
 

E P I L E P S Z I Á S  K U T Y Á K É R T  A L A P Í T V Á N Y  

Alapító okirat 

 

Preambulum 

 

Jelen Alapító Okiratban az alapító arra vállal kötelezettséget, hogy az alább megjelölt célok érdekében 

a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-F §-ai alapján, továbbá a közhasznú 

szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. törvény 2. §-ának b) pontja alapján jogi személyiséggel 

rendelkezı, közhasznú célt szolgáló alapítványt (a továbbiakban: Alapítvány) hozzon létre a 

következık szerint: 

 

1) Az Alapító: 
 

  Özv, Monori Lajosné 

2) Az Alapítvány neve: 
 

  Epilepsziás Kutyákért Alapítvány 

 

3) Az Alapítvány székhelye: 
 

1045. Budapest, Tó u. 70. 

 

4) Az Alapítvány jogállása:   
 

4.1 Alapítvány önálló jogi személy. 

4.2 Az Alapítvány közhasznú szervezet. 

 

5) Az Alapítvány célja: 
 



Az Alapítvány elsıdleges célja az országban élık egészségi állapotának, életminıségének javítása, 

ennek elısegítése érdekében, pedig elsısorban a háziállatok (így különösen kutyák) egészségi 

állapotának, életminıségének javítása, a háziállatok egészséges, családi életben való részvétele 

útján a háziállatok gazdáinak, családjuknak teljesebb élethez való hozzásegítése. 

 

Az Alapítvány célja olyan programok összegyőjtése, koordinálása, melyek segíthetnek az 

egyéneknek és közösségeknek, azok háziállatainak az egészségesebb életmód kialakításában, így 

különösen a háziállatokat fenyegetı betegségek felismerése, megelızése, kezelése során. 

 

Az Alapítvány célja emellett olyan kutatások, tudományos tevékenységek elısegítése, melyek az 

országban élık, azok háziállatainak egészségi állapota, életminısége javításához 

hozzájárulhatnak. 

 

Az Alapítvány célja továbbá olyan típusú ismeretterjesztés, programok összegyőjtése, 

koordinálása, melyek elısegítik a háziállatok, azok betegségeinek megfelelı kezelését, 

megelızését, a háziállatokkal való harmonikusabb és teljesebb együttélés kialakítását, megtartását, 

melyek egyben a személyek életminıségének emelését is szolgálják.  

 

Az Alapítvány lehetıvé teszi, hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú 
szolgáltatásaiból. 

 

Az Alapítvány által végzendı közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) pontja 

alapján: 1.,3., 4., 5., 8., pontok, azaz: 

 

− egészségmegırzés, betegségmegelızés, 

− tudományos tevékenység, kutatás 

− nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

− kulturális tevékenység 

− természetvédelem, állatvédelem. 
 

6) Az Alapítvány induló vagyona: 
 

Az alapító által rendelkezésre bocsátott összesen 100.000,- Ft, azaz Százezer forint készpénz, mely 
összeget az alapító az Alapító Okirat aláírásával egyidejőleg Raiffeisen Banknál vezetett 
bankszámlára való befizetéssel az Alapítvány rendelkezésére bocsát. 

 

Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az Alapítvány teljes vagyona felhasználható. 

 



6.1 Az Alapítvány az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történı kezelésére külön 
devizaszámlát nyit és az azon lévı, illetve oda befolyó összegeket devizában is felhasználhatja. 

 

6.2 Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes szolgáltatást is 
elfogadhat, az adományok elfogadásáról a Kuratórium dönt. 

 

6.3 Az Alapítvány váltó, illetve más hitelviszonyt megtestesítı értékpapír kibocsátására nem jogosult. 
 

6.4 Az Alapítvány másodlagosan, mögöttes tevékenységként vállalkozási tevékenységet is folytathat. 
A vállalkozási tevékenység eredményét teljes egészében az alapítványi célok megvalósítására kell 
fordítani. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységét csak a közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezheti. Az Alapítvány jogosult a vagyont kamatozó 
banki letétbe helyezni, részvényekbe fektetni, ingatlant vásárolni vagy a vagyonnal az alapítvány 
céljait szolgáló jövedelmezı vállalkozásokban részt venni.  

 

6.5 Az Alapítvány a vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztetı mértékő 
hitelt nem vehet fel, illetve az államháztartás alrendszereitıl kapott támogatást hitel fedezetéül, 
hitel törlesztésére nem használhatja fel.  

 

6.6 Az Alapítvány nyitott, a továbbiakban bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy, 
illetve jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság, gazdálkodó szervezet csatlakozhat 
hozzá, amennyiben egyetért az alapítvány-rendelés céljával, és csatlakozását a Kuratórium 
jóváhagyja. 

 

Az Alapítványhoz csatlakozni lehet konkrét pénzbefizetésekkel, továbbá bármilyen, az 
Alapítvány céljait elısegítı eszközök és szolgáltatások rendelkezésre bocsátásával. 

 
A támogatók által nyújtott adományok az Alapítvány vagyonát növelik. 

 

Az új támogatók csatlakozásának elfogadásáról, egyéb a csatlakozással összefüggı kérdésekrıl a 
Kuratórium dönt.  

 

Az Alapítvány nevében vagy javára történı adománygyőjtés nem járhat az adományozók, 

illetıleg más személyek zaklatásával, a személyhez főzıdı jogok és az emberi méltóság 

sérelmével. 

 

Az Alapítvány nevében vagy javára történı adománygyőjtés csak az Alapítvány írásbeli 

meghatalmazása alapján végezhetı. Az Alapítvány vagyona pályázatokon való részvétellel is 

gyarapítható. 

 

6.7 Az Alapítvány pénzügyi nyilvántartásait a reá irányadó könyvvezetési szabályok alapján köteles 
vezetni, így különösen a 1997. évi CLVI. törvény 18. § rendelkezéseinek figyelembevételével. 

 



6.8 Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet folytat, annak folytatásához köteles a 
Kuratórium által elfogadott befektetési szabályzatot készíteni. 

 

7) Az Alapítvány tevékenysége: 
 

7.1 Az Alapítvány fıtevékenységét az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében folytatja. 
 

7.2 Az Alapítvány egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján támogatást nyújthat olyan természetes 
vagy jogi személyeknek, szervezeteknek, önkormányzatoknak, költségvetési intézménynek, 
amelyek tevékenysége az alapítványi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.  

 

7.3 Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem tartalmazhat 
olyan feltételeket, amelyekbıl – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, 
hogy a pályázatnak elıre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).  Színlelt pályázat a cél 
szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.  

 

7.4 Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat. 
 

7.5 Az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében az Alapítvány fı- és 
mellékállású alkalmazottat foglalkoztathat. 

 

7.6 Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az alapítvány fı 
tevékenysége. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért 
eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag az alapítványi célokban megfogalmazott 
tevékenységekre használja fel. 

 

7.7 Az Alapítvány az államháztartás alrendszereibıl – a normatív támogatás kivételével – csak 
írásbeli szerzıdés alapján részesülhet támogatásban. A szerzıdésben meg kell határozni a 
támogatással való elszámolás feltételeit és módját.  

 

7.8 Az Alapítvány a tisztségviselıket, a támogatókat, valamint e személyek hozzátartozóját – a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatások kivételével - cél szerinti 
juttatásban nem részesítheti.  

 

8) Az Alapítvány kezelı szerve: 
 

Az Alapítvány kezelı szerve a Kuratórium. Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés joga a 

jelen Alapító Okiratban foglaltak betartásával a Kuratóriumot illeti meg. Ennek keretében a 

Kuratórium feladata: az alapítványi célok megvalósítása az Alapítvány rendelkezésére álló 

eszközökkel, az alapítványi vagyon kezelése, a vagyon hasznosítása és gyarapítása. 

 



8.1 A Kuratórium tagjainak száma: 3 fı. A Kuratórium tagjai közül az egyik személy egyben a 

Kuratórium elnöke. 

A Kuratórium elnökét és tagjait az alapító jelölik ki. 

A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása határozatlan idıtartamra szól. 

Az Alapítvány Kuratóriumának elnöke: 

      

       Kolaricsné dr. Kiss Gabriella 

 

     Az Alapítvány Kuratóriumának további tagjai: 

Kolarics Péter 

       dr. Hollós János 

  

A Kuratórium elnöke és tagjai tevékenységüket társadalmi munkában – díjazás nélkül - látják el. 

A Kuratórium tagjai igényelhetik, hogy az Alapítvány térítse meg a feladataik ellátásával 

kapcsolatban közvetlenül felmerült költségeiket. 

 

Nem jelölhetı ki, illetve nem hozható létre olyan kezelı szerv (Kuratórium), amelyben az Alapító 

– közvetlenül vagy közvetve – az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást 

gyakorolhat. [Ptk. 74/C. § (3) bek.]. 

 

Az Alapítvány képviselıje a Kuratórium. A Kuratórium nevében annak elnöke önállóan jogosult 

az Alapítvány képviseletében eljárni. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés esetében a 

Kuratórium elnöke és a Kuratórium egy tagja minden esetben együttesen köteles eljárni. 

 

Az Alapítvány mőködésével kapcsolatos adminisztratív feladatokat a Kuratórium arra kijelölt 

tagja végzi. 

 

A kuratóriumi tagság megszőnik: 

- lemondással; 

- visszahívással; 

- a tag halálával. 

 



A kuratóriumi tag visszahívására kizárólag a Ptk. 74/C. §-ának (6) bekezdésében meghatározott 

esetben kerülhet sor, a visszahívásra az alapító jogosult. 

 

A kuratóriumi tagság megszőnése esetén az alapítónak haladéktalanul intézkednie kell a 

Kuratórium megfelelı kiegészítésérıl, az új kuratóriumi tag kijelölésérıl. 

 

8.2 A Kuratórium dönt az alapítványi tulajdonban lévı pénz- és egyéb eszközök alapítványi célnak 
megfelelı felhasználásáról, a támogatások odaítélésérıl, a pályázatok kiírásáról, a felhasznált 
támogatások elszámolásának bekérésérıl, a csatlakozások elfogadásáról, továbbá maga állapítja 
meg saját mőködési rendjét. 

 

8.3 A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint évente egy 

alkalommal tájékoztathatja az alapítót az Alapítvány munkájáról, különös tekintettel az 

alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására. 

 

8.4 A Kuratóriumot az elnök, írásban, együttesen hívja össze. Szabályszerőnek az összehívás akkor 
minısül, ha a tagok az ülésrıl legalább nyolc nappal az ülés idıpontját megelızıen írásban 
értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi 
pontokat.  

 

8.5 A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha valamennyi tagja jelen 
van.  

 

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyhangúlag hozza, ide értve különösen az éves 

beszámolót és a közhasznúsági jelentést. 

Szavazategyenlıség esetén a kérdésben szakértıi (így különösen könyvvizsgálói, jogi) tanácsadást 

vehet igénybe a döntéshozatalhoz szükséges egyhangú határozathozatal érdekében. 

 

8.6 A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli 
hozzátartozóját [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat 
alapján 

− kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy 

− bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként érdekelt. 
Nem minısül elınynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés 
nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás. 

 

A Ptk. 74/C. § (3) bekezdésében foglaltakon kívüli összeférhetetlenségi okok továbbá: 

 

- a közhasznú szervezet megszőnését követı két évig nem lehet az Alapítvány vezetı 
tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 
megszőnését megelızı két évben legalább egy évig – vezetı tisztséget, amely az adózás 



rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az Alapítók a 
tisztségviselık felkérésekor figyelembe veszik a Khsz. 8-9. §-ában írott 
összeférhetetlenségi szabályokat; 

 

- vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt. 

 

8.7 A kuratóriumi ülésekrıl minden esetben emlékeztetı, jegyzıkönyv és nyilvántartás készül, 
amelybıl megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, idıpontja és hatálya, illetve a 
döntést támogatók és ellenzık számaránya, valamint a döntések mellett és ellen szavazók 
személye, név szerinti megjelöléssel. A jegyzıkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat, 
sorszámmal ellátva. 

 

Az emlékeztetıt és a jegyzıkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefőzve 

és sorszámozva kell az Alapítvány iratai között megırizni, folyamatos kezelését az Alapítvány 

képviselıje látja el. 

 

A Kuratórium döntéseit a döntés idıpontját követı két héten belül írásban – igazolható módon – 

közli az érintettekkel.  

 

Az Alapítvány mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén – az 

Alapítvány képviselıjével elızetesen egyeztetett idıpontban – bárki betekinthet, arról saját 

költségére másolatot készíthet.  

 

A Kuratórium évente egyszer a három legnagyobb példányszámú napilap egyikében 
nyilvánosságra hozza az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módjának, a mőködés 

módjának, a támogatási lehetıségeinek, illetve azok mértékének és feltételeinek, valamint a 

mőködésrıl készült szakmai-pénzügyi beszámolónak az elérhetıségét, a fenti adatokat tartalmazó 

kiadvány átvételi helyét.  

Az Alapítvány az általa üzemeltetett honlapon is folyamatos tájékoztatást ad mőködésérıl, a 
Kuratórium mindenkori döntéseirıl, és a fentiekben megjelölt adatokról. 

 

Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetıek.  

 

9.) A felügyelı bizottság 

 

9.1 Az Alapítvány felügyelı szerve a felügyelı bizottság, amely ellenırzi az Alapítvány mőködését és 
gazdálkodását. Ennek során a vezetı tisztségviselıktıl jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól 



tájékoztatást és felvilágosítást kérhet, az alapítvány könyveibe, irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. 

 

9.2 .A felügyelı bizottság 3 fıbıl áll. A felügyelı bizottság elnökét és tagjait az alapító kérik fel 
határozott 3 éves idıtartamra. 
A felügyelı bizottság tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. 

A felügyelı bizottság tagjai vezetı tisztségviselıknek minısülnek. 

 

A felügyelı bizottság tagjai 2008. április 10. napjától 2011.április 10. napjáig: 

 

Borbás Attila 

 

  Dr. Pintér Zoltán 

  

 Nagy István 

. 

 

9.3 Nem lehet a felügyelı szerv elnöke vagy tagja, aki 

a) a Kuratórium elnöke vagy tagja; 

b) az Alapítvánnyal – a megbízatásán kívül – más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik; 

c) az Alapítvány cél szerinti juttatásból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe 

vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat-; illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 

 

Nem lehet az Alapítvány felügyelı bizottságának tagja az a személy, aki olyan közhasznú 

szervezetnél töltött be – annak megszőnését megelızı két évben legalább egy évig – vezetı 

tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki a 

közhasznú szervezet megszőnését követı két évig. 

 

9.4 A felügyelı bizottság tagjai kötelesek tájékoztatni az alapítókat és a Kuratóriumot, amennyiben 

más közhasznú szervezetnél vezetı tisztségviselıi megbízatásuk keletkezik, és a megválasztást 

megelızıen a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú szervezetnél fennáll-e vezetı 

tisztségviselıi megbízatása vagy sem.  



 

9.5 A felügyelı bizottsági tagság megszőnik: 

− a tag halálával, 

− lemondással, 

− az alapító által történı visszahívással, 

− a felkérés idıtartamának lejártával, 

− az Alapítvány megszőnésével. 
 

9.6 A felügyelı bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben nem részesülhetnek. A 
felügyelı bizottság tagjai megbízatásukat az alapító okirathoz csatolt nyilatkozatuk értelmében 
vállalják. 

 
9.7 A felügyelı bizottság ügyrendjét maga állapítja meg – amely nem lehet ellentétes az alapító 

okirattal -, és a szerint mőködik. 
 

A felügyelı bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. 

 

Az ülések összehívását a felügyelı bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a 

napirend közlésével az ülésnap elıtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell. 

 

A felügyelı bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A határozatképtelenség 

esetén a megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal – legalább nyolc napos idıközzel kell 

kitőzni. 

 

A felügyelı bizottság ülései általában nyilvánosak, üléseirıl sorszámozott jegyzıkönyvet készít, 

határozatait ugyancsak sorszámozza.  

 

9.8 A jegyzıkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévı tagok, meghívott személyek és a 

jegyzıkönyvvezetı nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok 

hatályát. A jegyzıkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzık 

számaránya megállapítható legyen.  

 

A felügyelı bizottság bármely tagja jogosult jegyzıkönyvbe foglaltatni – neve feltüntetése mellett 
– a döntésre leadott szavazatát. A jegyzıkönyvet a felügyelı bizottság ülésén a résztvevı tagok 
aláírják. 

 

9.9 A felügyelı bizottság tagjait egyenlı jogok és azonos kötelezettségek illetik meg. 
 

A Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt vehet. 



             

A felügyelı bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, 

ha arról szerez tudomást, hogy  

a) az Alapítvány mőködése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként 

súlyosan sértı cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek 

elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé; 

 

b) a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel. 

 

A Kuratóriumot a felügyelı bizottság indítványára – annak megtételétıl számított harminc napon 

belül – össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a 

felügyelı bizottság jogosult. 

 

Ha a Kuratórium a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 

teszi meg, a felügyelı bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeleti 

szervet. 

 

10.) Az Alapítvány köteles – az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg – közhasznúsági jelentést 

készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. 

 

A közhasznúsági jelentés tartalma: 

− számviteli beszámoló; 

− a költségvetési támogatás felhasználása; 

− a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás; 

− cél szerinti juttatások kimutatása; 

− a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától kapott támogatás mértéke; 

− a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve 
összege; 

− közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló. 
 

Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása - a közhasznú jelentés elfogadásával egyidejőleg 

- a tárgyévet követı év 150. napjáig a Kuratórium egyhangú döntése alapján történik. 

 

Az Alapítvány közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetıleg abból saját költségére 

másolatot készíthet.  

 



Az Alapítvány a közhasznúsági jelentést köteles a tárgyévet követı évben, legkésıbb június 30. 

napjáig saját honlapján, ennek hiányában egyéb, a nyilvánosság számára elérhetı módon 

közzétenni. 

 

11). Az Alapítvány bankszámlája felett aláírási joggal a Kuratórium elnöke és a Kuratórium egy tagja 

együttesen rendelkezik, akik megfelelnek a Ptk. 74/C. § (3) bekezdésében foglaltaknak.  

 

12.)Az Alapítvány Kuratóriuma vagy annak tisztségviselıje által a feladatkörének ellátása során 

harmadik személynek okozott kárért a harmadik személlyel szemben az Alapítvány felelıs. A 

tisztségviselı az általa e minıségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános 

szabályai szerint felel. 

 

13.)Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyőlési 

képviselıi, valamint megyei, fıvárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem 

támogat. 

 

14.)Az Alapítvány esetleges megszőnése esetén a Ptk. 74/E. §-a az irányadó.  

 

15.)Az Alapítvány közhasznú jogállásának megszőnésekor köteles az esedékes köztartozásait 

rendezni, illetve a közszolgáltatás ellátására irányuló szerzıdésbıl eredı kötelezettségeit 

idıarányosan teljesíteni. 

 

16.)A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a magyar jog szabályai, azon belül is 

elsısorban a Polgári Törvénykönyv, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. évi CLVI. 

törvény rendelkezései irányadók. Az Alapítvány mőködése felett a Ptk. 74/F. § alapján az 

ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol. 

 

17.)Jelen Alapítvány a Fıvárosi Bíróság nyilvántartásába vételével jön létre. Az Alapítvány 

tevékenységét a nyilvántartásba vételtıl szóló határozat jogerıre emelkedése napján kezdheti 

meg.  

 

Budapest, 2008. május 23. 

                                                                     Özv. Monori Lajosné 

alapító 



 

 

 

2 almenücím: Alapítványi jogszabályok: 

A 74/A.§ (7) bekezdése: 

  

  

11. Az alapítvány 

74/A. § (1) Magánszemély, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkezı gazdasági társaság (a 

továbbiakban együtt: alapító) - tartós közérdekő célra - alapító okiratban alapítványt hozhat létre. Alapítvány 

elsıdlegesen gazdasági tevékenység folytatása céljából nem alapítható. Az alapítvány javára a célja 

megvalósításához szükséges vagyont kell rendelni. Az alapítvány jogi személy. 

(2) Az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre. A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha 

az alapító okirat az e törvényben meghatározott feltételeknek megfelel. Az alapítvány tevékenységét a 

nyilvántartásba vételrıl szóló határozat jogerıre emelkedése napján kezdheti meg. 

(3) A nyilvántartásba vétel után az alapító az alapítványt nem vonhatja vissza. 

(4) Az alapítványt annak székhelye szerint illetékes megyei bíróság, illetıleg a Fıvárosi Bíróság (a 

továbbiakban együtt: bíróság) veszi nyilvántartásba. A nyilvántartásba vételre irányuló kérelmet a bírósághoz az 

alapító nyújtja be. A kérelemhez csatolni kell az igazságügyért felelıs miniszter rendeletében meghatározott 

okiratokat. 

(5) A bíróság a nyilvántartásba vételrıl nemperes eljárásban határoz. A bíróság a nyilvántartásba vételrıl 

szóló határozatát az ügyészségnek is kézbesíti. 

(6) Az alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szőnik meg. A törlésre megfelelıen alkalmazni kell az 

alapítvány nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat. 

74/B. § (1) Az alapító okiratban meg kell jelölni az alapítvány 

a) nevét; 

b) célját; 

c) céljára rendelt vagyont és annak felhasználási módját; 

d) székhelyét. 

(2) Az alapító okiratban az alapító rendelkezhet az alapítványhoz való csatlakozás lehetıségérıl és egyéb 

feltételekrıl is. 

(3) Az alapító az alapító okiratban az alapítvány szervezeti egységét jogi személynek nyilváníthatja, ha a 

szervezeti egységnek önálló ügyintézı és képviseleti szerve van, valamint, ha rendelkezik a mőködéséhez 

szükséges, az alapítvány céljára rendelt vagyonból elkülönített vagyonnal. 

(4) Ha az alapító az alapítványhoz való csatlakozást megengedi (nyílt alapítvány), az alapítványhoz - az 

alapító okiratban meghatározott feltételek mellett - bárki csatlakozhat. Nyílt alapítvány alapításakor az 

alapítvány rendelkezésére legalább olyan mértékő vagyont kell bocsátani, amely a mőködése megkezdéséhez 

feltétlenül szükséges. 



(5) Az alapító az alapító okiratot indokolt esetben - az alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme 

nélkül - módosíthatja. A módosításra egyebekben az alapítvány nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat 

kell megfelelıen alkalmazni. 

(6) Az alapítvány gazdálkodására az egyesület gazdálkodására vonatkozó szabályok [62. § (3) bek.] az 

irányadók. 

74/C. § (1) Az alapító - az alapító okiratban - kijelölheti a kezelı szervet, illetıleg ilyen célra külön 

szervezetet is létrehozhat. A kezelı szerv (szervezet) az alapítvány képviselıje. Az alapító az alapító okiratban 

úgy is rendelkezhet - a (3) bekezdésben foglalt követelmény keretei között - hogy a kezelı szerv (szervezet) 

vagy annak tagja kijelölése meghatározott idıtartamra vagy feltétel bekövetkezéséig áll fenn. E rendelkezés 

azonban az idıtartam lejárta, illetve a feltétel bekövetkezése esetén is csak az új kezelı szerv (szervezet), illetve 

az új tag kijelölésének bírósági nyilvántartásba vételével egyidejőleg válik hatályossá. 

(2) A bíróság köteles kezelı szerv (szervezet) kijelölésérıl gondoskodni, ha errıl az alapító nem rendelkezett, 

illetıleg a kezelı szerv (szervezet) a feladat ellátását nem vállalja. 

(3) Nem jelölhetı ki, illetve nem hozható létre olyan kezelı szerv (szervezet), amelyben az alapító - 

közvetlenül vagy közvetve - az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat. 

(4) Ha az alapító az alapítvány kezelésére külön szervezetet hoz létre, az alapító okiratban rendelkeznie kell 

annak összetételérıl és meg kell jelölnie az alapítvány képviseletére jogosult személyt, ha pedig a képviseletre 

többen jogosultak, úgy a képviseleti jog gyakorlásának módját, illetıleg terjedelmét is. A képviseleti jog 

korlátozása jóhiszemő harmadik személy irányában hatálytalan. Az alapító az alapító okiratban úgy is 

rendelkezhet, hogy a kezelı szerv (szervezet) az alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosíthat, 

megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának módját, illetıleg terjedelmét. 

(5) A kezelı szerv (szervezet) vagy annak tisztségviselıje (tagja) által a feladatkörének ellátása során 

harmadik személynek okozott kárért az alapítvány felelıs. A tisztségviselı (tag) az általa e minıségében az 

alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. 

(6) Ha a kezelı szerv (szervezet) tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, az alapító a kijelölést 

visszavonhatja és kezelıként más szervet (szervezetet) jelölhet ki. 

(7) Az alapító az alapító okiratban az e törvényben biztosított jogainak gyakorlására - különösen halála, 

megszőnése esetére - maga helyett más személyt is kijelölhet. E személyre az alapítóra vonatkozó rendelkezések 

az irányadók. A kijelölést a nyilvántartásba vétel után az alapító nem vonhatja vissza. Alapító vagy a jogainak 

gyakorlására kijelölt más személy hiányában - a kezelı szerv (szervezet) vagy az ügyészség erre vonatkozó 

bejelentése alapján - az alapítói jogosultságok a bíróságot illetik meg. 

74/D. § Ha az alapítvány létrehozása végrendeletben történt, arról a bíróságot értesíteni kell; ezt az alapítványt 

közérdekő meghagyásnak kell tekinteni, amennyiben létrehozása nem felel meg a törvényben meghatározott 

feltételeknek. 

74/E. § (1) A bíróság az alapítványt a nyilvántartásból törli, ha az alapító okiratban meghatározott 

a) cél megvalósult; 

b) idı eltelt; 

c) feltétel bekövetkezett. 

(2) Az alapítványt akkor is törölni kell a nyilvántartásból, ha a bíróság az alapítványt megszünteti vagy más 

alapítvánnyal való egyesítését rendeli el. 

(3) A bíróság az ügyész keresete alapján az alapítványt megszünteti, ha céljának megvalósítása lehetetlenné 

vált, illetıleg ha jogszabály-változás folytán a bejegyzést meg kellene tagadnia. A bíróság az alapító kérelme 

alapján az alapítványt megszünteti, ha az alapítvány céljainak megvalósítása lehetetlenné vált. 



(4) A bíróság az alapítványt megszüntetheti, ha a kezelı szerv (szervezet) tevékenységével az alapítvány célját 

veszélyezteti és az alapító - a bíróság felhívása ellenére - a kijelölést nem vonja vissza és kezelıként más szervet 

(szervezetet) nem jelöl ki. 

(5) A megszőnt alapítvány vagyonát - az alapító okirat eltérı rendelkezése hiányában - a bíróság hasonló célú 

alapítvány támogatására köteles fordítani. 

(6) A bíróság az érdekelt alapítók közös kérelmére - új alapítvány létrehozása vagy más alapítványhoz való 

csatlakozás céljából - elrendelheti az alapítványok egyesítését, ha ez az érintett alapítványok céljainak 

megvalósításával összhangban áll. Az alapítványok egyesítésére irányuló kérelemhez az új, illetıleg a 

megfelelıen módosított - a megszőnt alapítvány jogutódlásáról is rendelkezı - alapító okiratot is csatolni kell, 

egyebekben a bíróság eljárására az alapítvány nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni. 

74/F. § (1) Az alapítvány mőködése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint törvényességi 

felügyeletet gyakorol. 

(2) Ha az alapítvány mőködésének törvényessége másképp nem biztosítható, az ügyész a bírósághoz 

fordulhat. A bíróság határidı kitőzésével kötelezi az alapítvány kezelıjét, hogy az alapítvány jogszabálynak 

megfelelı mőködését állítsa helyre. A határidı eredménytelen eltelte után a bíróság az alapítványt megszünteti. 

 


