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ALAPÍTÓ OKIRAT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alulírott alapítók a Pannon Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány, (a továbbiakban alapítvány) 
alapító okiratát 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 (a továbbiakban: Ectv.) rendelkezései alapján az alábbiak szerint fogadják el. 
 
 
 
 
1. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE, SZÉKHELYE, JOGI SZEMÉLYISÉGE, KÖZHASZNÚ JOGÁLLÁSA 
 

1.1. Az alapítvány neve: 
 

Pannon Palatinus József Nádor Közhasznú Alapítvány 
Az alapítvány rövidített neve: 
József Nádor PPK Alapítvány 
 

1.2. Az alapítvány székhelye: 
 

1111 Budapest, Bertalan Lajos utca 24. 
 
1.3. Az alapítvány jogi személyisége: 
 
Az alapítvány az alapítók által a jelen alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos 
megvalósítására létrehozott jogi személy, amely közhasznú feladataival hozzájárul a társadalom és 
az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez és amely a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre. 
 
1.4. Az alapítvány közhasznú jellege, jogállása: 
 
Az alapítvány közhasznú szervezet, közhasznú jogállását a közhasznú jogállás nyilvántartásba 
történő bejegyzésével szerzi meg. Az alapítványt, az alapítvány támogatóit és az alapítvány 
szolgáltatásait igénybevevőket megillető kedvezményeket jogszabály határozza meg. 
 
Az alapítvány a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez megfelelő 
erőforrásokkal rendelkezik, továbbá megfelelő társadalmi támogatottsága kimutatható az Ectv. 32. 
§-ban meghatározottak szerint.  
 
Az alapítvány a jelen alapító okirat szerinti közhasznú tevékenységeket folytatja, közhasznú 
szolgáltatásaiból bárki részesülhet. 
 
Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység 
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végzésére jogosult, azonban gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 
megfelelő tevékenység érdekében, azok megvalósítását nem veszélyeztetve végez. 
 
Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban 
meghatározott tevékenységére fordítja. 
 
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 
 
 
 
2. AZ ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓI, AZ ALAPÍTÓK JOGAI ÉS KÖTELEZETTSÉGEI 
 

2.1. Az alapítvány alapítói: 
 

Az alapítók neve 
 

Székhelye  Nyilvántartási száma Adószáma

 
Műegyetemi Természet- 
és Sporttudományi 
Egyesület 

1111 Budapest, Bertalan 
Lajos utca 24. 

 

2105/1990 
Fővárosi Bíróság 

19635239-2-43 

Piros Boa 55 Szolgáltató 
Kft. 

 

1148. Budapest, Kalapács 
17. 

Cg.01-09-932837 11747491-2-42 

IC Products AG Via dei Paoli 25 
CH-6648 Minusio 

CH-509.3.004.490-0  

 
2.2. Az alapítók jogai és kötelezettségei: 

 
Az alapítók az alapítvány működésére és szervezetére vonatkozó szabályokat a jelen alapító 
okirattal, valamint az alapítvány szervezeti és működési szabályzatával határozták meg. 
 
A Kuratórium tagjait az alapítók jogosultak kijelölni. A Kuratórium elnökét az alapítók jelölik ki. 
A kuratórium tagjainak díjazásának megállapításáról, annak mellőzéséről és a díjazás mértékéről 
az alapítók jogosultak határozni. 
 
Nem jelölhető ki és nem hozható létre olyan kuratórium, amelyben az alapítók – közvetlenül vagy 
közvetve – az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhatnak. Ennek 
érdekében különösen nem lehetnek többségben a kuratóriumban az alapító és közeli hozzátartozói. 
 
Az alapítók jogosultak a jelen alapító okiratot egyhangú döntéssel – az alapítvány céljának és 
vagyonának sérelme nélkül – módosítani. 
 
Az alapítók kötelesek az általuk vállalt pénzbeli hozzájárulás összegét a jelen alapító okirat 
aláírásától számított legkésőbb 8 munkanapon belül az alapítvány nevére nyitott pénzintézeti 
számlára befizetni. 
 
Az alapítók - az alapítvány létesítése után – közvetlenül nem rendelkezhetnek az alapítványi célra 
rendelt vagyonnal. Az alapító az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem 
követelheti vissza. Az alapítvány vagyonának felhasználása tekintetében utasításokat nem adhatnak 
a kuratórium részére. 
 
Ha az alapítók bármelyike jogutód nélkül megszánt vagy más okból az alapítói jogait véglegesen 
nem gyakorolja, az alapítói jogokat az alapító által az alapító okiratban kijelölt személy vagy 
alapítványi szerv, kijelölés hiányában a kuratórium gyakorolja. 
 
Az alapítók gyűlését összehívhatja az alapítók bármelyike, az alapítvány kuratóriuma vagy felügyelő 
bizottsága. Az alapítók gyűlésére vonatkozóan egyebekben a jelen alapszabály kuratóriumi ülésekre 
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vonatkozó szabályait és a Ptk. egyesületi közgyűlésre vonatkozó szabályait kell megfelelően 
alkalmazni. 
 
Az alapító okiratot az alapító akarata szerint kell értelmezni, úgy, hogy az alapítvány célja 
megvalósuljon. 
 
2.3. Az alapítvány támogatása 
 
Az alapítványt bárki adománnyal (pénzbeli vagy nem pénzbeli hozzájárulással) támogathatja, aki az 
alapítvány céljait támogatja. A kuratórium visszautasíthatja azt az adományt, amelyet olyan 
kikötéssel kívánnak juttatni, mely nem egyeztethető össze az alapítvány céljával. 

 
 
 
 
3. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA, TEVÉKENYSÉGE 
 

3.1. Az alapítvány célja: 
 
Az alapítvány célja minőségi, az európai integrációs folyamatnak is megfelelő, tudományos kutató- 
és fejlesztő munka támogatása. A Nemzet kulturális, tudományos és művészeti feladatinak 
ellátásához, a vele együttműködő intézményekben a tudományos, és kulturális feladatok szervezése 
és a magas szintű oktatás nélkülözhetetlen környezetét képező kutatáshoz szükséges feltételek 
javítása annak érdekében, hogy a szellemi tőke a kultúra és a tudomány nemzetközi fejlődésének 
irányai mentén folyamatosan gyarapodjon, a nemzeti és egyetemes értékteremtés szerves része 
legyen. 
Ezért az alapítvány feladatának tekinti 

– mind a graduális, mind a posztgraduális oktatáshoz, továbbá a kutatásfejlesztéshez 
szükséges tárgyi és személyi feltételek szinten tartását és fejlesztését, 

– a hallgatók, oktatók tanulmányi és kutató munkájának ösztöndíjakkal való támogatását, a 
nemzetközi tudományos életbe való bekapcsolódását, a tudományos továbbképzés 
feltételeinek biztosítását, 

– a tudomány eredményeihez és az ország mindenkori szükségleteihez folyamatosan 
igazodó iskolarendszerű és tanfolyamrendszerű ingyenes oktatást szolgáló szervezet 
kialakulásának támogatását, 

– a szociálisan hátrányos helyzetű, de tehetséges hallgatók anyagi terheinek csökkentését 
ösztöndíjak biztosításával,  

– a hallgatók és oktatók sportolási, kulturális lehetőségeinek bővítését, az egyetemekhez 
való tartozás tudatát erősítő szervezetekkel való kapcsolattartást, színvonalas 
egészségügyi és szociális ellátást, 

– a nemzeti kultúra, a pedagógia és művészetek értékmentő és fenntartó támogatása, 
– az ingyenes tudományos ismeretterjesztés feladatának magas szintű ellátásának 

biztosítása, 
– az egészségmegőrzés és a korszerű betegellátással kapcsolatos kutatások és programok 

támogatása, 
– a környezetvédelem és az ökológiai kutatások, a katasztrófa prevenció aktív támogatása, 
klímavédelem, a környezeti, ökológiai változások kompenzálására irányuló kutatások 

támogatása, kiemelt fontossággal a biológiai sokszínűségre.  
  
3.2. Az alapítvány tevékenysége: 
 
Az alapítvány a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítésére irányuló következő cél 
szerinti tevékenységeket végzi: 
– foglalkozási csoportokat összefogó (pl. egy szakma fejlesztését elősegítő) tevékenység (11/2012 (II. 
29.) KIM rendelet 40. sz. melléklet 1.4. pont – kód: 4) 
– oktatási tevékenység (pl. ismeretterjesztés, támogatás) (11/2012 (II. 29.) KIM rendelet 40. sz. 
melléklet 1.5. pont – kód: 5) 
– kutatási tevékenység (pl. természettudomány, társadalomtudomány) (11/2012 (II. 29.) KIM 
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rendelet 40. sz. melléklet 1.6. pont – kód: 6) 
– egészségügyi tevékenység (11/2012 (II. 29.) KIM rendelet 40. sz. melléklet 1.7. pont – kód: 7) 
– szociális tevékenység (pl. családvédelem, egészségkárosultak támogatása, idősek támogatása) 
(11/2012 (II. 29.) KIM rendelet 40. sz. melléklet 1.8. pont – kód: 8) 
– környezetvédelmi tevékenység (pl. természeti környezet védelme, épített környezet védelme, 
állatvédelem) (11/2012 (II. 29.) KIM rendelet 40. sz. melléklet 1.10. pont – kód: 10) 
– kulturális tevékenység (pl. helyi tömegkommunikáció, művészeti tevékenység, kulturális örökség 
megőrzése, népművészet, hagyományőrzés, kisebbségi, nemzetiségi kultúra ápolása) (11/2012 (II. 
29.) KIM rendelet 40. sz. melléklet 1.1. pont – kód: 1) 
– sporttevékenység (pl. sportélet támogatása) (11/2012 (II. 29.) KIM rendelet 40. sz. melléklet 1.1. 
pont – kód: 1) 
 
Az alapítvány közhasznú tevékenységét az alábbi jogszabályhelyek alapján előírt közfeladatokhoz 
kapcsolódóan, azokat közvetlenül szolgálva végzi: 
- teljesítmény nyújtására képes, kiemelkedő képességű és hozzáállású, valamint a hátrányos, illetve 
a halmozottan hátrányos helyzetű hallgatók felkutatása, felismerése, és szakmai, tudományos, 
művészeti és sport tevékenységének elősegítése különösen a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi 
CCIV. törvény 54. §-a alapján; 
- hozzájárulás kutatás-fejlesztési és technológiai innovációs projektekben való részvétel 
biztosításához, együttműködés a középtávú tudomány-, technológiai- és innováció-politikai stratégia 
kialakításában különösen a kutatás-fejlesztésről és a technikai innovációról szóló 2004. évi 
CXXXIV. törvény 7. §-a, valamint 5. § (3) bekezdése alapján; 
- szociális ellátások biztosítása különösen Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi 
CLXXXIX törvény 23. § (4) bek. 4. pontja alapján; 
- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez szolgáló feltételek biztosítása, és egyéb művelődést segítő 
lehetőségek biztosítása különösen a kulturális javak védelméről és a muzeális intézményekről, a 
nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL tv. 76. §-ban foglaltaknak 
megfelelően; 
- az egészségmegőrzéssel és a korszerű betegellátással kapcsolatos kutatások és programok 
támogatása, különösen az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 144. §-a alapján; 
- hozzájárulás az ismeretterjesztés, felnőttoktatás és szakoktatás erősítése érdekében, valamint 
hozzájárulás a köznevelési feladat ellátásához szükséges tárgyi feltételek biztosításához különösen a 
nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § (1) bek. és 74. § (4) bekezdése alapján; 
- hozzájárulás a szakképzésben történő részvételhez, a szakképzés tárgyi, személyi, anyagi 
feltételeinek biztosításához különösen a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 3. § 
alapján; 
- hozzájárulás a felnőttképzésben történő részvételhez, a felnőttképzés tárgyi, személyi, anyagi 
feltételeinek biztosításához különösen a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. törvény alapján; 
 
Az alapítvány közhasznú tevékenysége körében nyújtott szolgáltatásait bárki igénybe veheti. 
 
Az alapítvány a céljai elérését különösen az alábbi tevékenységek végzésével biztosítja:  
- szakértői teamek bevonásával kutatási programokat dolgoz ki, 
- közreműködik a kutatás infrastrukturális hátterének megteremtésében, fejlesztésében, 
- szervezi az együttműködést a programjaihoz kapcsolódó szervezetek és intézmények között,  
- közreműködik az oktató és kutatók felkészítésében, a szakmai személyzet továbbképzésében, 
- közreműködik a gyakorlati munka megszervezésében, végzésében, 
- ingyenes szakmai konferenciákat, rendezvényeket szervez, 
- pályázatokat ír ki, 
- nemzetközi kapcsolatokat ápol, a kidolgozandó programokat összehangolja az euroatlanti országok 
gyakorlatával, a hazai és az egyetemes kultúra, tudomány, és művészetek támogatásával. 
 
Az alapítvány a fenti célok elérése érdekében önállóan pályázatokat készít és nyújt be feladatainak 
ellátása érdekében. Szerződéseket köt társadalmi és gazdasági szervezetekkel kutatási feladatok 
folytatására, ezeket teljes körűen koordinálja és a kutatási „mérföldköveket” ellenőrzi, időszakosan 
kutatóhelyeket bérel, illetve kialakít a szerződéses programok végzésére. Közérdekű feladatok 
esetében non-profit módon közfeladatok elvégzését támogatja, meghatározott ideig a törvényben 
meghatározott módon (pl. népegészségügyi program, endémia és pandémia esetekben aktuális 
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szűrésprogramok bonyolításával. Természeti és ipari katasztrófák akut feladatainak ellátásában aktív 
részvételét biztosítja.) A tudományok átjárhatósága érdekében interdiszciplináris tudományos 
elemzéseket végez saját tevékenységén belül. Önálló elektronikus felületen közzéteszi a kulturális, 
természet és társadalomtudományi kutatási eredményeit, nyílt társadalmi közreműködés 
lehetőségével, ennek érdekében átveszi és működteti a www.pannonpalatinus.hu tudományos és 
tudományos ismeretterjesztő folyóiratot és tudástárat, valamint az oktatás és tudományos 
kutatásokban résztvevő természetes személyek támogatására ösztöndíj pályázatokat ír ki stb. 
 
Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenységet 
végez. , azonban gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megfelelő 
tevékenység érdekében, azok megvalósítását nem veszélyeztetve végez. alapítvány befektetési 
tevékenységet nem végez. 
 
 
 
 

4. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA, AZ ALAPÍTÓK VAGYONI HOZZÁJÁRULÁSA 
 

4.1. Az alapítvány vagyona alapításkor: 500.000,- Ft (azaz: ötszázezer forint). 
 
4.2. Az alapítók vagyoni hozzájárulása:  
 
Az alapítvány vagyonát az alapítók az alábbiak szerint biztosítják: 
 

Az alapító cégneve: 
 

Pénzbeli hozzájárulásának összege 
Ft-ban

Műegyetemi Természet- és 
Sporttudományi Egyesület 

400 000.- Ft

Piros Boa 55 KFT 50 000.- Ft
IC Product AG 50 000.- Ft 

 
Az alapítók a vagyoni hozzájárulásukat az alapítvány nevére nyitott, elkülönített pénzintézeti 
számlára kötelesek befizetni a jelen alapító okirat aláírásától számított legkésőbb 8 munkanapon 
belül. 

 
 
 
 
 
5. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE 
 
5.1. A Kuratórium 
 

5.1.1. A kuratórium kijelölése, a kijelölés időtartama, a kuratóriumi tagság keletkezése és 
megszűnése 
 
Az alapítvány ügyvezető szerve a kuratórium. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető 
tisztségviselői.  
A kuratórium három természetes személyből áll, akik közül legalább kettő állandó belföldi 
lakóhellyel rendelkezik. 
 
A kuratórium tagjai írásban nyilatkoznak arról, hogy a kuratóriumi tisztséget elfogadják, illetve, 
hogy a tisztség betöltésének személyükkel szemben akadálya nem áll fenn.  
 
A kuratórium három tagból áll. A kuratórium tagjait az alapítók jelölik ki szakmai szempontok 
alapján 4 éves időtartamra. 
 
A kuratórium elnökét az alapítók jelölik ki 4 éves időtartamra.  
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A kuratórium tagjainak díjazásának megállapításáról, annak mellőzéséről és a díjazás mértékéről 
az alapítók jogosultak határozni. 
 
Megszűnik a kuratórium tagjának mandátuma: 
- a megbízás határidejének lejártával; 
- visszahívással; 
- lemondással; 
- a kuratórium tagjának halálával; 
- a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 
 
A kuratórium tagja megbízatásáról a kuratóriumhoz vagy az alapítók bármelyikéhez intézett 
nyilatkozattal bármikor lemondhat. 
 
A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen 
veszélyeztetése esetén az alapító visszahívhatja.  
 
5.1.2. A kuratórium tagjai: 
 

1. Elnök: Györkös Hajnalka, lakcíme: 1111 Budapest, Budafoki út 41/a. 
2. Tag:  Ács Ferenc  lakcíme: 1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12. 
3. Tag:  Szegő Éva  lakcíme: 1111 Budapest, Bartók Béla út 10-12. 

 
5.1.3. Az alapítvány képviselete, aláírási jog: 
 
Az alapítvány képviseletére a kuratórium tagjai önállóan jogosultak. A kuratórium képviselői 
önállóan jogosultak az alapítvány jegyzésére, nevüket az alapítvány előírt, előnyomott, vagy 
előnyomtatott alapítványi név alá önállóan írják. 
 
5.1.4. A kuratórium ülései, határozatképessége, a határozathozatal szabályai: 
 

5.1.4.1. A kuratórium rendes ülését évenként legalább egy alkalommal kell összehívni. A 
kuratórium ülését szükség szerint - rendkívüli esetben, amennyiben az alapítvány 
érdekében szükséges - össze kell hívni. Az ülés előkészítése (napirend meghatározása, 
írásos előkészítő anyag elkészítése, megküldése) a kuratórium ülésének összehívása a 
kuratórium elnökének a feladata. Az ülés időpontjáról, helyéről továbbá a tervezett 
napirendjéről a tagokat és az egyéb érdekelteket írásban, meghívó elküldésével kell 
értesíteni, oly módon, hogy a meghívók elküldése és az ülés tervezett időpontja között 
legalább 15 napos időköz legyen. 
 
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. 
 
5.1.4.2. A kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon a kuratóriumi tagok több mint 
fele jelen van. Ha az ülés az eredeti időpontban nem határozatképes, úgy 15 napon belül új 
időpontra kell összehívni az ülést. A megismételt ülés helyének, időpontjának közlése az 
eredeti meghívóban történik. A megismételt ülésre (határozatképesség, határozathozatal) az 
eredeti ülésre vonatkozó szabályok irányadóak. 
 
5.1.4.3. A kuratórium ülésén a kuratóriumi tagok csak személyesen lehetnek jelen, 
meghatalmazottal nem képviseltethetik magukat. 
 
5.1.4.4. Az ülésen a határozathozatal, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik, 
minden kuratóriumi tagot 1 szavazat illet meg. Az éves beszámoló és a közhasznúsági 
melléklet elfogadásához egyhangú határozat szükséges. 
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5.1.4.5. A kuratórium ülései nyilvánosak. 
 
5.1.4.6. A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, mely tartalmazza az ülés helyét, 
időpontját, a jelenlévőket, továbbá az ülésen lezajlott fontosabb eseményeket, az elhangzott 
lényeges észrevételeket és javaslatokat, valamint a határozatokat. A jegyzőkönyvet az 
elnök és a jegyzőkönyvvezető írja alá, az ülésen résztvevő kuratóriumi tagok hitelesítik. 
 
5.1.4.7. A kuratórium döntéseiről a kuratórium elnöke nyilvántartást vezet (határozatok 
könyve), amelyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja és hatálya, valamint a 
döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is). A határozatok 
könyvébe történő bejegyzést a kuratórium elnöke írja alá, s egy, a határozat hozatalában 
részt vett kuratóriumi tag hitelesíti. 
 
5.1.4.8. A kuratórium határozatairól az érintetteket - a jegyzőkönyv postai úton, ajánlott 
küldeményként, valamint elektronikus levélben történő megküldésével - 15 napon belül a 
kuratórium elnöke köteles tájékoztatni.  

 
5.1.5. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: 
 

a) Az alapítvány éves költségvetésének, szakmai és gazdasági tervének 
megállapítása, 

b) Az alapítvány éves tevékenységéről szóló beszámoló és az alapítvány vagyoni 
helyzetéről szóló jelentés elfogadása, 

c) az adományok elfogadásáról szóló döntés, 
d) a számviteli törvény szerinti éves beszámoló és közhasznúsági mellékletének 

elfogadása, 
e) a társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötendő szerződés, 

különösen a közszolgáltatási szerződés jóváhagyása, 
f) az alapítványi támogatások odaítélése, pályázatok kiírása, elbírálása, döntés 

ösztöndíjakról, díjak kitűzéséről, 
g) az alapítványi vagyon felhasználására vonatkozó bármely döntés, 
h) mindazok a kérdések, amelyeket jogszabály vagy az alapító okirat a kuratórium 

kizárólagos hatáskörébe utal, kivéve az alapítói jogokat érintő kérdéseket. 
 
5.1.6. A kuratórium elnökének feladatai közé tartozik: 
 

5.1.6.1. Az alapítvány tevékenységét a kuratóriumi ülések közötti időszakban a kuratórium 
elnöke irányítja, elsődlegesen ő képviseli az alapítványt a bíróságok és hatóságok előtt, 
harmadik személyekkel szemben. 

 
5.1.6.2.  A kuratórium elnökének feladatai közé tartozik: 
a.) a kuratórium rendes és rendkívüli közgyűlésének előkészítése, összehívása, és 
vezetése, 
b.) az alapítvány törvényes és alapító okiratnak megfelelő működésének biztosítása,  
c.) a kuratóriumi határozatok végrehajtásáról történő gondoskodás, 
d.) az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogok gyakorlása, 
e.) az alapítvány gazdálkodási szabályzatának megállapítása és módosítása,  
f.) az adminisztratív feladatok ellátása, ezek ellátásának irányítása, 
g.) az alapítvány éves programjának, költségvetésének, szakmai és gazdasági tervének 
kidolgozása,  
h.) az évi költségvetés és az éves beszámoló elkészítése,  
i.) az eredményes működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése,  
j.) a közhasznúsági jelentés és a számviteli törvény szerinti beszámoló elkészítése,  
k.) az alapítvány szakmai munkájának irányítása, 
l.) az alapítvány által végzendő gazdasági-vállalkozási feladatok irányítása,  
m.) döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket jogszabály, a jelen alapító okirat, a 
szervezeti és működési szabályzat, illetőleg a kuratórium határozattal a feladatai közé sorol, 
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kivéve az alapítói jogokat érintő kérdéseket. 
 
A kuratórium elnöke köteles a feladatok ellátásáról a soron következő kuratóriumi ülésen 
részletesen beszámolni. 

 
5.1.7. A nyilvánosság biztosítása 
 

5.1.7.1. Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki - a kívánt 
betekintést megelőző legalább öt munkanappal korábban megküldött - írásos kérelem 
alapján betekinthet. A betekintést a kuratórium elnöke köteles biztosítani. A betekintés 
jogát munkanapokon, az alapítvány székhelyén, vagy a betekintő és kuratórium elnöke által 
egyeztetett más helyen – előzetesen egyeztetett időpontban – lehet gyakorolni.  
 
5.1.7.2. A kuratórium elnöke köteles gondoskodni arról, hogy a kuratóriumi határozatok a 
határozat meghozatalától számított legkésőbb 2 munkanapon belül – 15 napi időtartamra - 
az alapítvány internetes honlapján (www.pannonpalatinus.hu) nyilvánosságra kerüljenek. 
 
5.1.7.3. Az alapítvány működésére, szolgáltatásai igénybevételének módjára vonatkozó 
adatok, iratok, valamint a kuratórium határozatai, a közhasznúsági jelentés és éves 
beszámoló, továbbá az egyéb alapítványi beszámolók nyilvánosak, azokba bárki 
betekinthet, azokról feljegyzéseket készíthet. A betekintést a kuratórium elnöke köteles 
biztosítani a fentiek szerint.  
 
5.1.7.4. A kuratórium elnöke köteles biztosítani az alapítvány működésének, szolgáltatási 
igénybevételi módjának, beszámolói közlésének, kuratóriumi határozatai nyilvánosságát 
oly módon is, hogy az ezekre vonatkozó iratokat, illetőleg az ezekkel kapcsolatos 
információkat az alapítvány internetes honlapján (www.pannonpalatinus.hu) megjeleníti. 

 
5.2. A felügyelő bizottság 
 

5.2.1. A felügyelő bizottság feladatai, jogköre 
 
Az alapítvány működését és gazdálkodását 3 tagból álló felügyelő bizottság ellenőrzi, amely az 
alapítvány felügyelő szerve.  
 
A felügyelő bizottság az alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzése során a 
kuratóriumtól vagy tagjaitól jelentést, az alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy 
felvilágosítást kérhet, továbbá az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 
megvizsgálhatja. 
 
A felügyelő bizottság tagja a kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet. 
 
A felügyelő bizottság 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 (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé;  
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 
A kuratóriumot vagy az alapítókat a felügyelő bizottság indítványára – annak megtételétől számított 
30 napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a kuratórium vagy az 
alapítók összehívására a felügyelő bizottság is jogosult. 
 
Ha a kuratórium vagy az alapítók a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 
intézkedéseket nem teszik meg, a felügyelő bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 
törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
 
A felügyelő bizottság tevékenységét az alapítók részére végzi, tevékenységéről évente az alapítói 
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jogok gyakorlójának számol be. 
 
5.2.2. A felügyelő bizottság tagjai 
 
A felügyelő bizottság tagjait az alapítók jelölik ki 4 éves időtartamra. A felügyelő bizottság tagjai 
írásban nyilatkoznak arról, hogy a felügyelő bizottsági tisztséget elfogadják, illetve hogy a tisztség 
betöltésének személyükkel szemben akadálya nem áll fenn. A felügyelő bizottság elnökét az 
alapítók jelölik ki. 
 
A felügyelő bizottság tagjai: 
 

1. Elnök: Lebek Péter  lakcíme: 2162 Őrbottyán, Táncsics Mihály utca 62./a. 
2. Tag:  Szacsky Tibor  lakcíme: 1021 Budapest, Hűvösvölgyi út 20. 
3. Tag:  Hermann Schultes lakcíme: 1126 Budapest, Derkovits utca 13. 

 
5.2.3. A felügyelő bizottság ülései 
 

5.2.3.1. A felügyelő bizottság ülését évenként legalább egy alkalommal kell összehívni. A 
felügyelő bizottság ülését szükség szerint - rendkívüli esetben, amennyiben az alapítvány 
érdekében szükséges - is össze kell hívni. Az ülés előkészítése (napirend meghatározása, 
írásos előkészítő anyag elkészítése, megküldése…), összehívása a felügyelő bizottság 
elnökének a feladata. Az ülés időpontjáról, helyéről továbbá a tervezett napirendjéről a 
tagokat és az egyéb érdekelteket írásban és, vagy e-levél formájában, meghívó elküldésével 
kell értesíteni, oly módon, hogy a meghívók elküldése és az ülés tervezett időpontja között 
legalább 15 napos időköz legyen.  
 
A felügyelő bizottság tagjai az ülés összehívására javaslatot tehetnek a tárgyalni kívánt 
napirendi pontok megjelölésével. Bármely felügyelő bizottsági tag kérheti felügyelő 
bizottság ülésének összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a 
felügyelő bizottság elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül 
intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a felügyelő bizottság 
elnöke nem tesz eleget, a felügyelő bizottság ülését a kérelmet előterjesztő tag is 
összehívhatja. 
 
5.2.3.2. A felügyelő bizottság ülése akkor határozatképes, ha azon valamennyi tag jelen 
van. Ha az ülés az eredeti időpontban nem határozatképes, úgy 15 napon belüli új időpontra 
kell összehívni az ülést. A megismételt ülés helyének, időpontjának közlése az eredeti 
meghívóban történik. A megismételt ülésre (határozatképesség, határozathozatal) az eredeti 
ülésre vonatkozó szabályok irányadóak. 
 
5.2.3.3. A felügyelő bizottság ülésén a tagok csak személyesen lehetnek jelen, 
meghatalmazottal nem képviseltethetik magukat. 
 
5.2.3.4. Az ülésen a határozathozatal, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel történik, 
minden tagot 1 szavazat illet meg.  
 
5.2.3.5. A felügyelő bizottság ülései nyilvánosak. 
 
5.2.3.6. A felügyelő bizottság elnöke az ülésekről jegyzőkönyvet vezet, mely tartalmazza 
az ülés helyét, időpontját, a jelenlévőket, továbbá az ülésen lezajlott fontosabb 
eseményeket, az elhangzott lényeges észrevételeket és javaslatokat, a hozott határozatokat 
és amelyből megállapítható a döntések tartalma, időpontja és hatálya, valamint a döntést 
támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye is). A jegyzőkönyvet az elnök, 
a jegyzőkönyvvezető írja alá, és egy, az adott ülésen jelenlévő tag hitelesíti.  
 
5.2.3.7. A felügyelő bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. 

 
5.3. Az összeférhetetlenség szabályai 
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A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója [Ptk. 8:1. § (1) bek. 1. pont]a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
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. 

 
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. 
 
A kuratórium tagjaival és a felügyelő bizottság tagjaival szembeni követelmények és kizáró okok: 

a) A kuratórium tagja vagy a felügyelő bizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
b) Ha a kuratórium tagja vagy a felügyelő bizottság tagja jogi személy, a jogi személy 
köteles kijelölni azt a természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében 
ellátja. A kuratórium tagjára vagy a felügyelő bizottság tagjára vonatkozó szabályokat a 
kijelölt személyre is alkalmazni kell. 
c) Nem lehet a kuratórium tagja vagy a felügyelő bizottság tagja az, akit bűncselekmény 
elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez 
fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 
d) Nem lehet a kuratórium tagja vagy a felügyelő bizottság tagja az, akit e foglalkozástól 
jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az 
eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 
tisztségviselője (kuratórium tagja vagy a felügyelő bizottság tagja) nem lehet. 
e) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 
(kuratórium tagja vagy a felügyelő bizottság tagja) az, akit eltiltottak a vezető 
tisztségviselői tevékenységtől. 

 
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 

a) az alapítói ülés vagy a kuratórium elnöke vagy tagja, 
b) az alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 
másképp nem rendelkezik, 
c) az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat. megfelelő cél szerinti juttatást -, illetve 
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – 
annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, 

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 

vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 
 

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.  AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSÁRA VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
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6.1. Az alapítvány gazdálkodásának könyvelését, szerződés alapján könyvelő iroda végzi. 
 
6.2. A közcélú adománygyűjtés szabályai 
 

Az alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat 
az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi 
méltóság sérelmével. 
 
A közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a közhasznú szervezet 
írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. 
 
A közhasznú szervezet részére juttatott adományokat könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos 
piaci áron kell nyilvántartásba venni. 

 
 
6.3. Az alapítványi vagyon kezelésének és felhasználásának szabályai 
 

6.3.1. Az alapítvány, mint közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja 
fel, azt a jelen alapító okiratában meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. 
 
A közhasznú szervezet 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. 
 
Az előző bekezdésben foglaltak szerint igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és 
feltételeit a sajtó útján nyilvánosságra kell hozni. A közhasznú szervezet által nyújtott cél szerinti 
juttatások bárki által megismerhetők. 
 
6.3.2. A közhasznú szervezet a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest valamint e 
személyek közeli hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások 
kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
 
A közhasznú szervezet bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok 
szerint - pályázathoz kötheti. A pályázat kiírásáról, feltételeinek meghatározásáról, a pályázatok 
elbírálásáról a kuratórium egyhangú határozattal dönt. A pályázat nem tartalmazhat olyan 
feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a 
pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). 
 
Az alapítvány, mint közhasznú szervezet, váltót, illetve más hitel-viszonyt megtestesítő értékpapírt 
nem bocsáthat ki, gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét 
veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, ezen túlmenően is hitelfelvételre vagy más 
kötelezettségvállalásra csak úgy kerülhet sor, ha az nem veszélyezteti a közhasznú tevékenységének 
ellátását és működésének fenntartását. Az alapítvány az államháztartás alrendszereitől kapott 
támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel. 
 
Az alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat. 
 
6.3.3. Az alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratórium jogosult dönteni, azzal, hogy az alapító 
készpénz-vagyon legalább 40 %-a (negyven százaléka) tartósan lekötött pénzintézeti betétben 
helyezendő el. A lekötött rész hozadéka és a le nem kötött rész a kuratórium döntése szerint 
szabadon felhasználható az alapítványi célok elérése érdekében. 
 
Az alapítók az alapítvány bírósági nyilvántartásba vételéhez banki igazolással kötelesek igazolni 
azt, hogy az alapítvány javára felajánlott induló vagyont az alapítvány nyilvántartásba vételét 
megelőzően az alapítvány nevére nyitott elkülönített pénzintézeti számlára, az alapítvány számára 
letétbe helyezték. 
 
Az alapítvány kuratóriumának feladata az alapítvány működőképesség fenntartása, és a fenyegető 
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fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések 
meghozatala, illetve kezdeményezése. 
 
6.3.4. Az alapítványi juttatásokból a jelen alapító okiratban meghatározott célok megvalósítása 
érdekében pályázat vagy kérelem útján, illetve a kuratórium saját kezdeményezésére a kuratórium 
döntése alapján lehet részesülni. Az alapítvány közhasznú szolgáltatásait bárki igénybe veheti, 
azokból bárki részesülhet. 
 
Az alapítvány, céljainak elérése érdekében, a vagyonát közvetlenül a tevékenységére fordítja, illetve 
támogatás esetén az alapítvány céljaira rendelt vagyonból, pályázat útján ösztöndíjat, támogatást 
nyújthat, alapítványi díjat létesíthet. Az e körben meghozandó döntéseket a kuratórium egyhangú 
határozattal jogosult meghozni.  
 
Pályázat kiírását és feltételeit a kuratórium köteles honlapján közzétenni. A pályázatok 
eredményéről a nyertes pályázót írásban (ajánlott küldemény útján) kell értesíteni, s az eredményt az 
alapítvány internetes honlapján (www.pannonpalatinus.hu) is meg kell jelentetni.  
 
A nem pályázat útján, kuratóriumi határozattal odaítélt támogatásokról szóló döntés nyilvánosságát 
a kuratóriumi határozatok nyilvánosságának biztosítására vonatkozó szabályok szerint kell 
biztosítani. 

 
6.4. Az alapítványi nyilvántartásokra vonatkozó szabályok 
 

Az alapítványnak, mint közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve gazdasági-
vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartania. 
 
A közhasznú szervezet bevételei: 
a) alapítóktól kapott befizetés, valamint az alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott 
vagyon; 
b) gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 
c) a költségvetési támogatás: 

ca) a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 
cb) az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a 
költségvetésből juttatott támogatás; 
cc) az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől származó 
támogatás; 
cd) a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt 
összege; 

d) az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel; 
e) más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 
f) befektetési tevékenységből származó bevétel; 
g) az a)–f) pontok alá nem tartozó egyéb bevétel. 
 
A közhasznú szervezet költségei, ráfordításai (kiadásai): 
a) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 
b) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához) közvetlenül kapcsolódó 
költségek; 
c) a civil szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei (ideértve az adminisztráció 
költségeit és az egyéb felmerült közvetett költségeket), valamint a több tevékenységhez használt 
immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása; 
d) az a)–c) pontok alá nem tartozó egyéb költség. 
 
Az alapítvány bevételeit a vonatkozó jogszabály szerinti részletezésben, költségeit ráfordításait 
(kiadásait) elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván. 
 
Az alapítvány költségeit, ráfordításait (kiadásait) alapcél szerinti (közhasznú) tevékenység és a 
gazdasági-vállalkozási tevékenység között, az előzőekben felsorolt tevékenységek árbevételének 
(bevételének) arányában kell évente megosztani. 
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A közhasznú szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell 
alkalmazni. Az alapítvány közhasznú szervezetként a vonatozó jogszabályok alapján kettős 
könyvvitelt vezet. 

 
6.5. Az alapítványra, mint közhasznú szervezetre vonatkozó beszámolási szabályok 
 

Az alapítvány beszámolója tartalmazza: 
a) a mérleget (egyszerűsített mérleget), 
b) az eredménykimutatást (eredménylevezetést), 
c) a kiegészítő mellékletet. 
 
Az alapítvány köteles a beszámolójával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet is készíteni. A 
kiegészítő mellékletben be kell mutatni a támogatási program keretében végleges jelleggel 
felhasznált összegeket támogatásonként. Támogatási program alatt a központi, az önkormányzati, 
illetve nemzetközi forrásból, illetve más gazdálkodótól kapott, a tevékenység fenntartását, 
fejlesztését célzó támogatást, adományt kell érteni. Külön kell megadni a kiegészítő mellékletben a 
támogatási program keretében kapott visszatérítendő (kötelezettségként kimutatott) támogatásra 
vonatkozó, előbbiekben részletezett adatokat.  
 
A kiegészítő mellékletében be kell mutatni a szervezet által az üzleti évben végzett főbb 
tevékenységeket és programokat. 
A közhasznúsági mellékletben be kell mutatni a szervezet által végzett közhasznú tevékenységeket, 
ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú jogállás 
megállapításához szükséges, az Ectv. 32. § szerinti adatokat, mutatókat. 
 
A közhasznúsági melléklet tartalmazza a közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását, a vezető 
tisztségviselőknek nyújtott juttatások összegét és a juttatásban részesülő vezető tisztségek 
felsorolását. 
 
Az alapítvány köteles a jóváhagyásra jogosult testület által elfogadott beszámolóját, valamint 
közhasznúsági mellékletét – kötelező könyvvizsgálat esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a 
záradék megadásának elutasítását is tartalmazó független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az 
adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és 
közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek 
alapján a könyvvizsgáló a beszámolót felülvizsgálta. Az alapítvány az itt megjelölt kötelezettségének 
a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 
törvényben meghatározott módon tesz eleget. 
 
Az alapítvány a beszámolót, valamint annak közhasznúsági mellékletét saját honlapján elhelyezi. és 
a közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre 
vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 
 
 
 
 

7. AZ ALAPÍTVÁNY FELÜGYELETE, NYILVÁNTARTÁSA 
 

7.1. Az alapítvány feletti adóellenőrzést az adóhatóság, az államháztartásból származó 
(költségvetési) támogatás felhasználásának ellenőrzését törvény eltérő rendelkezése 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. 
 
7.2. Az alapítvány hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, ha a 
közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg. 
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7.3. Az ügyész a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szervnél indítványozhatja a 
közhasznú jogállás megszüntetését, ha az alapítvány működése és vagyonfelhasználása az e 
törvényben, a létesítő okiratban vagy az ennek alapján készített belső szabályzatokban foglalt 
rendelkezéseknek nem felel meg, és ezen a szervezet az ügyészi felhívás ellenére sem változtat. 
 
7.4. Az alapítvány a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait 
rendezni, illetve közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségeit 
időarányosan teljesíteni. 

 
 
 
 
8. AZ ALAPÍTVÁNY ÁTALAKULÁSÁRA ÉS MEGSZŰNÉSÉRE VONATKOZÓ SZABÁLYOK 
 

8.1. Az alapítvány más alapítvánnyal történő egyesüléséről vagy az alapítvány szétválásáról az 
alapító akkor hozhat döntést, ha az alapító okiratban meghatározott vagyon juttatását teljesítette. 
Az egyesülés vagy a szétválás nem járhat az alapítványi vagyon csorbításával és az alapítványi cél 
veszélyeztetésével. 
 
8.2. 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. 

 
 Az alapítók nem szüntethetik meg az alapítványt. 
 
Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítókat a szükséges 
intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és 
a könyvvizsgálóval is. Ha az alapítók a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi 
intézkedést nem hoznak, 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. 
 
8.3. 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. 
 
Az alapító az általa juttatott vagyonról az alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az alapítvány 
céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet, ha az alapító 
okirat ilyen esetre a vagyonról nem rendelkezik vagy a rendelkezés teljesítése lehetetlen. 
 
A nyilvántartó bíróság jogszabályban meghatározott szervezetnek juttatja a vagyont, ha az alapító 
okirat, vagy az alapító nem rendelkezik a megszűnő alapítvány vagyonáról, vagy ha az alapító 
okirat által megjelölt személy, vagy az alapító által megjelölt alapítvány, egyesület a vagyont nem 
fogadja el vagy azt nem szerezheti meg. 
 
 
 
 
 
 

9. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 

Az alapítvány határozatlan időre alakul. 
 
A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és az Ectv. rendelkezéseit, továbbá a 
vonatkozó hatályos jogszabályokat kell alkalmazni. 
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