
 

 

1956-os Intézet Közhasznú Alapítvány  

 ALAPÍTÓ OKIRATA 

(közhasznú) 

 

 

A Fővárosi Bíróság által 11. Pk. 60.451/2011/2. sz. végzésével nyilvántartásba vett és 

közhasznú  szervezetté minősített 1956-os Intézet Alapítvány alapítói  az általuk 2014. 

május 20-án elfogadott alapító okiratot az 5. sorszámú végzésben foglaltaknak 

megfelelően   2015. február 5-én az alábbiak szerint módosítják és foglalják egységes 

szerkezetbe. 

A 2014. május 20-i keltű alapító okiratból törölt pontokat áthúzás, a bővítéseket dőlt betűk 

jelzik.  

 

 

Az alapítók a  polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) 3:5 §-ában és 

3:391-393. §-aiban, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben („Civil Törvény”) 

foglaltaknak megfelelően az alábbiak szerint állapítják meg az alapítvány („Alapítvány”) 

alapító okiratát („Alapító Okirat”). 

 

A jelen Alapító Okirat a 2011. július 1-i keltű létesítő okirat helyébe lép. 

A jelen Alapító Okirat a 2014. május 20-i keltű ltesítő okirat helyébe lép. 

 

 

1. Az Alapítók adatai 

 

 

1.1  Az Alapító neve:  Kende Péter 

 

 Az Alapító édesanyja leánykori neve:  xxxxx 

 

 Az Alapító születési helye és ideje: xxxxxx 

 

 Az Alapító lakcíme:  1136 Budapest, Radnóti Miklós utca 21/b. 

 

 Az Alapító adóazonosító jele: xxxxx 

 

 

1.2  Az Alapító neve:  Bácskai Vera 

 

         Az Alapító édesanyja leánykori neve:  xxxx 

 

 Az Alapító születési helye és ideje: xxxx 

 

 Az Alapító lakcíme:  1068 Budapest,Rippl Rónai utca 16. 3. em. 15/a. 

 

 Az Alapító adóazonosító jele: xxxxx 
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 1.3 Az Alapító neve:  Bak János 

 

 Az Alapító édesanyja leánykori neve:  xxxx 

 

 Az Alapító születési helye és ideje: xxxx 

 

 Az Alapító lakcíme:  1136 Budapest, Pannónia utca 25. 

 

 Az Alapító adóazonosító jele: xxxx 

 

 

1.4  Az Alapító neve:  Kozák  Gyula 

 

 Az Alapító édesanyja leánykori neve:  xxxx 

 

 Az Alapító születési helye és ideje: xxxx 

 

 Az Alapító lakcíme:  1143 Budapest, Ilka u. 32. 

 

 Az Alapító adóazonosító jele: xxxx 

 

 

2. Az Alapítvány neve, székhelye, jogállása, időtartama és célja 

 

2.1  Az Alapítvány neve:  1956-os Intézet Közhasznú Alapítvány 

 

2.2 Az Alapítvány székhelye: 1094 Budapest, IX.ker. Tűzoltó utca 23. 3.em.2. 

 

2.3 Az Alapítvány jogállása:  önálló jogi személy, közhasznú civil szervezet 

 

2.4 Az Alapítvány időtartama:  határozatlan   

 

2.5 Az Alapítvány közérdekű célja:  

 

 Az alapítvány elsődleges célja az 1956-os Intézet támogatása. 

Magyarország és a kelet-közép-európai térség jelenkori történetét, ezen belül különösen 

az 1956-os magyar forradalom történetét, előzményeit, alakulását és utóéletét feltáró 

hazai és nemzetközi tudományos kutatások, dokumentációs munkák végzése, megszer-

vezése, koordinálása, a korszakkal kapcsolatos tudományos ismeretterjesztés, valamint 

az új kutatási eredmények hozzáférhetővé tétele a köz- és felsőoktatás számára. 

 

 

2.6 Az Alapítvány célja szerinti besorolása: 

 

Az Alapítvány célja  tudományos kutatás, közművelődés és a kulturális javak védelmével 

 kapcsolatos állami, ill. önkormányzati feladat ellátása.Az Alapítvány kizárólag közhasznú 

tevékenységet folytat. 

 

Az állami feladatok meghatározása az alábbi jogszabályokon alapul: 
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- Alaptörvény, Alapvetés szakasz P) cikke szerint a kulturális értékek a nemzet közös 

örökségét képezik, amelyek védelme, fenntartása az állam kötelessége. 

- Alaptörvény, Szabadság és Felelősség szakasz X. cikke szerint a tudományos kutatás, 

a tudás megszerzésének  biztosítása az állam kötelezettsége, 

- Alaptörvény, Szabadság és Felelősség XI. cikke szerint a közművelődés, a különböző 

szintű oktatás biztosítása az állam kötelezettsége. 

- A  nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV.tv. 2. § (2) bek.-se szerint a felsőokta-

tás rendszerének működtetése az állam feladata. 

  

 Az állami és önkormányzati feladatok meghatározása az alábbi jogszabályokon alapul: 

- A kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári el-

látásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73. § (2) bekezdése szerint 

a A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormány-

zatok feladata.  A 85. § (1) bek. e) pontja szerint az önkormányzatok feladata a köz-

művelődési információs szolgáltatás nyújtása, tematikus adatbázisok létrehozása és 

működtetése, részvétel az országos információs adatbázis  működtetésében.  Az f) pont 

szerint közreműködés a digtális archívum működtetésében. 

- A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV.tv. 5. §-a és 7. § 10-11. pontjai 

szerint a kulturális örökség védelme közérdek, s ez együttműködési kötelezettséget je-

lent az állami és önkormányzati szervek számára. A kulturális örökség része a kulturá-

lis javak, amelyek a magyar nemzet, Magyarország történelmének kiemelkedő és jel-

lemző emlékei, bizonyítékai. 

- A helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes cent-

rális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. tv. 121. § a) 

pontja szerint a települési önkormányzat és a megye önkormányzatának önként vállalt  

feladata különösen a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolása, a művelő-

dési és kulturális célok megvalósításának támogatása. 

- Magyarország helyi ökormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 13. § (1) bek. 7. 

pontja szerint a helyi önkormányzat feladata különösen a kulturális szolgáltatás, a 

kulturális örökség védelme, a közművelődési tevékenység támogatása.  A 23. § (4) bek. 

16. pontja szerint a fővárosi önkormányzat feladata különösen a kulturális szolgálta-

tás, a közművelődési tevékenység támogatása.  

      

2.6.1 tudományos tevékenység, kutatás -  2004. évi CXXXIV. tv. A kutatás 

                                   fejlesztésről és technológiai innovációról 5.§ (3) bek. 

2.6.2 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés – 2011. évi CXC. tv. a  

                                                        nemzeti köznevelésről  4. § (1) a)-u)  

2.6.3 kulturális tevékenység – 1991. XX. tv. a helyi önkormányzatok és szerveik, a 

                                         köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális  

                                         alárendeltségű szervek feladat és hatásköreiről  121. § 

                                         a)-b), valamint a 2011. évi CLXXXIX. tv.  

                                         Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 7.  

2.6.4 kulturális örökség megóvása – 2011. évi CLXXXIX. tv. Magyarország helyi 

                                                      önkormányzatairól 23. § (4) 13. és (5) 17. 

 

  

2.7 Az Alapítvány közérdekű célját az alábbi konkrét – kizárólag – közhasznú 

tevékenységekkel valósítja meg:  

           tudományos tevékenység, kutatás 
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            - könyvtári és bibliográfiai kutatás- levéltári kutatás 

- egyéb adattári kutatás 

- adatfeldolgozás, adattárolás 

- könyvtári, levéltári, egyéb adattári tevékenységek során nyert adatok rendezése 

- könyvtári, levéltári, egyéb adattári tevékenységek során nyert adatok elemzése,  

              feldolgozása 

- tudományos monográfiák, tanulmányok, cikkek írása 

- intézeti Évkönyv kiadása 

- életútinterjúk készítése a 20. század szereplőivel és szemtanúival 

- a 20. század szereplőivel készített életútinterjúk elemzése és feldolgozása 

    

  nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés  
- ismeretterjesztő könyvek, tanulmányok és cikkek írása, megjelentetése 

- tankönyvek írása, tankönyv-írásban való részvétel 

- tanári továbbképzések szervezése 

- ismeretterjesztő előadások előkészítése és tartása 

- közép- és felsőoktatási kurzusok, órák tartása 

- pedagógiai és szaktárgyi konzultáció nyújtása 

kulturális tevékenység  

- ismeretterjesztő előadások előkészítése és tartása 

- megemlékezéseken való részvétel 

- tanácsadás, konzultáció emlékezetpolitikai kérdésekben 

- konzultáció nyújtása jelenkortörténeti, helytörténeti kérdésekben 

kulturális örökség megóvása  

- a 20. század szereplőivel készített életútinterjúk tárolása, állagmegóvása 

- a 20. század szereplőivel készített életútinterjúk rendszerezése 

- a 20. század szereplőivel készített életútinterjúk elemzése és feldolgozása 

- az 1956-os forradalom tárgyi és nem tárgyi emlékeinek figyelemmel kísérése 

- az 1956-os forradalom tárgyi és nem tárgyi emlékeinek népszerűsítése 

 

        -könyvtári és levéltári tudományoskutatás 

 -tudományos,valamintismeretterjesztőtanulmányokés  monográfiák, oktatási segédletek   

   és tankönyvek írása,összeállítása,szerkesztése 

 - tudományos és ismeretterjesztő kiadványok megjelentetése 

 - intézeti Évkönyv összeállítása és megjelentetése évente, 

 - hazai és nemzetközi tudományos konferenciák szervezése, az azokon való részvétel 

 - ismeretterjesztő és más kulturális előadások tartása 

 - a 20. századi magyar történelem szóbeli forrásainak (oral history) gyűjtése és  

    feldolgozása 
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3. Csatlakozás az Alapítványhoz 

 

3.1 Az Alapítvány nyílt, amelyhez bármely belföldi és külföldi természetes személy, jogi 

személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy 

természetbeni adománnyal, vagyonrendeléssel csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival 

egyetért, azokat támogatni kívánja, valamint a jelen Alapító Okirat rendelkezéseit 

elfogadja. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, amelynek elfogadásáról az 

Alapítvány kuratóriuma („Kuratórium”) dönt. 

 

3.2 Az Alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli vagy természetbeni 

adomány felhasználására egészben vagy részben kizárólag az Alapítvány céljain belüli 

konkrét cél érdekében kerülhet sor. 

 

3.3 A csatlakozók támogatásuknak az Alapítvány részére történő befizetésével, átadásával 

nem válnak alapítókká, azaz nem szereznek olyan jogosítványokat és hatásköröket, 

amelyek a vonatkozó jogszabályi rendelkezések alapján kizárólag az Alapító Okiratot 

Alapítóként aláíró, illetve az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személyeket, 

szervezeteket illethet meg. 

 

3.4 Az Alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait a céljaiból adódó kötöttségek 

figyelembevételével bárki igénybe veheti. 

 

3.5 Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  

 

 

4. Az Alapítvány vagyona 

 

4.1 Az Alapító az Alapítvány induló vagyonaként 1.000.000,- Ft-ot, azaz egymillió forintot 

bocsát az Alapítvány rendelkezésére készpénzben a jelen Alapító Okirat aláírásával 

egyidejűleg, letéti számlára helyezéssel..  

 

4.2 Az Alapító törzsvagyont nem különít el, az Alapítvány teljes vagyona és annak 

esetleges hozadéka, ideértve az Alapítvány induló vagyonát és a csatlakozók 

adományait, teljes egészében az alapítványi célok megvalósulását szolgálja. Az 

Alapítvány vagyonát a Kuratórium az Alapító Okirat keretei között szabadon 

használhatja fel. 

 

4.3 Az Alapítvány a teljes vagyonát köteles az Alapító Okiratban foglalt céljai 

megvalósítására fordítani. Az Alapítvány céljai elérése érdekében, de kizárólag ezeknek 

alárendelten, azaz másodlagosan a közérdekű célok megvalósítása és a közhasznú 

tevékenység kifejtése érdekében, azt nem veszélyeztetve gazdasági tevékenységet 

végezhet. Az Alapítvány működése során a vállalkozási tevékenység aránya nem 

haladhatja meg a közérdekű célok megvalósítása érdekében végzett, valamint a 

közhasznú tevékenységeket. A gazdasági tevékenységből elért bevételeket az 

Alapítvány köteles közérdekű céljának megvalósítása, valamint közhasznú 

tevékenysége érdekében felhasználni. 
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5. Az alapítványi vagyon felhasználása 

 

Az Alapítvány mint közhasznú szervezet gazdálkodása 

 

5.1 Az alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratóriumi tagok szótöbbségi döntéssel 

döntenek. Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

 

5.2 Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az 

alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú tevékenységére fordítja.  

 

5.3 Az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - 

csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell 

határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. 

 

5.4 Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők. 

 

5.5 Az Alapítvány a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a 

bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti 

juttatásban nem részesítheti. 

 

5.6 Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat 

ki. 

 

5.7 Az Alapítvány vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető 

mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel 

fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 

 

5.8 Az Alapítványnak az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve gazdasági-vállalkozási 

tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten, a számviteli előírá-

sok szerint kell nyilvántartani. Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irány-

adó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. Az Alapítvány kettős könyvvitelt vezet. 

 

5.9 Az Alapítvány bevételei: 

 

a) az Alapítótól kapott befizetés, valamint az Alapító által az Alapítvány rendelkezé-

sére bocsátott vagyon;  

b) a gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó be-

vétel; 

c) a költségvetési támogatás; 

c.a) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 

c.b) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból 

 származó, a költségvetésből juttatott támogatás; 

c.c) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szerve-

zettől származó támogatás; 

c.d) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 

szerint kiutalt összege; 

d) az államháztartás alrendszereitől közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szer-

zett bevétel; 

e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 
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f) befektetési tevékenységből származó bevétel; 

g) a fentieken kívüli egyéb bevétel. 

 

5.10. Az Alapítvány költségei, ráfordításai: 

 

a) az alapcél szerinti tevékenységekhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 

b) a gazdasági-vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) kapcsolódó 

költségek; 

c) az Alapítvány szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az admi-

nisztráció költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több 

tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési 

leírása; 

d) a fentieken kívüli egyéb költség. 

 

 Az c) és d) pont szerinti költségeket és ráfordításokat az alapcél szerinti tevékenységek 

és a gazdasági-vállalkozási tevékenység között, a tevékenységek bevételének arányában 

kell évente megosztani. 

 

 

6. Az Alapítvány szervezete és működése 

 

A Kuratórium 

 

6.1 Az Alapítvány kezelője és legfőbb döntéshozó szerve a öt (5) tagból álló Kuratórium. A 

Kuratórium elnökét és tagjait az Alapító kéri fel öt (5) éves határozott időtartamra. A 

tagok külön nyilatkozat aláírásával fogadják el a megbízást. A kuratóriumi tisztség a 

kijelölés elfogadásával jön létre. A tagok ismételten megbízhatók. 

 

6.2 A Kuratórium elnöke: 

 

 dr. Rainer M. János (anyja neve: xxx, lakcíme: 1094  Budapest, Tűzoltó utca 23. 3.  

                                                                                   em. 5.) 

 A Kuratórium többi tagja: 

 

 dr. Germuska Pál  (anyja neve: xxx, lakcíme: 1112 Budapest, Botfalu utca 18.) 

 

 dr. Gyáni Gábor (anyja neve:xxx, lakcíme: 2120 Dunakeszi, Krajcár utca 4. I/3.) 

       

         dr. Valuch Tibor  (anyja neve: xxx, lakcíme: 4032 Debrecen, Babits Mihály utca 44.) 

 

         Somlai  Katalin  (anyja neve: xxx, lakcíme: 1164 Budapest, Cukornád utca 29.) 

 

          A Kuratórium megbízatásának kezdete: 2014. május 20.  

          A Kuratórium tagjai megbízatásukat díjazás nélkül látják el. 

 

6.3 A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

 

a) az Alapítvány éves beszámolójának elfogadása; 

b) az alapítványi célok megvalósításához szükséges feladatok meghatározása és a 

végrehajtás megszervezése; 
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c) az alapítványi vagyon bővítése, megőrzése, kezelése és felhasználása az alapítványi 

céloknak megfelelően; 

d) a Kuratórium ügyrendjének megállapítása; 

e) az Alapítvány gazdálkodási elveinek és szabályainak meghatározása; 

f) az Alapítvány éves gazdálkodási tervének, mérlegének elfogadása; 

g) döntés az Alapítványhoz való csatlakozásról; 

h) döntés támogatások odaítéléséről; 

i) mindaz, amelyet jogszabály vagy az Alapító Okirat a Kuratórium kizárólagos 

hatáskörébe utal. 

 

6.4 A Kuratórium működését az Alapító részére a Felügyelőbizottság ellenőrzi.  

 

6.5 Az éves beszámolót tájékoztatás céljából meg kell küldeni az Alapítvány 

felügyelőbizottságának („Felügyelőbizottság”). Az éves beszámoló elfogadásával 

egyidejűleg a Kuratórium köteles évente közhasznúsági mellékletet készíteni, amelyhez 

mellékelni kell a Felügyelőbizottság jelentését is. Az éves beszámoló, illetve a 

közhasznúsági melléklet elfogadásához a Kuratóriumi tagok többségének szavazata 

szükséges, és ahhoz a kisebbségi véleményt is mellékelni kell. Az éves közhasznúsági 

mellékeltbe bárki betekinthet, és arról saját költségére másolatot készíthet. 

 

6.6 A Kuratórium döntéseiről nyilvántartást kell vezetni, amelyben szerepelnie kell a döntések 

tartalmának, időpontjának, hatályának, valamint a döntést támogatók és ellenzők 

arányának és személyének. 

 

6.7 A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente legalább egyszer tartja.  

 

6.8 A Kuratóriumot a Kuratórium elnöke hívja össze, amelynek időpontjáról, helyéről és a 

napirendi pontokról a tagokat legalább 15 (tizenöt) nappal az ülés időpontja előtt írásban 

(ajánlott levél útján) értesíteni kell. Ezzel egyidejűleg a döntéshez szükséges 

információkat, dokumentumokat is meg kell küldeni a tagoknak.  

 

6.9 Az elnök akkor is köteles összehívni a Kuratóriumot 30 (harminc) napon belül, ha azt 

bármelyik Kuratóriumi tag vagy a Felügyelőbizottság az ok és cél megjelölésével írásban 

kéri. Ha e kérésnek az elnök nem tesz eleget a megadott határidőben, az ülés összehívására 

a kezdeményező maga jogosult. 

 

6.10 A Kuratórium határozatképes, ha az ülésein tagjainak több mint a fele, de legalább három 

(3) tag jelen van. Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését 8 (nyolc) napon belül 

változatlan napirenddel ismét össze kell hívni.  

 

6.11 A Kuratórium a döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazás útján hozza. 

Szavazategyenlőség esetén a határozati javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

 

6.12 A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pont), élettársa a határozat alapján 

 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül; 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a 

bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 



 

 

9  

 

c) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az alapítvány terhére 

másfajta előnyben részesít; 

d) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni, 

e) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

f)    akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítónak nem tagja, ill. az 

alapítványnak  nem alapítója; 

g) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll; vagy 

h)  aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. [Ptk. 3:19. § (2) bek.] 

 

6.13 A Kuratóriumi ülések nyilvánosak. A Kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, 

amelynek tartalmaznia kell a Kuratóriumi ülés időpontját, helyét, a jelenlévők névsorát, az 

üléseken hozott döntések tartalmát és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

személyét. A Kuratóriumi ülések jegyzőkönyveibe bárki betekinthet, illetőleg arról saját 

költségére másolatot készíthet. 

 

6.14 A Kuratórium döntéseit - amennyiben az érintett a döntésnél nincs jelen - ajánlott postai 

küldemény útján, írásban kell megküldeni az érintett részére a döntést követő 30 (harminc) 

napon belül. Azon kuratóriumi döntéseket, amelyek szélesebb közösséget érintenek, az 

Alapítvány internetes honlapján nyilvánosságra kell hozni. (www.rev.hu) 

 

6.15 Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba előzetes egyeztetés után 

munkaidőben bárki betekinthet, kivéve azon iratokat, amelyekbe való betekintés üzleti 

érdeket vagy személyiségi jogot sértene. Az Alapítvány működésével, szolgáltatásai 

igénybevételével kapcsolatos iratokat, beszámolókat, pályázatokat az internetes honlapján 

közzéteszi. 

 

6.16  A Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a  

          tevékenysége ellátáshoz szükséges körben nem korlátozták. 

Ha a Kuratórium tagja jogi személy, a jogi személy köteles kijelőlni azt a természetes 

személyt, aki a kuratóriumi feladatokat nevében ellátja. A kuratóriumi tagokra 

vonatkozó szabályokat  a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

A Kuratórium tagja feladatait személyesen köteles ellátni. 

Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit vezető tisztségviselői foglalkozástól jogerősen 

eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás 

hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet az Alapítvány kuratóriumi tagjaként 

sem folytathatja.  

Az eliltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a Kuratórium tagja 

az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. (Ptk. 3:22.§) 

 

         Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli közeli hozzátartozója nem  

        lehet a Kuratórium tagja. Az alapító   és közeli hozzátartozói  nem lehetnek többségben a  

        Kuratóriumban.  [Ptk. 3:397.§ (3) és (4) bek.] 

 

        A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a 

határozat alapján  
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- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érde-

kelt. 

         

        Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet  cél szerinti  juttatásai keretében a bárki által  

        megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. [Ectv. 38. § (1)-(2)bek.] 

 

          Nem lehet az Alapítvány Kuratóriumának tagja a közhasznú szervezet megszűnését köve-

tő három (3) évig az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak 

megszűntét megelőző két (2) évben legalább egy (1) évig - vezető tisztséget, 

 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyil-

vántartott 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 alkalma-

zott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,  

d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló tör-

vény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. 

 

6.17 A Kuratóriumi tisztség megszűnik  

 

a) a Kuratórium Alapító általi visszahívásával; 

b) a kuratóriumi tag Alapító általi visszahívásával; 

c) a határozott időtartam lejártával; 

d) a kuratóriumi tag halálával; 

e) a kuratóriumi taggal szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével; 

f) a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával 

g) a tag lemondásával vagy 

h) az Alapítvány megszűnésével. 

 

 

 

Az Alapítvány képviselője 

 

6.18 Az Alapítvány képviselői: dr. Rainer M. János a Kuratórium elnöke, és dr. Germuska 

Pál a Kuratórium titkára, az Alapítvány igazgatója. Mindketten  önállóan jogosultak az 

Alapítvány képviseletére.  

Az Alapítvány munkavállalóival szemben a munkáltatói jogok gyakorlására a Kuratórium 

elnöke   jogosult. 

 

 

A Felügyelőbizottság  

 

6.19 Az Alapító az Alapítvány jogszabályoknak megfelelő működése és gazdálkodása 

ellenőrzésére három (3) tagú Felügyelőbizottságot hoz létre. A Felügyelőbizottság elnökét 

és további tagjait az Alapító kéri fel öt (5) éves határozott időtartamra. A tagok külön 

nyilatkozat aláírásával fogadják el a megbízást. A tagok ismételten megbízhatók. 



 

 

11  

 

6.20 A Felügyelőbizottság  tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátáshoz szükséges körben nem korlátozták. 

Ha a Felügyelőbizottság  tagja jogi személy, a jogi személy köteles kijelőlni azt a 

természetes személyt, aki a felügyeleti  feladatokat nevében ellátja. A 

Felügyelőbizottsági  tagokra vonatkozó szabályokat  a kijelölt személyre is alkalmazni 

kell. 

A Felügyelőbizottság  tagja feladatait személyesen köteles ellátni. 

Nem lehet a Felügyelőbizottság  tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 

jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő 

hátrányos következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet a Felügyelőbizottság  tagja az, akit vezető tisztségviselői foglalkozástól 

jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az 

eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet az Alapítvány 

felügyelőbizottsági  tagjaként sem folytathatja.  

Az eliltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a 

Felügyelőbizottság  tagja az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. (Ptk. 

3:22.§) 

 

          Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja az a személy, aki 

  

a) a Kuratórium elnöke vagy tagja; 

b) az Alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, kivéve, 

ha jogszabály másképp rendelkezik; 

c) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat;  

d) az a) - c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója, élettársa; 

e) közhasznú szervezet megszűntét követő három (3) évig nem lehet az Alapítvány 

Felügyelőbizottsági tagja az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött 

be - annak megszűntét megelőző két (2) évben legalább egy (1) évig - vezető 

tisztséget, 

 amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,  

 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt 

tárt fel,  

 amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést al-

kalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,  

 amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló 

törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte. 

 

6.21 A Felügyelőbizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. A 

felügyelőbizottság az Alapítvány irataiba, számviteli nyilvántartásaiba, könyveibe 

betekinthet, a Kuratórium tagjaitól és az Alapítvány munkavállalóitól felvilágosítást 

kérhet, az Alapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint 

szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel megvizsgáltathatja. 

 

6.22 A Felügyelőbizottság tagja az Alapítvány kuratóriumi ülésein tanácskozási joggal részt 

vehet. 
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6.23 A Felügyelőbizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy  

 

a) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit 

egyébként súlyosan sértő esemény vagy mulasztás történt, amelynek megszüntetése 

vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi 

szükségessé; 

b) a Kuratórium tagjainak felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 

6.24 Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 

nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni az Alapítót, valamint 

a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 

 

6.25 A Felügyelőbizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 

 

6.26 A Felügyelőbizottság tagjai:  

 

 dr. Kiss Tamás elnök (anyja neve: xxx, lakcíme: 8312 Balatonederics, Kossuth u. 163.) 

 

 dr. Csorba László  (anyja neve: xxx, lakcíme: 1118 Budapest, Kaptárkő utca 7.) 

 

 Tóth István János  (anyja neve: xxx, lakcíme: 1037 Budapest, Lángliliom utca 3.) 

 

          A Felügyelőbizottság  megbízatásának kezdete: 2014. május 20.  

 

 

6.27 A Felügyelőbizottsági tagság megszűnik: 

 

a) a Felügyelőbizottság Alapító általi visszahívásával; 

b) a felügyelőbizottsági tag Alapító általi visszahívásával; 

c) a határozott időtartam lejártával; 

d) a felügyelőbizottsági tag halálával; 

e) a felügyelőbizottsági taggal szemben kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével; 

f) a felügyelőbizottsági tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben történő korlátozásával; 

g) a felügyelőbizottsági tag lemondásával vagy 

h) az Alapítvány megszűnésével. 

 

 

 

 

 

7. Beszámolási szabályok  

 

7.1 Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági 

mellékletet készíteni. 

 

7.2 A közhasznúsági melléklet elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
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7.3 Az Alapítvány éves közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, illetve abból saját 

költségére másolatot készíthet. 

 

7.4 Az Alapítvány köteles a közhasznúsági mellékletet a tárgyévet követő évben, legkésőbb 

június 30-ig saját honlapján közzétenni. 

 

 

8. Az Alapítvány megszűnése 

 

8.1 A bíróság a jogi személy vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő eljárás 

lefolytatását követően az Alapítványt a nyilvántartásból törli, 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 tevé-

kenységet. 

 

8.3 Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. 

 

8.4 Az Alapítvány a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles az esedékes 

köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő 

kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 

 

8.5 A megszűnt Alapítvány vagyonát - a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése után az 

       Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően  

       tájékoztatni. 

. 

 

 

9. Vegyes rendelkezések 

 

9.1 Az Alapítvány jogi személy. Az Alapítvány létrejöttéhez a székhelye szerint illetékes 

törvényszék nyilvántartásba vétele szükséges. Az Alapítvány a székhelye szerint illetékes 

törvényszék nyilvántartásba vételével jön létre. Az Alapítvány tevékenységét a 

nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. 

 

9.2 Az Alapítványt nyilvántartásba vétele után az Alapító nem vonhatja vissza. Az Alapító az 

Alapító Okiratot - a név, cél és vagyon sérelme nélkül - indokolt esetben módosíthatja.  

 

9.3 Az Alapítók az alapítói jogaik gyakorlására cselekvőképességének elvesztése vagy halála 

esetére az alábbi személyeket jelölik meg: 

           

 




