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Preambulum 

 

A Fővárosi Törvényszék által 01-01-0003246 szám alatt nyilvántartott Várkonyi Zoltán Alapítvány a 

Színház- és Filmművészeti Egyetemért  

 

ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

amelyben alulírott Alapítók a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban 

Ptk.) és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései, továbbá az 1/2021.02.23-4/2021.02.23.  

alapítói határozatokban illetve a Kuratórium 8/2021.02.23. számú határozatában foglaltaknak 

megfelelően, az alábbi, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratban az alábbiak 

szerint rendelkeztünk: 

 

 

1. Az alapítvány neve: 

 

Ódry Árpád Alapítvány a Színház- és Filmművészeti Egyetemért és a színház- és filmművészetért  

 

2. Az Alapítók neve, címe és az alapításkor felajánlott összeg: 

 

2.1. Új Színház 10.000,- Ft 

(jogelőd: Arany János Színház) 

Budapest, VI. Paulay E. u. 35. 

 

2.2. Thália Színház 20.000,- Ft 

(jogelőd: Arizona Színház) 

Budapest, VI. Nagymező u. 22-24. 

 

2.3. Budapesti Kamara Színház 20.000,- Ft 

Budapest Asbóth utca 

 

2.4. Csiky Gergely Színház 20.000,- Ft 

Kaposvár, Rákóczi tér 1. 

 

2.5 Játékszín 20.000,- Ft 

Budapest, VI. Teréz körút 106. 

 

2.6. József Attila Színház 20.000,- Ft 

Budapest, XIII. Váci út 63. 

 

2.7. Katona József Színház 20.000,- Ft 

Budapest, V., Petőfi S. u. 6. 

 

2.8. Madách Színház 20.000,- Ft 

Budapest, VII. Erzsébet körút 31-33. 

 

2.9. Mikroszkóp Színpad 20.000,- Ft 

Budapest, VI. Nagymező u. 22-24. 

 

2.10. Fővárosi Operett Színház 20.000,- Ft 

Budapest, VI. Nagymező u. 17. 

 

2.11. Radnóti Miklós Színház 20.000,- Ft 

Budapest, VI. Andrássy út 31. 
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2.12. Szigligeti Ede Színház 20.000,- Ft 

Szolnok, Tisza park 1. 

 

2.13. Vígszínház 20.000,- Ft 

Budapest, XIII. Pannónia u. 1. 

 

2.14. Magyar Filmlaboratórium Kft. 20.000,- Ft 

(jogelőd: Magyar Filmlaboratórium Vállalat) 

Budapest, II. Budakeszi út 51. 

 

2.15. Magyar Filmgyártó Rt. 20.000,- Ft 

(jogelőd: Magyar Filmgyártó Vállalat) 

Budapest, XIV. Róna utca 174. 

 

2.16. Budapest Filmstúdió Kft. 20.000,- Ft 

(jogelőd: Budapest Stúdió Vállalat) 

Budapest, XIV. Róna utca 174. 

 

2.17. Dialóg Filmstúdió Kft. 20.000,- Ft 

(jogelőd: Dialóg Stúdió Vállalat) 

Budapest, XIV. Róna utca 174. 

 

2.18. Fiatal Filmesek Társasága 10.000,- Ft 

Budapest, XIV. Róna utca 174. 

 

2.19. Hunnia Filmstúdió Kft. 20.000,- Ft 

(jogelőd: Hunnia Stúdió Vállalat) 

 

2.20. MAFILM Alkotói Egyesülés 10.000,- Ft 

Budapest, XIV. Róna utca 174. 

 

2.21. Magyar Mozi és Video Filmgyár 10.000,- Ft 

(jogutód nélkül megszűnt: 2004. 02. 05.) 

 

2.22. Objektív Filmstúdió Kft. 20.000,- Ft 

(jogelőd: Objektív Stúdió Vállalat) 

Budapest, XIV. Róna u. 174. 

 

2.23. Mi, mint Alapítók egyhangú döntésünkkel az alapítvány alapítói jogainak gyakorlására a - Ptk. 

3:394. § (1) bekezdésére is figyelemmel - 2007. január 01. napjától véglegesen Bálint Andrást 

(lakcím: 1028 Budapest, Petőfi utca 39., szig. sz.: 046918RA) jelöljük ki, figyelemmel arra, 

hogy az alapító szervezeteket is jelentősen érintették, illetve érintik a kulturális életben jelentkező 

gazdasági és szervezeti változások, működési nehézségek, szervezetmegszűnések, amelyek 

nyomán nagyon megnehezült az alapítói döntések kialakítása és meghozatala. Ezért az ezek során 

folyamatosan jelentkező működési és egyeztetési nehézségek elkerülése, és így a szükséges 

alapítói döntések gyors és hatékony meghozatala érdekében szükségessé vált a még jelenleg 

létező minden alapító által elfogadott olyan személynek a kijelölése az alapítói jogok 

gyakorlására, aki mind a film-, mind a színház-szakmai területen átfogó ismeretekkel 

rendelkezik, szakmailag kötődik az alapítói körhöz, nagy szakmai és személyes presztízzsel és 

többéves vezetői gyakorlattal rendelkezik, az alapítvány céljaival egyetért, így garantáltan 

megfelelően tudja képviselni az alapítói akaratunkat. 
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2/A. Az Alapítók, mint döntéshozók: 

 

Az Alapítók a 2.23. pontban foglaltaknak megfelelően a következőkben felsorolt jogok gyakorlásával az 

alapítói jogok gyakorlóját ruházzák fel. Ahol az Alapító Okirat ”Alapítókat” említ, ott az alapítói jogok 

gyakorlóját kell érteni. 

 

Az alapítói jogok gyakorlója tartós vagy végleges akadályoztatása, vagy lemondása esetére 

Mácsai Pált kéri fel, (Budapest 1961.03.31 an: Gáspár Katalin, 1026 Bp. Ervin u.3. 576504 SA.) 

aki személyében teljesen  megfelel a 2.23.pontban megfogalmazott szakmai kritériumoknak, ezért 

alkalmas az alapítói jogok  gyakorlására. 

 

2/A.1. Az Alapítók, mint döntéshozók hatáskörébe tartozik az alapító okirat elfogadása, illetve 

módosítása, a kuratórium tagjainak és elnökének kijelölése, visszahívása, illetve az alapítvány 

átalakulásáról való döntés meghozatala. E döntéseiket külön határozatba foglaltan hozzák meg, az 

alapító okirat módosítása esetén a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat egyidejű 

aláírásával. 

 

2/A.2. Az Alapítók jogaikat együttesen gyakorolják. Ennek keretében az alapítói jogok gyakorlója – 

személyi kérdések kivételével – a döntéshozatali jogát a kuratórium véleményének előzetes kikérésével 

gyakorolja. Az alapítói jogok gyakorlója ennek keretében határozatának tervezetét véleményezésre 

megküldi a kuratórium elnökének, aki köteles a tárgykörben a testület ülését összehívni, és arra az 

alapítói jogok gyakorlóját meghívni, aki az ülésen tanácskozási joggal részt vesz. A testület 

véleményezési jogát saját ülésén gyakorolja. Amennyiben a testület határozatképtelen, vagy döntést 

hozni e tárgyban nem tudott, az Alapítók döntéshozatalának ez akadályát nem képezi. A kuratórium, 

üléseinek e részei, e tárgyú döntései, illetve az ülés e részeinek jegyzőkönyvei nyilvánosak. 

 

2/A.3. A csatlakozók alapítói jogokat is gyakorolhatnak, amennyiben a csatlakozásuk elfogadására 

jogosult kuratórium ezt az Alapítóknak javasolja, valamint a csatlakozó vagy hozzátartozója nem 

minősül az alapítvány kedvezményezettjének vagy olyan személynek, akinek érdekében az alapítványt 

létrehozták, és az Alapítók ekként határoznak. Amennyiben a csatlakozó alapítói jogokkal bír, akkor az 

Alapítók alapítói jogaikat a továbbiakban az egy vagy több csatlakozóval együtt gyakorolják. 

 

2/A.4. A kuratórium elnöke egyetemi szemeszterenként egy alkalommal tájékoztatja az Alapítókat, 

valamint az alapítványhoz csatlakozókat munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon 

kezelésére és felhasználására vonatkozóan. Az Alapítók bármelyikének joga van továbbá az alapítvány 

irataiba és nyilvántartásaiba betekinteni, a kuratórium elnökétől és a kurátoroktól felvilágosítást kérni. 

A kuratórium elnökének beszámolóját elfogadottnak kell tekinteni, amennyiben az alapítók részéről 

arra a beszámoló kiküldését követő 15 napon belül nem érkezik észrevétel. 

 

3. Az alapítvány székhelye és címe és honlapja: 

 

2085 Pilisvörösvár, Szondi utca 94.szám 

 

Honlapja: www.odryalapitvany.hu 

 

3/A. Az alapítványt az Alapítók határozatlan időtartamra hozták létre. 

 

4. Az Alapítvány célja: 

 

A Színház- és Filmművészeti Egyetem elméleti és gyakorlati oktatási munkájának támogatása.  

 

4/A. Az alapítvány közhasznú szervezet: 

 

4/A.1. Az alapítvány az előbbi céljai megvalósítása érdekében működésével az alábbi közfeladatokat 

szolgálja, és ezek megvalósítása érdekében a következő közhasznú tevékenységeket végzi: 
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- felsőfokú oktatási intézményben folyó oktatási szakmai munka pénzbeli támogatása, amely 

Magyarország Alaptörvénye Szabadság és Felelősség című részének XI. cikke (2) bekezdése 

alapján, továbbá A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 2. § (2) bekezdése 

alapján minősül közfeladatnak. 

 

- a hallgatók végzés, diplomaszerzés utáni művészi tevékenységüknek figyelemmel kísérése és 

támogatása, ennek érdekében a működésük színtereinek, így különösen a független színházak, 

színházi, művészeti csoportok, játszóhelyek támogatása továbbá az előadóművészi, filmkészítői 

tevékenységet folytatók pénzbeli támogatása, szakmai képzésük segítése, amely Az előadó-

művészeti szervezetek támogatásáról szóló 2008. évi XCIX. törvény 3.§ (1)-(3) bekezdésében 

foglaltak alapján minősül közfeladatnak.  

 

4/B. Az alapítvány kedvezményezettje: 

 

4/B.1. Az alapítvány cél szerinti juttatásainak mindenkori kedvezményezettjét a kuratórium határozza 

meg azzal, hogy az egyetem mindennapi működéséhez kapcsolódó folyó kiadásokat – így különösen 

az óraadó oktatók díjazását – az alapítvány nem finanszírozhatja. 

 

5. Az alapítvány vagyona: 

 

5.1. Az alapítvány induló vagyona 400.000,- Ft, amely az Alapítóknak a Magyar Hitelbankhoz történő 

befizetéséből adódik. 

 

5.2. Az Alapítók az alapítványt a szükségesnek és lehetőségeiknek megfelelően további befizetésekkel 

is támogatják. 

 

5.3. Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és – a törvényes korlátok között – 

jogi személy, valamint jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet is csatlakozhat, ha az alapítvány 

céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. A csatlakozás történhet az alapítvány 

bankszámlájára történő befizetéssel, illetve átutalással, a célok ellátásához szükséges dolgok (pl. 

felszerelések, eszközök) átadásával, vagyoni értékű jogok átruházásával. Az adományozó az adományt 

csak olyan feltételekhez kötheti, amelyek az alapítvány célkitűzéseivel összhangban vannak. Az 

adományozott összegek és dolgok, jogok felhasználásáról a kuratórium dönt. Teljesíthetetlen vagy a 

célokkal össze nem egyeztethető feltétel esetén a kuratórium az adományt visszautasíthatja.  A 

csatlakozási szándékot az alapítványt vezető kuratóriumnál kell írásban bejelenteni. 

 

5.4. Az alapítványnak jogában áll devizát is elfogadni. Az alapítvány az esetleges külföldi 

támogatásoknak valutában történő kezelésére külön devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda 

befolyó összeget devizában is felhasználhatja. 

 

5.5. A csatlakozási szándékot további feltételhez vagy kuratóriumi tagsághoz kötni nem lehet. 

 

5.6. A közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú 

tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel. 

 

5/A. Az alapítvány vagyonának kezelése: 

 

5/A.1. Az alapítvány vagyona a K&H Bank Zrt.-nél vezetett folyószámlán került elhelyezésre. Az 

alapítvány vagyonának fel nem használt része kamatozó lekötött betétbe helyezhető. Az alapítvány 

vagyonának legfeljebb fele fordítható gazdasági-vállalkozási tevékenységben való részvételre – az 5/B. 

pontban foglaltakra is figyelemmel. 
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5/A.2. Az alapítványi vagyon vállalkozói kockázatot igénylő módon is felhasználható azzal, hogy a 

gazdasági-vállalkozási tevékenység azonban nem válhat az alapítvány fő tevékenységévé, nem 

veszélyeztetheti az alapítvány célját, illetve a közhasznú cél szerinti tevékenységét. A gazdasági-

vállalkozási tevékenység csak e cél megvalósításával közvetlenül összefüggő tevékenység lehet, és csak 

e cél megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében végezhető. A tevékenység végzéséből 

származó bevétel nem haladhatja meg az éves összbevétel 60%-át. A gazdálkodás során elért eredmény 

nem osztható fel, az csak az alapító okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítható. 

 

5/A.3. Az alapítvány fel nem használt vagyona kamatozó lekötött betétbe helyezhető. Az alapítvány 

befektetési tevékenységet befektetési szabályzat alapján végezhet. Az alapítvány befektetési 

tevékenységet csak befektetési szabályzat elfogadását követően, annak megfelelően folytathat. A 

befektetési szabályzatot az Alapítók fogadják el az alapítvány ilyen jellegű tevékenységének 

megkezdését megelőzően. 

 

5/B. Az alapítvány vagyonának felhasználása: 

 

5/B.1. Az induló vagyonnak csak a kamata használható fel, míg a további befizetések és hozadékaik, 

valamint a vállalkozói nyereség teljes összege felhasználható azzal, hogy az kizárólag az alapítvány 

célját, közhasznú tevékenységét szolgáló módon történhet. Ez utóbbiak semmilyen jogcímen nem 

oszthatóak fel. 

 

5/B.2. Az 5/B.1. pont szerint rendelkezésre álló összeg a célokban megfogalmazott tevékenységekre 

egyszeri vagy rendszeres támogatás formájában, ösztöndíj nyújtásával, a cél szerinti tevékenységek 

költségtérítéseként, valamint az alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre 

használható fel. Az alapítvány vagyonának felhasználása a kuratórium kezdeményezése alapján, 

kérelemre, pályázat kiírásával történhet a benyújtott egyedi kérelmek támogatásával. Pályázatot 

nemcsak egyedi hallgató, hanem hallgatói csoport és oktató is benyújthat, továbbá mindazon 

szervezetek, amelyek a 4. pont szerinti céloknak megfelelnek 

 

5/B.3. Az Alapítvány cél szerinti juttatásai pályáztatás útján történő odaítélésének szabályai a 

következők: 

 

5/B.3.1. A kuratórium a pályázatok kiírása során megjelöli az aktuális pályázat célját, az indulók 

lehetséges körét, a pályázat közzétételi módját (nyilvános, vagy a kuratórium által előre meghatározott 

körben közzétett), a pályázaton való részvétel feltételeit, a pályázat tartalmi kellékeit, a felosztandó 

összeg nagyságát (ideértve az adott cél szerinti juttatás-típusnak az egy pályázó által megszerezhető 

maximális összegét is), a pályázat benyújtásának helyét, módját és beküldésének határidejét, a pályázat 

elbírálásának szempontjait, határidejét és az eredményről szóló értesítés módját. 

 

5/B.3.2. A pályázati felhívást nyilvánosan, vagy a kuratórium által előre meghatározott körben kell 

közzétenni, hirdetmény útján. A nyilvános közzététel az alapítvány honlapján történik.  

 

5/B.3.3. A pályázatok elbírálására a kuratórium jogosult, aki az elbírálásra kijelölhet egy vagy több, a 

pályázóktól független kurátort (bíráló, illetve bíráló bizottság). A pályázatokat a benyújtási határidő 

lejártát követő legkésőbb 30 napon belül kell elbírálni, a titkosság, pártatlanság és szakszerűség 

követelményeinek figyelembevételével, a meghirdetett bírálati szempontok alapján. A bírálat 

eredményéről minden pályázót igazolható módon értesíteni kell, továbbá a pályázati eredményeket 

(mint a kuratórium határozatait) az alapítvány honlapján nyilvánosan is közzé kell tenni. 

 

6. Az alapítvány ügyvezetője és vagyonkezelője: 

 

6.1. a kuratórium, amelynek létszáma 4 (négy) fő. A kurátorok az alapítvány vezető tisztségviselői. 

 

6.2. Az alapítvány első kuratóriumának tagjai:  

− Székely Gábor (lakcím: 1066 Budapest, Jókai utca 36., szig. sz.: AU-VI.582032) a Kuratórium 

elnöke 
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− Huszti Péter (lakcím: 1122 Budapest, Csaba u. 15. szig. sz.: AU-V.380278) tag 

− Földényi F. László (lakcím: 1026 Budapest, Kelemen L. u. 11., szig. sz.: 704264AA) tag 

− Almási Tamás (lakcím: 1137 Budapest, Radnóti M. u. 40., szig. sz.: AU-VI.919061) tag 

 

6.3. A Kuratórium Elnöke és tagjai: 

 

− Csizmadia Tibor (anyja neve: Tóth Mária Magdolna, születési helye, ideje: Budapest, 

1953.06.07., szig. száma: 356637DE, 1028 Budapest, Rózsa utca 15/B. szám alatti lakos) a 

Kuratórium elnöke 

− dr. Almási Tamás (anyja neve: Pusztai Teréz, születési helye, ideje: Székesfehérvár 1948. 

július 26., szig. száma: 138740EE, 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 40. 2 em. 10. a. szám 

alatti lakos) kuratóriumi tag 

− dr. Földényi László (anyja neve: Sziklai Lívia, születési helye, ideje: Debrecen, 1952. április 

19., szig. sz.: 997798LA, 1022 Budapest, Herman Ottó út 12. 1.a. szám alatti lakos) 

kuratóriumi tag 

− Hegedűs Géza (anyja neve: Kormány Mária, szül. hely, idő: Ibrány, 1953. május 07., szig. 

száma: 724239UL, 1124 Budapest, Vércse utca 12/B. szám alatti lakos) kuratóriumi tag. 

 

6.4. A Kuratórium tagjai megbízatásának keletkezése, a megbízatás időtartama: 

 

6.4.1. A kuratóriumi tagokat és a Kuratórium Elnökét az Alapítók határozatlan időtartamra jelölik ki, a 

kijelölés elfogadásától függően. 

 

6.5. Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok: 

 

6.5.1. A kurátorokra a Ptk. 3:22. § szerinti kizáró és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. 

 

6.5.2.A kurátorok között az állandó belföldi lakóhellyel (székhellyel) rendelkezőknek többségben kell 

lenniük. 

 

6.5.3. Nem lehet kurátor az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója, továbbá 

olyan személy, aki vagy akinek hozzátartozója érdekében hozták létre az alapítványt. 

 

6.5.4. Az Alapítók és Ptk. szerinti hozzátartozóik (vezető tisztségviselői) a kuratóriumban nem lehetnek 

többségben. 

 

6.5.5. Nem jelölhető ki olyan kurátor, aki a kijelölést megelőző három évben 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. 

6.5.6. 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. 

 

6.6. A Kuratórium tagjai megbízatásának megszűnése: 
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A kurátor megbízatása megszűnik: 

- a vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.  

- a kurátor halálával, 

- a kurátor lemondásával. A lemondást az Alapítókhoz (illetve az alapítványi jogok gyakorlójához) kell 

címezni, az Alapítók általi kézhezvétel hiányában a lemondás az alapítványhoz címzett 

jognyilatkozatban is megtehető. A lemondás az új kurátor kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a 

bejelentéstől számított hatvanadik napon válik hatályossá. 

- a kurátor visszahívásával. Az Alapítók a kurátort megbízatásának lejárta előtt indokolt határozatával 

akkor hívhatják vissza, ha a kurátor az alapítványi cél megvalósítását cselekményével vagy 

mulasztásával közvetlenül veszélyezteti. 

 

 

6.7. A kuratóriumi tagok díjazásának szabályai: 

 

6.7.1. A kurátorok tevékenységüket társadalmi munkában, díjazás nélkül látják el, igazolt költségeik 

megtérítésére azonban igényt tarthatnak. 

 

6.7.2. A kuratórium tagjai, továbbá a Ptk. szerinti hozzátartozóik az alapítványtól semmilyen címen 

nem részesülhetnek pénzbeli vagy természetbeni juttatásban. 

 

6.8. A Kuratórium hatásköre: 

 

6.8.1. A kuratórium hozza meg – az alapító okirat keretein belül – az alapítvány vagyonának 

felhasználásával és kezelésével kapcsolatos döntéseket. Határoz az alapítvány cél szerinti juttatásainak 

odaítéléséről, a vagyon cél szerinti felhasználásáról. Dönt az alapítványi célra felhasználható összeg 

odaítéléséről a hozzá írásban benyújtott pályázatok alapján. Pályázatot nemcsak egyedi hallgató, hanem 

hallgatói csoport, osztály és oktató is benyújthat. 

 

6.8.2. Elfogadja az alapítvány belső szabályzatait, éves költségvetését, illetve a kuratórium ügyrendjét. 

Elfogadja az alapítvány éves számviteli beszámolóját, annak kiegészítő és közhasznúsági mellékletével 

együtt. Előzetesen véleményezi az Alapítók döntéseinek tervezetét, a személyi kérdések kivételével. 

 

6.8.3. Dönt a csatlakozási felhívás kibocsátásáról. 

 

6.9. A Kuratórium működésének szabályai: 

 

6.9.1. A Kuratórium szükség szerint, de szemeszterenként legalább egy alkalommal ülésezik.  

 

6.9.2. A Kuratóriumot az Elnök hívja össze az ülés időpontjának, helyének és napirendjének a 

közlésével. Bármely kuratóriumi tag kérheti az Elnöktől az ok és a cél megjelölésével az ülés 

összehívását, ekkor a Kuratórium Elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül 

intézkedni a kuratórium ülésének összehívásáról. Ha e kötelezettségének a Kuratórium Elnöke nem tesz 

eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő kurátor maga is összehívatja. 

 

6.9.3. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább három nappal az 

ülés időpontját megelőzően írásban igazolható módon (pl. ajánlott tértivevényes postai küldemény, 

visszaigazolt elektronikus levél) értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A meghívónak 

tartalmaznia kell a napirendi pontokat, és mellékelni kell hozzá az ülésen tárgyalandó előterjesztéseket 

is. 
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6.9.4. A Kuratórium ülésein az érintettek és a meghívottak vesznek részt. A Kuratórium akkor 

határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok több, mint 

fele jelen van. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 

Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A Kuratórium az éves számviteli beszámolót 

(annak kiegészítő és közhasznúsági mellékletét is ideértve), valamint az alapítvány tevékenységéről 

szóló szakmai beszámolót a jelen lévő kurátorok egyszerű többségével fogadja el.  

 

6.9.5. A határozathozatalban nem vehet részt az a kuratóriumi tag, aki vagy akinek a Ptk. szerinti 

hozzátartozója a határozat alapján kötelezettségek alól mentesül, vagy előnyben részesül. 

 

6.9.6. A kuratóriumi ülésekről minden esetben – az ülés megkezdését követően a kuratóriumi tagok 

közül történő jegyzőkönyvvezető- és hitelesítő megválasztása után – jegyzőkönyv készül, amelyből 

megállapítható a kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és 

ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott 

határozatokat sorszámmal ellátva. A jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló 

okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az alapítvány iratai között megőrizni, folyamatos kezelését az 

alapítvány képviselője látja el. A Kuratórium a döntéseit meghozataluk időpontját követő két héten 

belül írásban – igazolható módon – közli az érintettekkel, valamint azokat az alapítvány honlapján 

nyilvánosságra hozza. 

 

6.9.7. Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az alapítvány székhelyén – az 

alapítvány képviselőjével előzetesen egyeztetett időpontban – munkaidőben bárki betekinthet, arról 

saját költségére másolatot készíthet. 

 

6.9.8. A Kuratórium az alapítvány honlapján nyilvánosságra hozza a következő adatokat: 

- az alapítvány működési adatai (e körben különösen: az alapítvány alapító okirata, tevékenységének 

és gazdálkodásának legfontosabb adatai, a kuratóriumi ülések meghívói az előzetes értesítési időköz 

megtartásával, illetve – a már említettek szerint – a kuratórium döntései), 

- az alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módja (különösen: a támogatási, pályázati 

lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit). Az alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által 

megismerhetők; 

- a működésről készült szakmai, illetve számviteli beszámolót, annak mellékleteivel együtt.  

 

7. Az alapítvány képviselete: 

 

7.1. Az alapítvány képviseletét a Kuratórium Elnöke látja el. Akadályoztatása esetén az általa írásban 

meghatalmazással kijelölt másik kuratóriumi tag, meghatalmazás hiányában bármely két kuratóriumi 

tag együttesen képviseli. 

 

8. Felügyelő Bizottság 

 

8.1. Az alapítvány működését és gazdálkodását 3 tagú felügyelő bizottság ellenőrzi, amelynek tagjait az 

alapítói jogok gyakorlója kér fel. A tagok megbízatása 5 évre szól. 

8.2. Nem lehet a Felügyelő Bizottság tagja, aki az alapítvány kuratóriumának tagja, aki e megbízatásán 

kívül az alapítvánnyal más tevékenységre irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 

egyéb jogviszonyban áll, valamint aki az alapítvány cél szerinti juttatásaiból részesül, illetve az 

előzőekben meghatározott személyek közeli hozzátartozója. nem lehet a felügyelő Bizottság tagja az 

sem, akivel szemben a jelen Alapító Okirat 6.5. pontjában felsorolt kizáró ok áll fenn. 

8.3. A Felügyelő Bizottság elnöke: Király Júlia ( 1055  Bp., Kossuth tér 18. ) 

tagjai: Molnár Piroska (1015 Bp. Donáti u.16.) és Pataki Ágnes (1021 Bp. Hűvösvölgy út 62.)  

8.4. A Felügyelő Bizottságban lévő tagság megszűnik: 
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a tag lemondásával, halálával, a tag jelölésének az alapítói jogok gyakorlója általi visszavonásával, az 

alapítvány megszűnésével, jogszabályban vagy jelen Alapító okiratban foglalt kizáró ok felmerülésével. 

8.5.A felügyelő Bizottság szükség esetén, de legalább évente egy alkalommal, az éves beszámoló 

véleményezése céljából ülésezik. Határozatképességéhez legalább két tag jelenléte szükséges. 

Határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, két tag jelenléte esetén egyhangúság szükséges. 

Működésének ügyrendjét maga állapítja meg. 

8.6. A felügyelő Bizottság az alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzése során a 

Kuratórium elnökétől és tagjaitól jelentést, a munkavállalóktól tájékoztatást kérhet. Az alapítvány 

könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. Az éves beszámoló jóváhagyása előtt a 

Felügyelő Bizottság írásban tájékoztatja véleményéről a Kuratóriumot. 

8.7. A Kuratórium ülésére a Felügyelő Bizottság tagjai meghívottként vehetnek részt. 

8.9. A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, 

ha olyan, az alapítvány működést vagy érdekeit veszélyeztető jogszabálysértésről vagy mulasztásról 

szerez tudomást, amelynek elhárítására, vagy megszüntetésére az intézkedésre jogosultszerv döntése 

vagy intézkedés szükséges, illetve a Kuratórium valamely tagjának felelősségét megalapozó tény merül 

fel. A Kuratórium elnöke a Felügyelő Bizottság indítványára – a megtételtől számított 30 napon belül - 

köteles a Kuratóriumot összehívni és az indítványt megtárgyalni. Ennek elmulasztása setén a  Felügyelő 

Bizottság hívja össze a Kuratóriumot. Ha a Kuratórium a törvényes működést nem állítja helyre, illetve 

a szükséges intézkedést nem teszi meg úgy a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi felügyeletet ellátó szervet.    

 

9. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azoknak 

anyagi támogatást nem nyújt, illetve nem fogad el, országgyűlési, európai parlamenti, megyei- fővárosi 

önkormányzati képviselőjelöltet, illetve polgármester jelöltet nem támogat. 

 

10. Az alapítvány a Ptk.-ban foglalt esetekben szűnik meg. Az alapítvány esetleges megszűnése esetén 

az alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után – hozzájárulásuk mértékéig az Alapítókat, illetve 

a csatlakozókat illeti meg, a további fennmaradó vagyont az alapítvány céljaihoz hasonló célra kell 

fordítani. 

 

11. Az alapítvány javára adománygyűjtő tevékenység folytatható. Az alapítvány nevében vagy javára 

történő adománygyűjtés azonban nem járhat az adományozók, illetve más személyek zavarásával, a 

személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság sérelmével. Ilyen adománygyűjtés csak az alapítvány 

írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. Az alapítvány részére juttatott adományok az adományozó 

nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron kerülnek 

nyilvántartásba vételre. 

 

12. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

törvény, továbbá az alapítványok működésére vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései 

szerint kell eljárni. 

 

13. Az alapítvány jogi személy. Ezen Alapító Okirat az alapítványnak a Fővárosi Törvényszék által 

vezetett jegyzékbe történt felvételével válik érvényessé. 

 

Alulírott, az alapítói jogok gyakorlójaként igazolom, hogy a jelen egységes szerkezetbe foglalt okirat 

szövege megfelel az alapító okirat – módosítások alapján kialakult – hatályos tartalmának. 

 

 

Budapest, 2021. május 31. 
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