az	Alapító	Okiratot	az	Alapító	a	Ptk.	3:393.	§-ban	foglaltak	szerint	módosíthatja.	
	
	

VIII.	
A	KÖZCÉLÚ	ADOMÁNYGYŰJTÉS	SZABÁLYAI	

	
1.	 A	 civil	 szervezet	 nevében	 vagy	 javára	 történő	 adománygyűjtés	 nem	 járhat	 az	
adományozók,	 illetve	más	 személyek	 zavarásával,	 a	 személyhez	 fűződő	 jogok	 és	 az	
emberi	 méltóság	 sérelmével.	 A	 civil	 szervezet	 nevében	 vagy	 javára	 történő	
adománygyűjtés	csak	a	civil	szervezet	írásbeli	meghatalmazása	alapján	végezhető.	

	



13 
 

2.	 A	 civil	 szervezet	 részére	 juttatott	 adományokat	 az	 adományozó	 nyilvántartásába	
beállított	 könyv	 szerinti,	 ennek	 hiányában	 a	 szokásos	 piaci	 áron	 kell	 nyilvántartásba	
venni.	
	
	

IX.	
A	BESZÁMOLÁSI	SZABÁYOK	

	
Az	 Alapítvány,	 mint	 közhasznú	 szervezet	 köteles	 az	 éves	 beszámoló	 jóváhagyásával	
egyidejűleg	 közhasznúsági	 mellékletet	 készíteni.	 Az	 éves	 beszámoló	 jóváhagyása	 a	
Kuratórium	 kizárólagos	 hatáskörébe	 tartozik,	 melyről	 a	 kuratóriumi	 tagok	 egyszerű	
szótöbbségi	döntéssel	döntenek.	Tehát	a	kuratóriumi	tagok	51%-os	döntése	elfogadásnak	
minősül.	A	jelen	Alapító	Okiratban	megfogalmazott	beszámoló	elfogadással	kapcsolatos	
szabályokat	meghaladóan	a	szervezet	az	éves	beszámolót	az	általános	szabályok	szerint	
fogadja	el.	(Ectv.	37.	§	(2)	d)	pont).	
	
	

X.	
A	NYILVÁNTARTÁSI	SZABÁYOK	

	
Az	 Alapítványnak	 mint	 civil	 szervezetnek	 az	 alapcél	 szerinti	 (ezen	 belül	 közhasznú)	
tevékenységéből,	illetve	a	gazdasági-vállalkozási	tevékenységéből	származó	bevételeit	és	
költségeit,	ráfordításait	(kiadásait)	elkülönítetten	kell	nyilvántartani.	
	
	

XI.	
AZ	ALAPÍTVÁNY	MEGSZŰNÉSE	

	
Az	alapító	az	általa	 juttatott	vagyonról	az	alapítvány	jogutód	nélküli	megszűnésekor	az	
alapítvány	 céljával	 azonos	 vagy	 hasonló	 célú	 alapítvány	 vagy	 egyesület	 számára	
rendelkezhet,	 ha	 az	 alapító	 okirat	 ilyen	 esetre	 a	 vagyonról	 nem	 rendelkezik	 vagy	 a	
rendelkezés	 teljesítése	 lehetetlen.	A	nyilvántartó	bíróság	 jogszabályban	meghatározott	
szervezetnek	juttatja	a	vagyont,	ha	az	alapító	okirat,	vagy	az	alapító	nem	rendelkezik	a	
megszűnő	alapítvány	vagyonáról,	vagy	ha	az	alapító	okirat	által	megjelölt	személy,	vagy	
az	 alapító	 által	megjelölt	 alapítvány,	 egyesület	 a	 vagyont	nem	 fogadja	 el	 vagy	 azt	nem	
szerezheti	 meg.	 (Ptk.	 3:404.	 §	 (2)	 és	 (3)	 bek.)	 A	 jelen	 alapító	 okirat	 a	 fentieknek	
megfelelően	 nem	 rendelkezik	 a	 vagyonról	 az	 alapítvány	 jogutód	 nélküli	 megszűnése	
esetére.		
	
Az	 Alapítvány,	 mint	 közhasznú	 szervezet	 a	 közhasznú	 jogállásának	 megszűnésekor	
köteles	 esedékes	 köztartozásait	 rendezni,	 illetőleg	 közszolgáltatás	 ellátására	 irányuló	
szerződésből	eredő	kötelezettségeit	időarányosan	teljesíteni.	

	
	

XII.	
ZÁRÓ	RENDELKEZÉSEK	

	
1.	A	 jelen	Alapító	Okiratban	nem	szabályozott	kérdésekben	a	Polgári	Törvénykönyvről	
szóló	 2013.	 évi	 V.	 törvény	 és	 az	 alapítványokra	 vonatkozó	 egyéb	 jogszabályok,	
valamint	 az	 egyesülési	 jogról,	 a	 közhasznú	 jogállásról,	 valamint	 a	 civil	 szervezetek	
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működéséről	 és	 támogatásáról	 szóló	 2011.	 évi	 CLXXV.	 törvény	 rendelkezései	 az	
irányadóak.	

	
2.	 Az	 Alapítvány	 létrejöttének	 és	 a	 jogi	 személyiség,	 valamint	 a	 közhasznú	 jogállás	
elnyerésének	feltétele,	hogy	a	Fővárosi	Bíróság	az	Alapítványt	határozatával	jogerősen	
az	alapítványok	nyilvántartásába	vegye,	valamint	közhasznú	szervezetté	minősítse.	

	
3.	Az	Alapítvány,	mint	közhasznú	 szervezet	működése	 során	keletkezett	 irataiba	bárki	
betekinthet.	 Az	 iratokba	 való	 betekintés	 lehetőségét	 a	 Kuratórium	 elnöke	 köteles	
biztosítani	az	érdeklődő	számára	előzetes	időpont	egyeztetést	követően,	az	Alapítvány	
székhelyén,	felügyelet	mellett.	

	
4.	Az	Alapító	tudomásul	veszi,	hogy	az	Alapítvány	bírósági	nyilvántartásba	vétele	után	az	
általa	tett	Alapítványt	nem	vonhatja	vissza.	

	
Budapest,	2020.	március	10.	
	
	
	

___________________________	
Szlankó	János	

Alapító	
	
Záradék	és	ellenjegyzés:	
	
A	jelen	egységes	szerkezetbe	foglalt	létesítő	okiraton	jogi	képviselőként	igazolom,	hogy	a	
létesítő	okirat	egységes	szerkezetbe	foglalt	szövege	megfelel	a	létesítőokirat-módosítások	
alapján	hatályos	tartalmának,	melynek	elkészítésére	a	létesítő	okirat	2020.	március	10.	
napján	történt	változása	(II.	1.	pont)	adott	okot.	
	
	
Ellenjegyzem:	
Budapesten,	2020.	március	10.	napján	
dr.	Pál	András	ügyvéd	
BÜK	20.070	/	KASZ	36066651	
Rédei	és	Pál	Ügyvédi	Iroda	
1133	Budapest,	Váci	út	76.	


