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PRIMUS INTER PARES ALAPÍTVÁNY  

 

 ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

    /módosításokkal egységes szerkezetben/ 

 

Alulírott Kmety Attila alapító  

 

a társadalom különböző hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő és kisebbségi csoportjainak 

segítése, társadalmi integrációjának előmozdítása, a különbségek felszámolása, pszichés, 

szellemi és kulturális fejlesztése, a közösségbe való beilleszkedésük elősegítésének érdekében  

 

alapítványt kívánok létesíteni határozatlan időre, a korábbiakban hatályos Polgári 

Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény, továbbá az időközben hatályba lépett Polgári 

törvénykönyv a 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint az egyesülési jogról, a 

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

CLXXV. törvény, ( továbbiakban : Ec.tv. ) illetve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról 

és ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.évi CLXXXI. törvény.(továbbiakban: 

Cb.tv.) alapján.  

 

 

1.Az alapítvány neve: Primus Inter Pares Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány) 

Az Alapítvány rövidített neve: PIPA Alapítvány  

Az Alapítvány angol megnevezése: Primus Inter Pares Foundation 

Az Alapítvány rövidített megnevezése angolul: PIPA Foundation 

 

2. Az Alapítvány székhelye: Budaörs.  

 

3. Az Alapítvány jogállása: az Alapítvány jogi személy. 

 

4. Az Alapítvány jellege: az Alapítvány nyitott alapítványként jön létre. 

 

Az Alapítványhoz bármely bel- és külföldi, természetes, vagy jogi személy, vagy jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet - mind külföldi, mind belföldi - csatlakozhat, aki az 

alapítvány céljait elfogadja és azt vagyoni (pénzbeli) hozzájárulással, önkéntes munkával 

támogatni kívánja. 

Az alapítvány nemzetközi civil szervezetként működik. 

Az Alapítvány közhasznú, megfelelő erőforrással rendelkezik, így megfelel az egyesülési jogról a 

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

CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv.) 32. § (4) bekezdésében meghatározott legalább egy 

feltételének. 

Az Alapítvány megfelelő társadalmi támogatottsággal is rendelkezik, így megfelel az előbbiekben 

hivatkozott jogszabályi szakasz 5.) bekezdésében meghatározott feltételek egy feltételének.  

Az Alapítvány hozzájárul a társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez és a 

szervezet szolgáltatásai a szervezet tisztségviselőin, esetleges munkavállalóin, önkéntesein kívül más 

személyek számára is hozzáférhetőek. 

 

5. Az Alapítvány célja 
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Az alapítvány célja, hogy elősegítse a társadalom bármelyfajta kisebbségi, fogyatékkal élő és  

egyéb hátrányos helyzetű csoportjai problémáinak megoldását, a kisebbségi csoportok 

társadalmi integrációját, a különbségek felszámolását. Mindezt a legszélesebb értelemben vett 

segítő technikák igénybevételével, mint az összes pszichológiai, mediációs, coaching, csoport- 

és egyéni terápiás eszközök, tréningek használatával kívánja elérni. 

 

Az alapítvány közvetíteni kívánja a nemzetközi tapasztalatokat, módszereket, de ugyanígy 

támogatni kívánja a hazai tapasztalatok, módszerek nemzetközi fórumokon való ismertetését, 

valamint a jó és támogatható nemzetközi eljárási tapasztalatok átvételét. Az Alapítvány 

céljainak megvalósítása érdekében nemzetközi jelleggel működik. 

 

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

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

 

6.1  Az Alapítvány közhasznú tevékenységi köre 

 

Az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységeket végzi és e közfeladatokat az alább 

felsorolt, jelzett jogszabályok írják elő és alapozzák meg az Ectv 34.§ (1) bekezdés a) pontja 

alapján. 

 

- A kisebbségi csoportok szűkebb és tágabb környezetének (család, egyéb közösség) 

segítése, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, 

- a női esélyegyenlőség elősegítése, a nemi szerepek mellérendelt voltának hangsúlyozása, 

gendertudatos kommunikáció elősegítése a segítő technikák által. Az előítélet-mentes 

gondolkodás terjesztése, 

- a magyar lakosság egészségkultúrájának, egészségmagatartásának fejlesztése a 

tudományosan megalapozott, a legkülönbözőbb pszichológiai technikák, csoport és 

egyéni terápiák, valamint coaching módszerével, életmódváltás segítése,  

- egyéb kisebbségi csoportok (LMBT csoportba tartozó emberek, nemzeti és etnikai 

kisebbségek, mindenféle fogyatékkal élők, külföldre emigrált magyar állampolgárok) 

pszichés és jogi érdekképviselete, gyógyítása,   

- az emberi és állampolgári jogok védelme, 

- Mediáció, konfliktuskezelés. Mediációk; üzleti, családi munkahelyi, gazdasági, 

munkaügyi, permegelőző, kiscsoportos konfliktuskezelés és jóvátételi eljárás.  

- a család stabilitásának támogatása a krízishelyzetek, mint válás, mentálhigiénés 

támogatása által, az egyedülálló szülők, gyermekek élethelyzeteinek megértése és a 

megoldások megtalálása és segítő közösségek kialakítása által, 

 

Szociális tevékenység, ehhez kapcsolódóan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

esélyegyenlőségének  elősegítése, beleértve a női esélyegyenlőség elősegítését is, mely 

közfeladatot  a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. törvény 32.§ és 33.§-

ai, valamint az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi 

CXXV. törvény 1.§ és 7.§-a, valamint 27.§-a szabályoz.  

A második, harmadik bekezdésnél a jogszabályi előírásnál, amely azt megalapozza, még 

alkalmazni kell az egészségügyről szóló 1997 évi CLIV. törvény 3.§-át, a  35.§-át, a 41.§-át 

79.§-át. 

Az utolsó bekezdést a családok védelmét, támogatását, mely közfeladatot a családok 

védelméről szóló 2011.évi. CCXI. törvény  1.§-6.§-ai alaján látja el. 

 Az Alapítvány az első négy bekezdésben meghatározott közfeladatot a helyi 

önkormányzatok és szerveik………..feladat és hatásköréről szóló  1991 évi XX. törvény 
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121.§-ának a.) pontja, valamint a Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi 

CLXXXIX törvény 13.§(1) bekezdés 4.) és 8) pontjai alapján is ellátja.  

 

- pszichoedukáció, ismeretterjesztés csoportosan és egyénileg, 

- szupervíziós lehetőség biztosítása a szakmai képzésben résztvevő, vagy már végzett 

mediátorok pszichológusok és egyéb segítő szakma képviselői részére,  

- a célok elérésének érdekében kutatási, oktatási tevékenység folytatása szakemberek és 

érintettek részére, 

E tevékenységet az együttműködés a középtávú tudomány és technológia-és innovációs 

politika, tevékenység kialakításában és folytatásában, valósítja meg a kutatás-fejlesztésről 

és a technológiai innovációról szóló 2004.évi CXXXIV. Törvény 5.§-a 6.§-a (1) (2) bekezdés 

c.) és e.) pontjai alapján. 

A második, bekezdésnél a jogszabályi előírásnál,  amely azt még megalapozza, alkalmazni 

kell az egészségügyről szóló 1997 évi CLIV. törvény 3.§-át, a  35.§-át, a 41.§-át 79.§-át. 

 

- felnőttképzési programok kidolgozása, szervezése, illetve e tevékenységek támogatása; 

- a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése 

és a kapcsolódó szolgáltatások, azaz a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek 

képzésének, oktatásának elősegítése személyiségfejlesztő tréningek, karrier coach képző 

programok kidolgozásával, oktatásával, továbbá a munkanélkülivé válás következtében 

fellépő életvezetési problémákkal való megküzdés segítése speciális karrier és személyes 

coach képzési programok fejlesztésével, oktatásával, 

- szakmai-érdekvédelmi szervezetek támogatása, 

- a fenti területeken tanácsadói, illetve szakértői szolgáltatások nyújtása; 

 

A képzések színvonalának, és tudományos megalapozottságának elősegítése, hátrányos 

helyzetű csoportok képzésének, a velük való foglalkozásokban részt vevők támogatásának 

elősegítése. 

A munkaerőpiacon hátrányos helyzetű csoportok, rétegek támogatása, felzárkóztatása 

felnőttképzési programmal, mely tevékenységeket, közfeladatot a felnőttképzésről szóló 

2001.évi CI. törvény 3.§-a alapján látja el. 

Szociális tevékenység, ehhez kapcsolódóan hátrányos helyzetű társadalmi csoportok 

esélyegyenlőségének elősegítése, beleértve a női esélyegyenlőség elősegítését is, mely 

közfeladatot  a szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993 évi III. törvény 32.§ és 33.§-ai, 

valamint az egyenlő bánásmódról és esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003.évi CXXV. 

törvény 1.§ és 4§-a 7.§ (1) (2) (3) bekezdései és 27.§-a szabályoz. 

Kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról szóló 2004.évi CXXXIV. Törvény 5.§-a 

6.§-a (1) (2) bekezdés c.) és e.) pontjai alapján. 

 Az Alapítvány e közfeladatokat a helyi önkormányzatok és szerveik………..feladat és  

hatásköréről szóló  1991 évi XX. törvény 121.§-ának a.) pontja, valamint a Magyarország 

helyi önkormányzatiról szóló 2011.évi CLXXXIX törvény 13.§(1) bekezdés 4.) és 8) pontjai 

alapján is ellátja.  

 

- tanulmányutak szervezése, illetve pályázatok kiírása, külföldi oktatók, előadók,  

- nemzetközi szakmai és tudományos programok, együttműködések támogatása az Európai 

Unión belül és kívül, 

- információs és tanácsadó központok működtetése, és ennek keretében információ gyűjtése 

és feldolgozása, 

- mértékadó magyar szakkönyvek más nyelvre való fordításának támogatása, 

- mértékadó külföldi szakkönyvek magyar nyelvre való fordításának támogatása, 
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- kapcsolattartás, hálózatépítés, felsőoktatási intézmények és kutatóintézetek közötti közös 

programok, projektek létrehozására, támogatására, 

 

E fenti tevékenységeket, mint közfeladatot a kutatás-fejlesztésről és a technológiai 

innovációról szóló 2004.évi CXXXIV. Törvény 5.§-a 6.§-a (1) (2) bekezdés c.) és e.) pontjai 

alapján végzi. 

 

6.2  Az Alapítvány nem közhasznú tevékenységi köre 

- nyomtatott, audio-vizuális és elektronikus kiadványok készítése, kiadása,  

- a módszereket és tevékenységeket megismertető weblap működtetése, 

- kiadványok, könyvek szerkesztése és megjelentetése, oktatófilmek készítése, 

- a pszichológiai szemlélet, és tudás képviselte a coachingban, és a coaching szemlélet, és 

tapasztalat képviselete a pszichológiában, 

- konferenciák, rendezvények, továbbképzések szervezése és tartása a fent említett összes 

témakörben. 

 

 

7. A vagyonfelhasználás módja 

 

A fenti célkitűzés gyakorlatban történő megvalósítása érdekében: 

 

- szociális intézmények létrehozása, fenntartása, módszertani, információs és terápiás 

központok létrehozása működtetése, 

         - az egészségügyi intézményrendszer átalakulásának és fejlődésének támogatása 

- ösztöndíjak, díjak alapítása, támogatása és odaítélése meghatározott időszakonként 

meghirdetett pályázatok, valamint az előbbiekben megjelölt tevékenységekben 

közreműködő és részt vevő személyek számára. 

- az Alapítvány által feltárt és figyelemmel kísért, a célokban meghatározott társadalmi 

csoportokon belül megjelent és a tevékenységhez kapcsolódó közreműködés, szakmai 

támogatás, e területeken megjelenő igények kommunikálása, megjelenítése, 

- könyvek, szakmai folyóiratok kiadásába támogatások odaítélése, illetve a célokhoz 

kapcsolódó kiadványok támogatása, az abban részt vevők díjazása.  

 

A célok és tevékenységek figyelembe vételével az Alapítvány az évente elkészített és 

elfogadott tervek alapján dönt a támogatások odaítéléséről, a pályázatok kiírásáról. A 

beérkezett és meghirdetett pályázatok elbírálásánál a kuratórium dönt, szükség esetén 

szakértők szakmai véleményének figyelembe vételével a támogatottak köréről, amelynek 

meghatározása a kiírásokban, a meghirdetett pályázatokban meghatározásra kerül. 

 

Az Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételére - a célok és tevékenység figyelembe 

vételével-, a programokban, pályázatokban meghatározott rászorultság alapján körülhatárolt 

társadalmi csoportok jogosultak. 

 

8. Az Alapítvány vagyona 

 

Az Alapítvány induló vagyona (törzsvagyon) 200.000,-Ft (azaz kettőszázezer forint), melyet az 

alapító az alapító okirat bírósági érkeztetését tanúsító okmány birtokában, letéti bankszámlára 

helyez el, és arról  a bank igazolását 10 napon belül becsatolja a bíróság részére. 

 

Az Alapítvány vagyona minden olyan módon felhasználható, amely közvetlenül, vagy 

közvetve az Alapítvány céljainak megvalósulását szolgálja. A vagyon felhasználásáról az 
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Alapítvány Kuratóriuma dönt oly módon, hogy az Alapítvány céljainak megvalósítása 

érdekében a mindenkori vagyonának 80 %-át használhatja fel.  

Az alapító és csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem 

követelheti vissza. 

 

9. Az Alapítvány gazdálkodása 

 

Az Alapító az Alapítvány rendelkezésére bocsátott vagyon felhasználása tekintetében úgy 

rendelkezik, hogy azt az Alapítvány alapítványi célokra, feladatokra használhatja fel, 

hasznosíthatja, illetve hasznait szedheti. 

 

Az Alapítvány bevételeit, valamint költségeit, ráfordításait az Ec.tv-ben meghatározott 

részletezés szerint elkülönítetten a számviteli előírások szerint tartja nyilván.  

Az Alapítvány a rá vonatkozó könyvvezetési szabályokat alkalmazza, mely jelen esetben 

kettős könyvvitelt jelent. 

 

A csatlakozni kívánó fél által felajánlott vagyon elfogadásáról, a Kuratórium dönt. A 

csatlakozók jogosultak az Alapítvány céljaival egybeeső javaslatot tenni az általuk juttatott 

vagyon felhasználásával kapcsolatosan, de a felhasználás módjáról azonban a Kuratórium dönt. 

 

Az alapítványi célok érdekében az Alapítvány az alapcél szerinti tevékenységet nem 

veszélyeztetve vállalkozhat, azzal a kikötéssel, hogy az ebből származó jövedelmet az 

alapítványi vagyon gyarapítására, illetve a cél szerinti tevékenységre kell fordítani, továbbá, 

hogy a vállalkozási, gazdálkodási tevékenységet céljai megvalósítása érdekében, azokat nem 

veszélyeztetve végezhet, illetőleg gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 

létesítő okiratban meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja. Vállalkozási tevékenység 

csak másodlagos jelleggel folytatható.  

 

Vállalkozás esetén az Alapítvány induló, vagy mindenkori vagyonának, legfeljebb 40 %-a 

használható fel. 

Amennyiben az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől támogatásban részesül, úgy arra 

az azt biztosító támogatóval köteles szerződést kötni, melyben annak feltételeit felek rögzítik, 

különösen az elszámolás feltételeit és módját. 

 

Az igénybe vett támogatások, az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által 

megismerhetők. 

  

Az Alapítvány vezető tisztségviselőt, önkéntest, támogatót, valamint e személyek 

hozzátartozóját a polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( továbbiakban: Ptk. ) 

8.1.§-a alapján cél szerinti támogatásban, juttatásban nem részesítheti, kivéve a bárki által 

igénybe vehető szolgáltatásokat. 

 

Az Alapítványi vagyon terhére, az Alapítvány céljainak megvalósításával összefüggésben 

annak a személynek juttatható szolgáltatás, akit a Kuratórium kedvezményezettként megjelöl. 

Az alapító, csatlakozó, illetőleg hozzátartozóik nem lehetnek az Alapítvány 

kedvezményezettjei. 

 

Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat váltót illetve más hitelviszonyt 

megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Az Alapítvány a gazdálkodási-vállalkozási 

tevékenységének fejlesztéséhez hitelt nem vesz fel. 
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A Kuratórium döntése szerint az Alapítvány az alapítónak beszámol működéséről és 

gazdálkodásáról, az írásba foglalt éves beszámolót az alapító részére eljuttatja. 

 

Az Alapítvány javára az Ec. tv. alapján, adománygyűjtő tevékenység folytatható. 

 

 

10. Az Alapítvány kezelő szervezete – Kuratóriuma 

 

Az Alapítványt, illetve vagyonát 3 főből álló Kuratórium kezeli, illetve képviseli. 

 

Az Alapítvány Kuratóriumába az alapító az alábbi személyeket jelöli, határozatlan időtartamra: 

  

 

Kuratóriumi elnök: Dr. Ritter Andrea 

 

Kuratóriumi tagok:     Szőts Ildikó 

    

   Berkes István 

    

Vezető tisztségviselő, vagyis kuratóriumi tag az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

A Kuratórium tagjai díjazásban nem részesülhetnek, kizárólag költségeik megtérítésére 

tarthatnak igényt. 

Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. 

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. A kuratórium 

tagját az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok 

gyakorlója hívja vissza. 

                        

 

11. Az Alapítvány kuratóriumi tagjaival kapcsolatos összeférhetetlenségi rendelkezések 

 

- nem lehet Kuratóriumi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

jogkövetkezmények alól nem mentesült, 

- akit valamely foglalkozástól jogerősen eltiltottak, akit valamely foglalkozástól jogerős 

bírói ítélettel eltiltottak az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet 

folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet, 

- az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.  

 

A Kuratórium határozathozatali eljárásában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 

közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján 

 

- kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, 

- bármilyen más előnyben részesül, illetve megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem 

minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.  

 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője az a személy aki, korábban olyan közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselő volt 

annak megszűntét megelőző két évben legalább egy évig 
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- amely jogutód nélkül szűnt meg, úgy hogy az állami adó és vámhatóságnál nyilvántartott 

adó-és vámtartozást nem egyenlítette ki, 

- amellyel szemben az állami adó-és vámhatóság üzletzárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletzárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

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

felfüggesztette, illetőleg törölte. 

 

12. A Kuratórium jogköre, feladata 

 

A Kuratórium biztosítja az alapítvány zavartalan működését, gondoskodik az alapítványi 

vagyon Alapító Okiratban meghatározott célok szerinti felhasználásáról, meghatározza a 

szükséges személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról. 

 

Az Alapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke önállóan látja el. 

 

A Kuratórium elnökét, és tagjait határozatlan időtartamra az alapító kéri fel.  

 

A Kuratórium tagja az, aki az alapító felkérését elfogadja, és írásban nyilatkozik, hogy a 

jogszabályok, illetve a jelen Alapító Okirat által reá rótt feladatok teljesítését vállalja. 

 

Amennyiben a Kuratórium tagjai közül bármelyik személy kuratóriumi tagsága megszűnik 

(haláleset, betegség, lemondás stb.) az alapító dönt az új kuratóriumi tag személyéről. 

 

13. A Kuratórium Elnöke 

 

A Kuratórium elnöke irányítja a Kuratórium munkáját az ülések között. 

Szükséges és indokolt esetben az elnök bármikor összehívhatja a Kuratóriumot 

 

A Kuratórium elnöke ellenőrzi és irányítja az Alapítvány működését, és intézkedik a kiadások 

ellenőrzéséről. 

 

Bármely Kuratóriumi tagot, vagy külső személyt írásban megbízhat az Alapítvány nevében 

eljárni, mely intézkedéséről az Alapítvány Kuratóriumának köteles beszámolni. 

 

Az elnök kezeli az Alapítvány pénzeszközeit, gondoskodik az utalványozásról, és a számlák 

törvényességét ellenőrzi, valamint gondoskodik a hatályos pénzügyi rendelkezések alapján rá 

kötelező feladatok ellátásáról, vagy elláttatásáról. 

 

Gondoskodik a Határozatok Tára szabályszerű vezetéséről. 

E feladatai ellátása során bármely, általa írásban megbízott Kuratóriumi tag helyettesítheti. 

 

 

14. Az Alapítvány Kuratóriumának eljárási rendje 

 

Az Alapítvány Kuratóriuma legalább évente két alkalommal ülésezik. 

 

A Kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa felkért tag hívja össze a 

napirend megjelölésével úgy, hogy a meghívó az ülés tervezett időpontja előtt 15 nappal – az 

átvételt igazolható módon – a kuratórium tagjai kézhez vegyék.  
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Egyes napirendi pontok esetében tanácskozási joggal szakértők hívhatók meg az elnök, illetve 

bármely Kuratóriumi tag javaslata alapján. 

 

Rendkívüli ülést kell összehívni, ha azt a Kuratórium bármely tagja, a napirend megjelölésével 

írásban azt kéri. Ilyenkor a rendkívüli ülést 30 napon belül meg kell tartani. 

 

Az összehívott Kuratóriumi ülés akkor határozatképes, ha azon a Kuratóriumi tagok több mint 

fele, azaz 2 fő megjelent. A Kuratórium ülései nyilvánosak, azokat bárki látogathatja. A 

Kuratóriumi ülést zárttá lehet nyilvánítani, ha a nyilvános ülés tartása sértené mások 

személyiségi jogait, vagy a zárt ülés tartása adatvédelmi okokból szükséges. 

 

Az Alapítvány köteles a Kuratórium által hozott döntések tartalmáról, időpontjáról, és 

hatályáról, illetve a döntést támogató és ellenzők számarányáról és személyéről jegyzőkönyvet 

vezetni és határozatait számozott sorrendben a határozatok tárába bevezetni. 

 

 

A Kuratórium üléseit az elnök, akadályoztatása esetén az általa írásban felkért Kuratóriumi tag 

vezeti.  

 

A Kuratórium üléseiről a fentiekben meghatározott jegyzőkönyvet kell készíteni.  

 

A jegyzőkönyvek vezetéséről és a határozatok nyilvántartásáról az elnök köteles gondoskodni.  

 

A jegyzőkönyvet az ülésen megválasztott jegyzőkönyvvezető, illetve a jegyzőkönyv hitelesítő 

látja el kézjegyével. 

 

A Kuratórium döntéseit minden esetben a – 16. és 17. pontokba foglaltak kivételével-a 

jelenlévők egyszerű szótöbbségi szavazatával hozza meg 

 

Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

Ha a kuratóriumi tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a 

határozatképesség megállapítása során, figyelmen kívül kell hagyni. 

A Kuratórium döntéseiről, a döntés meghozatalát követő két héten belül, köteles a döntésben 

érintetteket értesíteni. Az Alapítvány döntéseit évente a http://pipa.info.hu elnevezésű 

honlapon közzétenni. 

Az Alapítvány ülései nyilvánosak kivéve, ha ezt személyiségi jogok védelme, vagy 

adatvédelmi rendelkezések tiltják. 

Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet. Korlátozható 

a betekintés, ha erre személyiségi jogok védelme, vagy adatvédelmi okból kerül sor. 

 

Az Alapítvány működése, szolgáltatásai igénybevételének módja, beszámolói közlése 

nyilvános, a vonatkozó adatokat az Alapítvány honlapján, a http://pipa.info.hu is közzéteszi. 

 

Az Alapítvány kurátorai és esetleges egyéb tisztségviselői kuratóriumi tevékenységüket 

elsősorban társadalmi munkában végzik, de költségtérítésben részesülhetnek a kuratóriumban 

végzett tevékenységükért.  

A Kuratóriumi tagság megszűnik: 

- visszahívásával 

- lemondással 

- a Kuratóriumi tag halálával 

http://pipa.info.hu/
http://pipa.info.hu/
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- a Kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával 

- a Kuratóriumi taggal szemben kizáró, vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

15. A Kuratórium kizárólagos döntési hatásköre 

 

A Kuratórium kezeli az Alapítvány vagyonát és dönt annak felhasználásáról az alábbiak 

szerint: 

 

- döntés az Alapítvány céljára adott vagyoni hozzájárulás elfogadásáról vagy visszautasításáról 

(szükség szerint utólag), 

- döntés a vagyon felhasználásáról, ennek során minden kérdésben ügydöntő hatáskörrel 

rendelkezik, 

- az Alapítvány éves gazdálkodási tervének, éves beszámolójának és mérlegének, 

költségvetésének, támogatási programjának és az Ec.tv.szeinti összes beszámoló és melléklete 

elfogadása,  

- közhasznúsági melléklet elfogadása 

- döntés a vállalkozási tevékenység folytatásáról és feltételeiről 

- döntés az esetleges Alapítványi vagyon elidegenítéséről azzal a kikötéssel, hogy az abból 

származó bevételt az Alapítvány céljaira kell felhasználni, 

- döntés a kötelezően, nyilvánosan meghirdetett ösztöndíjak, pályázatok kérdésében, 

- döntés abban a kérdésben, hogy az Alapítvánnyal kapcsolatos közzététel milyen szöveggel 

jelenjen meg. 

 

E kérdésekben történő döntéshez a harmadik bekezdés kivételével, a Kuratórium jelenlévő 

tagjainak egybehangzó igenlő szavazata szükséges. 

 

16. Beszámolási szabályok 

 

Az Alapítvány működéséről, vagyoni pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 

könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, mint mérlegforduló nappal köteles 

beszámolót készíteni. Az üzleti év azonos a naptári évvel. Az év közben alakuló szervezet 

esetén ez az időpont a megalakulás évében ettől eltér. 

Az Alapítvány beszámolója tartalmazza a mérleget az eredmény kimutatást, kettős könyvvitel 

esetén a kiegészítő mellékletet. E beszámolóra, mellékletre stb. illetve annak tartalmára az Ec 

tv. 29.§-ának, valamint a 30.§-ainak rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Az Alapítvány éves beszámolóját, valamint a jelen alapító okirat 16.§ harmadik bekezdésében 

foglalt további beszámolókat, azok mellékleteit, a kuratóriumi tagok egyhangú jóváhagyással 

fogadják el. Ezeket a Kuratórium a tárgyévet követő évében, de legkésőbb június 30-ig 

nyilvánosságra hozza.  

 

Az Alapítvány az Ec.tv.30.§ )1) (2) bekezdés, valamint a Cb.tv. alapján a beszámolót, valamint 

a mellékletet letétbe helyezi és közzéteszi. 

 

Mivel az Alapítvány saját honlappal rendelkezik, a közzétételi kötelezettség a korábbiakban 

megjelölt honlapon történő megjelenítésre vonatkozik.  

 

 

17. A Kuratórium képviselete, rendelkezés a bankszámla felett 
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Az Alapítványt harmadik személyekkel szemben a Kuratórium elnöke önállóan képviseli, mely 

jogot delegálhatja a kuratóriumi tagoknak is. Ez esetben rendelkezésének megfelelően együtt 

és külön is elláthatják az Alapítvány képviseletét. 

 

Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a Kuratórium elnöke önállóan, két 

kuratóriumi tagja pedig együttesen jogosult. 

 

       

18. Az Alapítói Jogok átadása 

 
a.) Az alapító maga helyett, - halála esetére - a Ptk. szerint, az alapítói jogok gyakorlására, a halála 

bekövetkeztének napjától az alábbi személyt nevezi ki. 

 

 név: Tóth Zsuzsanna. 

        

b.) Az alapító tudomásul veszi, hogy a kijelölt személyre az alapítóra vonatkozó rendelkezések az 

irányadók, valamint azt, hogy a kijelölés annak nyilvántartásba vételét követően nem vonható vissza.  

c.) Az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személynek a kijelölés feltétele bekövetkeztekor minden 

olyan helyzetet meg kell szüntetnie, amely során az Alapítvány kuratóriuma elnökével, képviselőjével 

fennálló rokoni viszony előidéz, vagyis a képviseleti jog megszűnik és új képviselő kijelölésére kerül 

sor.  

 

18. Az Alapítvány megszűnése 

 

1. Az alapítvány megszűnik, ha 

- az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg 

- az alapítvány céljainak megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más 

alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód, vagy 

- az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. 

 

 

2. Az alapítvány megszűnése esetén az alapítványi vagyon még meglévő összege az alapítványi 

vagyon alapításkori összegéig az alapítóra száll vissza. A még ezen felül fennmaradó összeget más 

hasonló célú alapítvány javára kell felhasználni. 

 

19. Egyéb rendelkezések 

 

Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapító Okirat érvényességéhez annak bírósági 

nyilvántartásba vétele szükséges. Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vételével jön létre a 

Cb.tv rendelkezései alapján..  

 

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013 

évi V. törvény (Ptk.) az Ec. tv.az Cb.tv., valamint a mindenkori hatályos, egyéb jogszabályi 

rendelkezések az irányadók. 

 

Jelen alapító okirat készült:  

 

Budapest, 2016. augusztus 21. 

 

………………………………………. 

        Kmety Attila 
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