
„Éltető Lélek” 

Alapítvány Alapító Okirata 

(a dőlt betűvel vastagon és aláhúzva jelzett módosításokkal egységes szerkezetbe 
foglalva) 

 
Alulírott Kalna Zsolt (született Miskolcon, 1966. október hó 7. napján, anyja neve: Dobos 
Piroska, lakik: 3564 Hernádnémeti, Rozmaring utca 14.) tartományfőnök, mint a Római 
Katolikus Nagyboldogasszony Plébánia (3525 Miskolc, Hősök tere 5.) alapító képviselője a 
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban Ptk.) 3:378. § - 3:404. §-ai, 
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, valamint a civil 
szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 
350/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet alapján határozatlan időre létrehoztuk a „Éltető Lélek” 
Alapítványt.1 

Az Alapítványt a Miskolci Törvényszék Pk.818/1995. szám alatt nyilvántartásba vette. Alulírott 
Alapítók kérelmezzük az Alapítvány közhasznú jogállásának nyilvántartásba vételét. 

 
I .  A L A P A D A T O K 2 

1. AZ ALAPÍTÓ(K): 

Római Katolikus Nagyboldogasszony Plébánia 

 Székhely: 3525 Miskolc, Hősök tere 5.  

2. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE:  

„Éltető Lélek” Alapítvány 

3. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 

3525 Miskolc, Kelemen Didák utca 3.3 

4. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA: 

A hitoktatás hatékonyságának növelése érdekében az ehhez szükséges személyi, tárgyi feltételek 
biztosításához való hozzájárulás. A hitoktatás a műemlék Minorita templomban folyik. A 
műemlék épület egyes részei életveszélyessé váltak és felújításra szorulnak. Az alapítvány a 
műemlékvédelem és műemlék felújítás érdekében végez tevékenységet annak érdekében, hogy a 
hitoktatás tárgyi feltételeinek biztosításához hozzájáruljon. A szociálisan rászoruló diákok nyári 
táborozásának szervezése, a táborozás anyagi támogatása, sporteszközök, felszerelések 
beszerzéséhez anyagi hozzájárulás, ösztöndíj4 és egyéb szociális segítségnyújtás. Határainkon túl 
élő magyar fiatalok magyarországi nyelvi, hitoktatási képzésének elősegítése, az ehhez szükséges 
személyi és tárgyi feltételek biztosítása. Határainkon túl élő magyar fiatalok magyarországi 

                                                 
1 Módosítva: 2014. szeptember 26. 
2 Beiktatva és módosítva 2014. szeptember 26. 
3 Módosítva 2016. július 22. 
4 Módosítva és beiktatva 2016. július 22. 
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táboroztatásának szervezése, a táborok kulturális, sport programjának kialakításában való 
közreműködés. A fiatalok erkölcsi nevelésének anyagi támogatása. Az erkölcsi neveléshez 
kapcsolódik az egészséges életmódra, környezeti tisztaságra való nevelés, hiszen az egészségtelen 
életmóddal és környezetszennyezéssel a társadalom jövője pusztul. Az egyetemes és magyar 
kultúra értékeinek megismerését célzó tudományos tevékenység, kutatás, rendezvények, 
konferenciák5, táborok anyagi támogatása, kultúrcsoport működtetése. A nevelést, a 
hagyományőrzést szolgáló könyvek, kiadványok, pályázatok6 ismeretterjesztő anyagok 
megjelentetéséhez való anyagi hozzájárulás és a terjesztés elősegítése. 

5. AZ ALAPÍTVÁNY politikai semlegessége:7 

Az alapítvány önálló jogi személy, vagyis jogokat szerezhet, kötelezettségeket vállalhat. Az 
Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat (pártpolitikai tevékenységet nem folytat; 
országgyűlési képviselőt, megyei fővárosi önkormányzati választáson, Európai Parlamentbe 
jelöltet nem állít); szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, 
valamint politikai párttól és szervezettől támogatást nem fogad el. 

6. AZ ALAPÍTVÁNY által folytatott közhasznú tevékenység:8 

6.1. Az Alapítvány a céljaival összefüggésben, annak megvalósítása érdekében az alábbi 
közhasznú tevékenységeket végzi:9 
 

 Közhasznú 
tevékenység: 

Kapcsolódó közfeladat: Jogszabályhely: 

1) Nevelés és 
oktatás, 
képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés 

általános iskolai, gimnáziumi, 
szakközépiskolai, szakiskolai, nemzetiségi 
nevelés-oktatás, kollégiumi ellátás, 
Köznevelési Hídprogramok keretében 
folyó nevelés-oktatás, felnőttoktatás, 
alapfokú művészetoktatás, fejlesztő 
nevelés, fejlesztő nevelés-oktatás, 
pedagógiai szakszolgálati feladat, a többi 
gyermekkel, tanulóval együtt nevelhető, 
oktatható sajátos nevelési igényű 
gyermekek, tanulók óvodai nevelése és 
iskolai nevelése-oktatása, azoknak a 
sajátos nevelési igényű gyermekeknek, 
tanulóknak az óvodai, iskolai, kollégiumi 
ellátása, akik a többi gyermekkel, 
tanulóval nem foglalkoztathatók együtt, a 
gyermekgyógyüdülőkben, egészségügyi 
intézményekben rehabilitációs 
intézményekben tartós gyógykezelés alatt 
álló gyermekek tankötelezettségének 
teljesítéséhez szükséges oktatás, 
pedagógiai-szakmai szolgáltatás 

2011. évi CXC. törvény 
a nemzeti 
köznevelésről 4. § (1) 
a)-u) 
 
 

                                                 
5 Módosítva és beiktatva 2016. július 22. 
6 Módosítva és beiktatva 2016. július 22. 
7 Módosítva és beiktatva 2014. szeptember 26. 
8 Módosítva és beiktatva 2014. szeptember 26. 
9 Kiegészítve az Ectv. 34.§ alapján: 2014. szeptember 26. 
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2) Kulturális 
tevékenység 

Közö ségi kulturális hagyományok, 
értékek ápolásának/ művelődésre 
szerveződő közösségek 
tevékenységének/ a lakosság életmódja 
javítását szolgáló kulturális célok 
megvalósításának támogatása; művészeti 
intézmények/lakossági művészeti 
kezdeményezések, önszerveződések 
támogatása, a művészi alkotó munka 
feltételeinek javítása, a művészeti értékek 
létrehozásának, megőrzésének segítése 

1991. évi XX. tv. a 
helyi önkormányzatok 
és szerveik, a 
köztársasági 
megbízottak, valamint 
egyes centrális 
alárendeltségű szervek 
feladat- és 
hatásköreiről 121. § a)-
b)  
 

3) Műemlékvédelem A helyi közművelődési tevékenység 
támogatása, a kulturális örökség helyi 
védelme 

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

4) A 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) 
 

5) Tudományos 
tevékenység, 
kutatás 

Az állam támogatja a magyarországi 
költségvetési intézmények és 
nonprofit szervezetek kutatás-
fejlesztési és innovációs 
tevékenységét, - a piaci versenyt nem 
torzító módon - a Magyarországon 
működő vállalatok és vállalkozások 
kutatás-fejlesztési és innovációs 
tevékenységét, valamint elősegíti az 
ezen szereplők közötti 
együttműködéseket. 

2014. évi LXXVI. 
Törvény a 
tudományos 
kutatásról, 
fejlesztésről és 
innovációról 2.§ c)10 

 

6.2. Közhasznú tevékenysége kapcsolódik a helyi közügyekhez, valamint a helyben biztosítható 
közfeladatok körében ellátandó helyi önkormányzati feladatokhoz.  

6.3. Az Alapítvány biztosítja, hogy közhasznú szolgáltatásaiból más is részesülhessen. Az 
Alapítvány közhasznú szolgáltatásainak igénybevételére bárki jogosult az Alapítványi célok elérése 
érdekében.  

6.4. Az Alapítvány a célja szerinti tevékenységéből, illetve a vállalkozási tevékenységéből 
származó bevételeit elkülönítetten köteles nyilvántartani.  

6.5. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenysége nem lehet 
az Alapítvány elsődleges tevékenysége. 

6.6. Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében: 

                                                 
10 Beiktatva 2016. július 22. 
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- a helyi vállalkozókat, intézményeket és cégeket megkeresi anyagi támogatás és egyéb 
patronálás érdekében, 

- gyűjtést szervez az alapítványi célok eléréséhez szükséges anyagi eszközök rendelkezésre 
bocsátásáért, 

- kulturális rendezvényeket szervez jótékonysági céllal, anyagi eszközök gyűjtésére az 
alapítványi célok megvalósítása érdekében. 

- Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, 
illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság 
sérelmével. 

6.7. Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Alapítvány írásbeli 
meghatalmazása alapján végezhető. 

7. CSATLAKOZÁS AZ ALAPÍTVÁNYHOZ:11 

7.1. Az Alapítvány nyitott, ahhoz magyar és külföldi természetes személy, jogi személy és jogi 
személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat pénzbeli és természetbeni adományokkal, 
valamint vagyonrendeléssel. A csatlakozók a csatlakozással nem válnak alapítókká. 

7.2. A csatlakozó előírhatja, hogy az I/4. pontban leírt célok, illetve az I/6. pontban leírt 
közhasznú tevékenységek közül konkrétan melyik célt kívánja támogatni. Ennek hiányában a 
vagyoni hozzájárulások hovafordításával kapcsolatos döntés a Kuratóriumot illeti. 

7.3. Külföldi felajánlás esetén az Alapítvány devizaszámlát köteles nyitni. A felajánlott összeg 
devizában kamatozik és devizában is felhasználható. 
 

II. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA, FELHASZNÁLÁSA 

1. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA: 

1.1. Az Alapítvány céljaira rendelt induló vagyon: 20.000.- Ft – azaz Húszezer Ft, mely 
készpénzben rendelkezésre áll. 

1.2. Az Alapítvány az alapítványi vagyon gyarapítása érdekében a fenti szabályok betartásával 
országos és helyi gyűjtést szervezhet. 

1.3. Az Alapítvány vagyona, továbbá a csatlakozó pénzbeli hozzájárulás egyaránt teljes mértékben 
felhasználható az alapítványi célok érdekében. A közvetlenül felhasználható természetbeni 
adományokat lehetőleg az adomány rendeltetése szerint kell felhasználni, e lehetőség hiányában 
ezeket az adományokat ellenérték fejében értékesíteni kell. 

1.4. A közvetlenül fel nem használható természetbeni vagyonrendeléseket lehetőleg úgy kell 
hasznosítani, hogy azokat a fenntartási vagy működtetési költségein felüli hozama az Alapítvány 
céljaira felhasználható legyen. Amennyiben ilyen hasznosítás nem lehetséges, vagy a hasznosítás 
magas költségei miatt annak az Alapítvány tulajdonában tartása gazdaságossági szempontból 
ésszerűtlen, a vagyonrendelést ellenérték fejében értékesíteni kell. 

1.5. Országos, helyi és külföldi gyűjtésből származó bevételt közvetlenül az alapítványi cél 
megvalósítására kell fordítani.  

1.6. Az Alapítvány szolgáltatását igénybe vehetik a pedagógusok, hitoktatók, lelkipásztorok és 
mindenki, aki tevékenyen és hatékonyan be tud kapcsolódni az alapítványi célok 
megvalósításának munkájába. A támogatási kérelmet az Alapítvány székhelyén kell benyújtani, 
melynek elbírálásáról a Kuratórium dönt. 

                                                 
11 Beiktatva és módosítva 2014. szeptember 26. 



 5 

1.7. Az Alapítvány a Kuratórium tagjait és támogatóit, valamint ezek hozzátartozóit a fenti célok 
szerinti juttatásban nem részesíti. 

1.8. Az Alapítvány céljainak megvalósítására tehát az Alapítvány induló vagyont meghaladó 
vagyona - tehát az induló vagyon hozadéka (kamat, osztalék stb.), valamint a későbbi csatlakozók 
vagyoni hozzájárulásai és azok hozadéka - használható fel. A vagyon felhasználása nemcsak 
pályázatok útján történik, hanem egyéb támogatások, finanszírozási lehetőségek és díjak 
formájában is. Ennek részletes szabályait az adott helyzetben a Kuratórium tagjai határozzák meg 
és dolgozzák ki. 

1.9. Az alapítványi vagyont kezelő személyek külön díjazásban konkrét feladatok 
elvégzése esetén megbízási szerződés vagy munkaszerződés alapján részesülhetnek12, 
felmerülő költségeik megtérítését kérhetik. 

2. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONÁNAK KEZELÉSE, VÉDELME: 

2.1. Az alapítvány vagyonát céljának megfelelően, az alapító okiratban meghatározott módon kell 
kezelni és felhasználni. 

2.2. Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem 
követelheti vissza; az alapító okirat ettől eltérő rendelkezése semmis. Ezt a rendelkezést 
megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó jogutódjára is. 

2.3. A kedvezményezett. Az alapítvány vagyona terhére az alapítvány céljának megvalósításával 
összefüggésben annak a személynek juttatható vagyoni szolgáltatás, akit az alapító okirat vagy - az 
alapító okirat rendelkezése hiányában - az erre jogosult alapítványi szerv kedvezményezettként 
megjelöl.  

2.4. Az alapító és hozzátartozója, mint kedvezményezett. Az alapító és a csatlakozó abban az 
esetben lehet az alapítvány kedvezményezettje, ha az alapítvány célja az alapító tudományos, 
irodalmi vagy művészeti alkotásainak gondozása. 

Az alapító és a csatlakozó hozzátartozója abban az esetben lehet az alapítvány kedvezményezettje, 
ha az alapítvány célja a hozzátartozó tudományos, irodalmi vagy művészeti alkotásainak 
gondozása, a hozzátartozó ápolása, gondozása, tartása, egészségügyi ellátási költségeinek viselése, 
iskolai tanulmányainak ösztöndíjjal vagy egyéb módon történő támogatása. 

2.5. A kedvezményezett alapítvánnyal szemben támasztható igényei. A 
kedvezményezettként megjelölt személy nem támaszthat igényt az alapítvánnyal szemben, kivéve, 
ha az alapító okirat a kedvezményezett személyt, a neki járó szolgáltatást és a teljesítés időpontját 
a teljesítéshez szükséges módon meghatározza; vagy a kuratórium a kedvezményezett részére 
szóló juttatásról döntött, döntését a kedvezményezettel közölte, és a jogosult a juttatás feltételeit 
elfogadta. 

 
III. AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON MŰKÖDTETÉSE 

1.1. Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervet illeti meg, amely azt kamatozó 
banki betétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstár- vagy letéti jegyet vásárolhat, 
azzal az alapítvány céljait szolgáló jövedelmező vállalkozásokban részt vehet. 

1.2. Az alapítvány céljának megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik. Az alapítvány az alábbi 
alapítványi célú vállalkozási tevékenységet folytathatja: 
 
 
58.11’08 Könyvkiadás 
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59.11’08 Film, videó, televízióműsor-gyártás 
59.20’08 Hangfelvétel készítése, kiadása 
70.22’08 Üzletviteli egyéb vezetési tanácsadás 
72.20’08 Társadalomtudományi humán kutatás, fejlesztés 
73.20’08 Piac és közvélemény-kutatás 
79.12’08 Utazásszervezés 
85.59’08 M.n.s. egyéb oktatás 
85.60’08 Oktatást kiegészítő tevékenység 
86.90’08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
88.99’08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
 
1.3. Az Alapítvány rögzíti, hogy vállalkozási tevékenységeket legfeljebb csak közhasznú céljainak 
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 

1.4. Az Alapítvány működéséről a külön jogszabályok előírásai szerint üzleti könyveket kell 
vezetni és azokat az üzletév végén le kell zárni. Az üzletév végével a képviselő az Alapítvány 
gazdálkodásáról a Kuratórium számára mérleget, a gazdálkodás eredményéről vagyonkimutatást 
készít. 

1.5. Az Alapítvány köteles a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből 
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten nyilvántartani, egyebekben a reá irányadó 
könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 

1.6. Az Alapítvány gazdálkodására és adománygyűjtésre egyebekben az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 
CLXXV. törvény V. fejezetének 17.§-26.§-a irányadó. 

1.7. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik annak eldöntése, hogy a keletkezett 
nyereséget, illetve annak mely részét hogyan használja fel figyelemmel arra, hogy az Alapítvány 
tevékenységéből származó nyereség nem osztható fel, az csak a jelen alapító okiratban rögzített 
tevékenységre fordítható. 

1.8. Az Alapítvány egyrészt a jogszabályokban meghatározott módon, másrészt a jelen pontban 
szabályozott irat-betekintési és felvilágosítás-adási jog rögzítésével biztosítja a működésével, 
beszámolói közlésével kapcsolatosan előírt nyilvánosságot. 

1.9. Az Alapítvány működéséről, a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 
könyveinek lezárását követően éves beszámolót készít, amelyet a Kuratórium – 2/3-os 
szótöbbséggel meghozott határozatával –a tárgyévet követő első ülésén hagy jóvá. 

1.10. Az Alapítványnak az Ectv. 28.§-ában meghatározott beszámolójához kapcsolódó 
közhasznúsági mellékletet a 350/2011. (XII.30.) Korm. rendelet 1. számú mellékletében írtaknak 
megfelelő formanyomtatványon kell előterjeszteni. A közhasznúsági mellékletnek összhangban 
kell állnia a számviteli beszámoló adataival. 

1.11. Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet az Alapítvány köteles letétbe helyezni és 
közzétenni, az irányadó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően. A letétbe helyezett beszámoló 
alapján a nyilvántartást vezető bíróság évente megvizsgálja, hogy a közhasznú jogállás feltételei 
fennállnak-e. 

1.12. A közhasznú szervezet beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és 
abból saját költségére másolatot készíthet.  

1.13. Az Alapítvány a közhasznú jelentését a tárgyévet követő évben legkésőbb június hó 30. 
napjáig a nyilvánosság számára elérhető módon, a Plébánia templom hirdetőtábláján közzéteszi. 

1.14. A közhasznú szervezetek feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból 
származó (költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése 
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hiányában az Állami Számvevőszék, az állami vagy önkormányzati költségvetésből, illetve a 
nemzetközi forrásokból juttatott támogatások felhasználásának ellenőrzését a külön jogszabály 
szerinti ellenőrzési szervezet, a közhasznú működés feletti törvényességi ellenőrzést pedig a reá 
irányadó szabályok szerint az ügyészség látja el. 

 
IV. AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA 

1. A KURATÓRIUM TAGJAI
13 

Az Alapítvány ügyvezető szerve az 5 tagú Kuratórium. A Kuratórium tagjait az alapító 
(illetve az alapítói jogok gyakorlói) jelölik ki. A Kuratórium tagjai határozatlan időre 
lettek kijelölve:  

Dr. Szabó Tóth Kinga, mint a Kuratórium elnöke 

született: Miskolc, 1974. november 23.  

anyja neve.: Sólyom Enikő  

lakcím: 3530 Miskolc, Kont I. utca 10 fsz. 1/A 

 

Dr. Várhelyi Krisztina, mint a Kuratórium titkára 

született: Szikszó, 1943. július 26.  

anyja neve.: Németh Ilona  

lakcím: 3516 Miskolc, Meredek köz 5. 

 

Dr. Takács János, mint a Kuratórium tagja  

született: Monok, 1948. szeptember 8.  

anyja neve: Spisák Mária,  

lakcím: 3525 Miskolc, Fábián utca 1. 

 

Molnár György, mint a Kuratórium tagja 

született: Kassa, 1942. március 19.  

anyja neve.: Schirger Erzsébet 

lakcím: 3525 Miskolc, Feszty Árpád út 11/b. 

 

Dr. Török Márton, mint a Kuratórium tagja 

született: Budapest, 1982. február 21.  

anyja neve.: Dabasi-Halász Borbála 

lakcím: 3530 Miskolc, Vörösmarty Mihály utca 50. 6/3. 

 

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az 
alapító okirat eltérő rendelkezése semmis. 

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az alapító okirat 
eltérő rendelkezése semmis. 

Az alapító az alapítvány egyszemélyes ügyvezető szervéül kurátort nevezhet. A kurátorra a 
kuratóriumra vonatkozó szabályokat megfelelően alkalmazni kell. 

A kuratóriumi tagsággal kapcsolatos előírások: 

                                                 
13 Módosítva 2016. július 22. 
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A kuratóriumi tagokat határozott vagy határozatlan időre lehet kijelölni vagy megválasztani. 

A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen 
veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza. 

A kuratórium működése 

Ha az alapító nem tartja fenn magának a kuratórium elnöke kijelölésének jogát és nem ruházta át 
ezt a jogot más, alapítványi tisztséget betöltő személyre vagy más alapítványi szervre, a 
kuratórium tagjai maguk közül választanak elnököt. 

A kuratórium évente legalább egyszer ülést tart, amelyet az elnök hív össze. Az alapító okirat 
ennél ritkább ülésezést előíró rendelkezése semmis. 

Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen 
kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül 
intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz 
eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. 

A kuratórium ülései nyilvánosak, de jogszabályban meghatározott esetekben ez a nyilvánosság 
korlátozható. 

A Kuratórium határozatképességéhez 3 tag jelenléte szükséges. Döntéseit egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök szavazata dönt. A 
Kuratórium tagjai díjazás nélkül látják el feladataikat.14 

A Kuratórium üléseiről a titkár jegyzőkönyvet készít, melynek tartalmaznia kell:15 

- az ülés helyét, idejét, jelenlévőket (tagok, tanácsadók, érdeklődők) 

- a napirendet, 

- az előterjesztések és a hozzászólások lényegét, 

- a szavazatokat név szerint (mellette, ellene szavazók) 

- a döntés tartalmát, időpontját, hatályát és a végrehajtási határidőt (a határozatokat évente 
növekvő sorrendben számozni kell pl. 5/1998.XI.29.) sz.(Kuratóriumi határozat) 

- kuratóriumi tagok aláírását 

A döntésekről az érintetteket jegyzőkönyvi kivonattal kell ajánlott levélben, vagy közvetlen 
átadással (szignózva), az értesítési példányok másolatait a jkv. mellékleteként le kell fűzni. 

A Kuratórium irataiba bárki betekinthet, aki érdekeltségét valószínműsíti.16 

Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba előzetes megkeresés útján lehet 
betekinteni. A megkeresést a Kuratórium elnökéhez kell benyújtani. A betekintésre az Alapítvány 
székhelyén a Kuratórium elnökével előzetesen egyeztetett időpontban van lehetőség.17 

A Kuratórium elnöke köteles vezetni azt a nyilvántartást, amelyből a Kuratórium döntéseinek 
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők személye és számaránya 
megállapítható.18 

Az Alapító felügyelőbizottságot nem jelöl ki, figyelemmel arra, hogy az alapítvány várható éves 
bevétele – a vállalkozási tevékenységből származó bevételekre is figyelemmel – sem éri el az 5.- 
MFt-ot. Kötelezően létrehozza azonban a felügyelőbizottságot, ha a közhasznú szervezet éves 
bevétele meghaladja az 50. MFt-ot. 

                                                 
14 Beiktatva 2014. szeptember 26. 
15 Beiktatva 2014. szeptember 26. 
16 Beiktatva és módosítva: 2014. szeptember 26. 
17 Beiktatva 2014. szeptember 26. 
18 Beiktatva: 2014. szeptember 26. 
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A Kuratórium hatáskörébe tartozik különösen19: 

- az Alapítványi vagyon gyarapításának előmozdítása és az Alapítványi vagyon 
felhasználásának meghatározása; 

- az Alapítvány számára felajánlott vagyoni hozzájárulások elfogadása; 

- az Alapítvány éves költségvetésének és zárszámadásának elfogadása és jóváhagyása; 

- a közhasznú szervezet éves beszámolóját a Kuratórium elnöke terjeszti a Kuratórium elé, 
majd a Kuratórium dönt a jóváhagyásról, egyszerű szótöbbséggel; 

- döntés mindazon ügyekben, amelyeket a kuratóriumi tagok vagy tisztségviselők a 
Kuratórium elé utalnak; 

- esetleges befektetési szabályzat elfogadása; 

- közhasznúsági melléklet elfogadása. 

- az Alapítvány gazdálkodási elveinek és szabályainak meghatározása, 
- döntés az Alapítvány vállalkozási elveiről és vállalkozásairól, 
- döntés minden olyan értékesítésről, melynek értéke vagy ellenértéke az 5 millió 

forintot meghaladja, 
- az Alapítvány ügyviteléhez, működéséhez szükséges szabályzatok elfogadása, 
- továbbá mindaz, amit a Kuratórium az kuratórium elnöke és a kuratórium titkára 

hatásköréből saját hatáskörébe von. 
 
A fentieken túlmenő működési rendjét a Kuratórium maga határozza meg. 
Amennyiben az Alapítvány munkavállalót alkalmaz, munkáltató a Kuratórium, de a 
munkáltatói jogkört - a munkaviszony létesítésének, megszüntetésének és a 
munkabér megállapításának a kivételével -  a Kuratórium elnöke gyakorolja.  

2. A KURATÓRIUM TAGJAINAK ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYAI 

2.1. A kuratórium három természetes személyből áll, akik közül legalább kettőnek állandó 
belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli 
hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis. Az 
alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az alapító okirat 
eltérő rendelkezése semmis. [Ptk. 3:397. § (2) – (4) bek.] 

2.2. A Kuratórium elnöke, titkára és tagja kijelentik, hogy közügyektől eltiltás hatálya alatt nem 
állnak.  [Btk. 62. § (2) bek. d) pont].  

2.3. A Kuratórium elnöke, titkára és tagja kijelentik, hogy az alapítóval, illetve az alapítói jogok 
gyakorlására kijelölt személlyel, az alapító törvényes képviselőjével rokoni, hozzátartozói, közeli 
hozzátartozói viszonyban [Ptk. 8:1.§ (1) bek. 1. és 2. pontjai], munkaviszonyban, munkaviszony 
jellegű más jogviszonyban, illetve egyéb, érdekeltségi-függőségi elemet hordozó szerződéses vagy 
szerződésen kívüli jogviszonyban nem állnak [Ptk. 3:397.§ (3) bek.]. 

2.4. A Kuratórium elnöke, titkára és tagja kijelentik, hogy egymással sem állnak sem rokoni, sem 
hozzátartozói vagy közeli hozzátartozói viszonyban [Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. és 2. pontjai]. 

2.5. A Kuratórium elnöke, titkára és tagja kijelentik, hogy a megelőző három évben egyikőjük sem 
volt olyan, már megszűnt közhasznú szervezet vezető tisztségviselője (a megszűnését megelőző 
két évből 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, 

                                                 
19 Beiktatva és módosítva: 2016. július 22. 
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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 [Ectv. 39. § (1) bek.]. 

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. 

2.6. Az Alapítvány Kuratóriuma vagy annak tisztségviselője által a feladatkörének ellátása során 
harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felelős. A tisztségviselő az általa e minőségben 
az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel.  

3. ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE:20 

Az Alapítvány képviselője a Kuratórium. A Kuratórium nevében annak Elnöke és a 
Kuratórium Titkára külön-külön, egyedül és önállóan jogosult az alapítvány 
képviseletében eljárni, a Kuratórium Elnöknek és Titkárának képviseleti joga általános. A 
bankszámla felett rendelkezéshez azonban a Kuratórium Elnökének és titkárának 
együttes aláírása szükséges. 
 
4. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE: 

4.1. Az alapítvány megszűnik, ha 

a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg; 
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más 

alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy 
c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. 

4.2. Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt. Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a 
kuratórium értesíti az alapítói jogokat gyakorló személyt vagy szervet a szükséges intézkedések 
megtétele érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a 
könyvvizsgálóval is. 

4.3. Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc napon 
belül érdemi intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz 
bejelenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy 
elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a kuratórium 
tagjai egyetemlegesen felelnek. 

4.4. A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó 
vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni. 

 
5. A JOGUTÓD NÉLKÜL MEGSZŰNŐ ALAPÍTVÁNY VAGYONA 

5.1. Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó 
vagyon az alapító okiratban megjelölt személyt illeti, azzal, hogy az alapítót, a csatlakozót és az 
egyéb adományozót, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon nem haladhatja meg az 
alapító, a csatlakozó és az egyéb adományozó által az alapítványnak juttatott vagyont. 

5.2. 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. 

                                                 
20 Módosítva és beiktatva 2016. július 22. 
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A vagyon a nyilvántartó bíróság által kijelölt alapítványt illeti, ha az alapító nem rendelkezik a 
megszűnő alapítvány vagyonáról, vagy ha az alapító által megjelölt személy a vagyont nem fogadja 
el vagy azt nem szerezheti meg. 

5.3. A nyilvántartó bíróság a vagyont - a kuratórium és a felügyelőbizottság véleményének 
figyelembe vételével -az alapítvány céljával azonos célú, ilyen hiányában hasonló célú 
alapítványnak juttatja. A juttatás elfogadásáról az alapítványnak döntenie kell. 

 
V. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK21 

Az Alapítók tudomásul veszik, hogy a már nyilvántartásba vett Alapítvány Kuratóriumában 
bekövetkezett személyi jellegű változásokat a bíróságnak be kell jelenteni. 

Az alapító okiratot az alapító akarata szerint kell értelmezni, úgy, hogy az alapítvány célja 
megvalósuljon. 

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási 
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény, valamint a civil szervezetek gazdálkodása, az 
adománygyűjtés és a közhasznúság egyes kérdéseiről szóló 350/2011 (XII. 30.) Korm. rendelet 
rendelkezései az irányadóak. 

Jelen Alapító Okiratot az Alapítók, mint akaratukkal mindenben megegyező okiratot, 
helybenhagyólag írta alá. 

Kelt: Miskolc, 2016. július 22. 

 

  ...............................................................  

 Kalna Zsolt sk- 

 alapító képviselője 

 

 

                                                 
21 Módosítva és beiktatva 2014. szeptember 26. 


