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ALAPÍTÓ OKIRAT 
MÓDOSÍTOTT ÉS EGYSÉGES SZERKEZETŰ 

 

A korszerű gyermekmentés és a gyermekek sürgősségi ellátásának országos fejlesztése, művelése 

érdekében, alulírott Szentesi Zsolt és Patthy Szabolcs, a fenti célok támogatására jelen alapító 

okirattal, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:1-3:34 § és 3:378–3:404§-aiban 

írtak szerint, figyelemmel az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv), 

szabályaira a Fővárosi Bíróság 7.Pk.61.200/2004/2. számú végzésével bejegyzett MAGYAR 

GYERMEKMENTŐ ALAPÍTVÁNY alapító okiratát, az alábbiak szerint módosítjuk, s foglaljuk 

egységes szerkezetbe: 

1./ Az Alapítvány alapítói: 

 

Szentesi Zsolt xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Patthy Szabolcs xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

2./ Az Alapítvány elnevezése: 

MAGYAR GYERMEKMENTŐ ALAPÍTVÁNY 

Az Alapítvány közhasznú szervezetnek minősül. 

3./ Az Alapítvány székhelye: 

1146 Budapest, Bethesda utca 10. 

4./ Az Alapítvány célja: 

Az Alapítvány célja, hogy a magyarországi korszerű gyermekmentés és gyermek 

sürgősségi ellátás kialakítása, művelése és fejlesztése érdekében fejtse ki tevékenységét 

Célja a gyermek sürgősségi szakellátás szakmai és laikus köztudatba való beépítése. 

Ezen céloktól vezérelve, az Alapítvány a fenti célkitűzésekkel kapcsolatos alábbi 

tevékenységeket végzi: szakirányú ellátási és oktatási modellek kidolgozása, 

kidolgoztatása, terjesztése, oktatása, ezek szervezése, valamint ezek beillesztése a szak és 

alternatív képzési rendszerekbe. A szakmai jogszabályok kidolgozásában valórészvétel. 

Az ideák és célok hazai és nemzetközi szervezetekben való képviselete. Az Alapítvány a 

fenti célok érdekében az egészségnevelés és megelőzés területén fejt ki tevékenységet, 

közreműködik a szakdolgozók és laikusok szemléletformálásában. A fentieken túl az 

Alapítvány a célok érdekében támogatja a kutatást és a tudományos tevékenységet. E 

körben feladata pályázatok kiírása, elbírálása, támogatások összegének és 

felhasználhatóságának meghatározása, az eredmények értékelése, hazai és nemzetközi 

ismertetése, terjesztése; a célkitűzésekkel kapcsolatosan, a lakosság és az orvosi szakmai 

körökben felvilágosító, ismeretterjesztő tevékenység végzése, finanszírozása; a 

célkitűzések megvalósítása érdekében szakértők oktatása és továbbképzése; a fenti 

tárgykörökben hazai és nemzetközi kongresszusok és munkaértekezletek szervezése, 

támogatása, a részvétel pályázati úton történő támogatása; a fenti tárgyban publikációs - 

szerkesztői, lektorálási, írói szakirodalommal kapcsolatos eseti kiadványokkal kapcsolatos 

kiadói tevékenység; a célkitűzésekkel kapcsolatos egészségügyi szaktanácsadás. 
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Az Alapítvány feladata a fenti célok érdekében az egészségügyi intézményekhez rendelt, 

de az Országos Mentőszolgálat irányítása alatt álló mentőorvos autók kiállítása,  

felszerelése és üzemeltetése. Ennek az újfajta ellátási rendszernek a kidolgozása és 

bevezetése. 

Az Alapítók rögzítik, hogy az Alapító Okirat 4. pontjában meghatározott célja és 5. pont 

szerinti tevékenysége révén az Alapítvány az alábbi közhasznú tevékenységet folytatja: 

A. Közfeladat: egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, rehabilitációs tevékenység 

Közfeladatot előíró jogszabályhely: az egészségügyről szóló 1997. évi. CLIV.     

törvény 141§(1) és 144§(1)-(2). 

Közhasznú tevékenység leírása: Rendezvények, felvilágosító előadások szemléletformáló 

programok szervezése. 

 

B. Közfeladat: sürgősségi betegellátás, mentés, betegszállítás, mozgóőrség 

Közfaladatot előíró jogszabályhely: 1997. évi CLIV. törvény 94-96§. 

Közhasznú tevékenység leírása: együttműködési szerződés keretében az Országos 

Mentőszolgálattal, az Alapítvány által kiállított és felszerelt gyermek-mentőorvosos 

gépjárművek az OMSz irányításával és az általa alkalmazott személyzettel végzi e 

feladatot. Az alapítvány mentőorvosi autókat állít ki, szerel fel és üzemeltet. Végzi a 

személyzet oktatását, finanszírozza a szakszemélyzet nem lakhely szerinti állomáshelyre 

utazását. Önálló tevékenységként saját mentési engedéllyel mentés, mozgóőrség 

biztosítása, rendezvények biztosítása. 

 

C. Közfeladat: Szociális és családsegítő tevékenység,  

Közfeladatot előíró jogszabályhely: a családok védelméről szóló 2011. évi CCXI. törvény  

1§-6§ 

Közhasznú tevékenység leírása: Az alapítvány a gyermek sürgősségi ellátások segítésével 

végzi. 

 

D. Közfeladat: tudományos kutatás,  

Közfeladatot előíró jogszabályhely: 2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a 

technológia innovációról 5§ (3). 

Közhasznú tevékenység leírása: Az alapítvány céljainak megfelelő szakirányú tudományos 

és kutatási tevékenység támogatása, pályázatok kiírása, nemzetközi konferenciák 

szervezése. Hazai és nemzetközi kongresszusokon, képzéseken való részvétel támogatása, 

szakkönyvek vásárlása. 

 

E. Közfeladat: nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 

Közfeladatot előíró jogszabályhely: a Felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. 1§ és 3§. 

Közhasznú tevékenység: A Magyarországon még ismeretlen, de nemzetközi szinten már 

bevált és hatékony sürgősségi ellátási és gyermek mentési módszerek és lehetőségek 

terjesztésével, szakmai képzés támogatása és végzése. Gyermekek, kisgyermekes szülők, 

pedagógusok, védőnők, szakdolgozók oktatása. 

 

F. Közfeladat: hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése 

Közfeladatot előíró jogszabályhely: 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a 

gyámügyi igazgatásról 17§ (1) a) pont és 2003. évi CXXV. törvény az egyenlő 

bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról 1§; 
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Közhasznú tevékenység leírása: A gyermekek sürgősségi ellátását végző szervezetek, 

szolgálatok túlterheltsége miatt ellátatlanul maradt, vagy késve ellátott gyermekek 

számának csökkentésével távoli lakóhelyük, vagy kevésbé felszerelt egészségügyi 

infrastruktúra miatt a hátrányos helyzetű csoportok esélyegyenlőségét biztosítja és 

szolgálja a téma szerinti kutatással, rehabilitációjukkal és gyógyításuk elősegítésével. 

 

G. Közfeladat: emberi és állampolgári jogok védelme,  

közfeladatot előíró jogszabályhely: az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. 

törvény 2§. a) b) c) d).  

Közhasznú tevékenység leírása: Az Alapítvány céljainak elérése során, az általa kutatott és 

gyógyított csoport emberi és állampolgári jogait védi és támogatja. 

 

5./ Az Alapítványi vagyon felhasználásának módja; az alapítványi cél elérésének útja: 

Az Alapítvány, céljainak elérését elsősorban az alapítványi vagyon /alapítói vagyon, illetve 

az alapítvány részére természetes és jogi személyek által juttatott adományok/ hozadékaiból, 

szükség szerint a teljes alapítványi vagyonból fedezi. 

Az Alapítvány, céljainak elérését akként biztosítja, hogy a Kuratórium ülésein, az 

Alapítványhoz érkezett eseti, vagy meghirdetett pályázatokat elbírálja, dönt a hozzá érkezett 

kérelmekről, illetve közvetlen észlelése alapján tett indítványok tárgyában dönt az 

alapítványi vagyon felhasználásáról, illetve odaítéléséről. 

Az Alapítvány meghirdeti céljait, a célok eléréséhez megszerzi az azok elérésében érdekelt 

állami, és egyéb szervek támogatását. 

6./ Az Alapítvány részletes tevékenységi körei: 

A támogatási vagyon felépítése: 

Az Alapítvány, céljainak elérésének érdekében nyílt alapítványként működik. Az 

alapítványhoz bármilyen természetes és jogi személy csatlakozhat, a kuratórium egyetértő 

hozzájárulásával, és az Alapítványt támogathatja, akár csatlakozás nélkül is, amennyiben az 

Alapítvány céljával egyetért és vállalja a célok elérésében való közreműködést. Az 

Alapítvány tárgyi, anyagi támogatást fogad el. Anyagi támogatást az Alapítvány, a Civil 

törvény ( 2011. évi CLXX. törvény) szerint fogad el. Az alapítványhoz csatlakozók alapítói 

jogok gyakorlására nem jogosultak. 

7./ Az Alapítvány közhasznú tevékenységet folytat, így közhasznú szolgáltatásaiból bárki 

részesülhet, aki a díjmentes szolgáltatásokat igénybe veszi, vagy pályázata elfogadásra 

kerül. így a szolgáltatások igénybevétele nem kötődik Alapítványi tagsághoz, 

hozzájáruláshoz.  

 Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 

tevékenység végzésére jogosult. 

 

Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú tevékenysége céljának 

elérése érdekében végez, azonban ezen vállalkozási tevékenysége nem veszélyeztetheti 

közhasznú tevékenységét. 

Az Alapítvány gazdálkodásának esetleges vállalkozásainak eredményét nem osztja fel, 

hanem azt a fentiekben írt céljainak elérésére fordítja. 
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Az Alapítvány tevékenységét politikamentesen végzi, szervezete pártoktól független, 

pártnak, politikai csoportosulásnak, önkormányzati, vagy országgyűlési, vagy Európai 

Parlamenti képviselőnek, képviselőjelöltnek, ilyen minőségben támogatást nem nyújt. Az 

Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

8./ Az Alapítvány induló vagyona: 

Az alapítók, s közülük Szentesi Zsolt 125.000,- Ft-ot, míg Patthy Szabolcs szintén 125.000,- 

Ft-ot, mindösszesen 250.000,- Ft-ot, azaz Kettőszázötvenezer forintot helyeznek el az 

Alapítvány bankszámláján, amely a tevékenység megkezdésének első anyagi forrása. 

9./ Az Alapítvány kezelő szervezete: 

 Az Alapítványt, annak céljai elérése érdekében négy tagú Kuratórium vezeti, akiket az 

Alapítók határozatlan időre kérnek fel, rögzítve, hogy haláluk és lemondásuk esetét kivéve, 

elmozdításukra csupán abban az esetben kerülhet sor, amennyiben tevékenységük az 

Alapítvány működését veszélyezteti,valamint amennyiben a  kuratóriumi tag 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozzák, 

továbbá ha a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok következik be. 

A Kuratórium elnökét közvetlenül az Alapító jelöli ki. A Kuratórium az Alapítványi vagyon 

kezelője, s mint ilyen független ügydöntő, vagyonkezelő és képviselő szerv. Az Alapítvány 

képviseletét a Kuratórium Elnöke egy személyben, vagy két kuratóriumi tag együttesen látja 

el. 

A Kuratórium tagjai az Alapítvány érdekében kifejtett munkájukért tiszteletdíjban 

részesülhetnek. 

A Kuratórium legalább hathavonta ülésezik. A Kuratórium üléseit annak Elnöke, a napirend 

megjelölésével írásban, ajánlott levélben, vagy visszaigazolható e-mail-ben hívja össze. A 

Kuratórium ülései nyilvánosak, a napirendben megjelölt kérdésekben a Kuratórium tagjai 

nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel döntenek. A kuratórium ülése határozatképes, ha 

azon legalább három tagja jelen van. Szavazategyenlőség esetén a kuratórium tagjai a 

döntéshozatalt elhalasztják, vagy addig üléseznek, míg a szavazategyenlőség megszűnik. Az 

éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet a kuratórium, az általános határozathozatali 

rend szerint hagyja jóvá. 

Az alapítvány, mint közhasznú szervezet vezető tisztségviselői az alapítóval semmilyen 

érdekeltségi viszonyban nem állhatnak, és erről tisztségük elfogadásánál nyilatkozniuk kell.  

A Kuratórium tagjává az a büntetlen előéletű, nagykorú személy választható meg, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A 

kuratórium tagja a feladatait személyesen köteles ellátni.  

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

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült.  

Nem lehet a kuratórium tagja az, akit e 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.  

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium 

tagja. 

 Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. 

  

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,  

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Alapítvány terhére 

másfajta előnyben részesít;  
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b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;  

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;  

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Alapítványnak nem tagja vagy 

alapítója;  

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy  

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  

 

A legfőbb szerv, valamint az ügyintéző és képviseleti szerv határozathozatalában nem vehet 

részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

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

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

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

 

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. 

 

Az alapítvány a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját – a 

bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél szerinti 

juttatásban nem részesítheti. 

 

A kuratórium elnöke nyilvántartást köteles vezetni, amelyből a kuratórium döntéseinek 

tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya és 

személye megállapítható. A kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban közli, s akként 

hozza nyilvánosságra, hogy azt a hivatalos honlapján www.mgya.org közzéteszi. Az 

alapítvány, mint közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki 

betekinthet, a személyiségi jogok védelméről szóló és az adatvédelmi szabályok által előírt 

megszorítások figyelembevételével.  

Az alapítvány elnöke havonta egy alkalommal, előre egyeztetett időpontban, az írásban 

előterjesztett betekintési igény céljából az iratbetekintést az érdeklődők számára az 

alapítvány székhelyén biztosítja. A kuratórium az alapítvány szervezetének működéséről 

szóló rendelkezéseket, szolgáltatásainak igénybevételének módjára vonatkozó szabályokat, 

valamint beszámolóit akként hozza nyilvánosságra, hogy azokat a hivatalos honlapján 

www.mgya.org közzéteszi.  
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10./ Az Alapítvány Kuratóriuma: 

A Kuratórium Elnöke: 

Dr. Gesztes Éva xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

A Kuratórium tagjai: 

Mészáros Attila xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Torbágyi Pál xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dr. Belicza Márta xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

11./ Felügyelő bizottság: 

 

Az alapítvány a vezető szervtől elkülönült felügyelő szervet, felügyelő bizottságot hoz 

létre. A felügyelő szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 

Az alapítók, 2014. május 27. napjától számított ötévi időtartamra, a felügyelő bizottság 

tagjainak megválasztotta: 

Dr. Sótonyi Gergely xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dr. Windisch István xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

Dr. Eperjesi Zoltán xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                         
 

A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre vonatkozó 

kizáró ok áll fenn, továbbá aki, vagy akinek a hozzátartozója a jogi személy vezető 

tisztségviselője. 

A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt 

venni. A felügyelőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük 

során nem utasíthatóak. 

A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 

megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag 

lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi. 

 

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.  

Az ülés akkor határozatképes, ha valemennyi tag jelen van. Határozatait egyszerű 

szótöbbséggel hozza.  

 

A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítvány működését az ügyek teljes körét átfogóan 

ellenőrizni, így különösen: 

 a kuratóriumi ülésekről készült emlékeztetők figyelembevételével vizsgálja a 

kuratóriumi döntések összhangját az Alapító Okiratban meghatározott alapítványi 

célokkal; 

 az éves Felügyelő Bizottsági jelentés szerint vizsgálja a pénzügyi – gazdálkodási 

tevékenység szabályszerűségét és a mérleget. 
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 köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha tudomást 

szerez arról, hogy az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az 

alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek 

megszüntetésére vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium 

döntését teszi szükségessé. 

 köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását kezdeményezni, ha a vezető 

tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel. 

 Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében nem teszi meg a 

szükséges intézkedéseket, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a 

törvényességi ellenőrzést ellátó szervet. 

 

A Felügyelő Bizottság jogosult: 

 célvizsgálatot folytatni, ha az alapítványi célok megvalósítását, illetve a 

pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja; 

 az alapítvány ügyeiről felvilágosítást kérni, az alapítvány üzleti könyveit, iratait, a 

pénzkezelés és utalványozás rendjét megvizsgálni. 

 

A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek.  

A Felügyelő Bizottság tagjai megbízásukat elfogadó nyilatkozattal vállalják, amelyben 

nyilatkoznak az összeférhetetlenségi okokra kiterjedően is. 

 

A Felügyelő Bizottság tagjait egyenlő jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így 

különösen: jogosult az Alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, 

tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni Kuratórim tagjaitól, illetve munkavállalóitól, az 

alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, a jogi személy fizetési számláját, pénztárát, 

értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel 

megvizsgáltathatja.  

 

A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás 

megszűnésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag 

lemondó nyilatkozatát a jogi személy vezető tisztségviselőjéhez intézi.  

A felügyelőbizottsági tagok az ellenőrzési kötelezettségük elmulasztásával vagy nem 

megfelelő teljesítésével az Alapítványnak okozott károkért a szerződésszegéssel okozott 

kárért való felelősség szabályai szerint felelnek az Alapítvánnyal szemben.  

 

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

a) a legfőbb szerv, illetve az ügyintéző és képviseleti szerv elnöke vagy tagja (ide nem értve 

az egyesület legfőbb szervének azon tagjait, akik tisztséget nem töltenek be), 

b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik, 

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a 

tagsági jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél 

szerinti juttatást –, illetve 

d) az a)–c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 

 

12./ Egyéb rendelkezések: 
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Az alapítvány határozatlan időre jött létre. 

 

Az alapítvány szolgáltatásaiból senkit nem zár ki, azok nyilvánosak, bárki által 

megismerhetőek, igényelhetőek. A szolgáltatások igénybevételének módját az alapítvány 

hivatalos honlapján www.mgya.org hozza nyilvánosságra.  

 

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv (2013. 

évi V. törvény), valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezései 

az irányadók.  

 

Az Alapítvány a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának 

legfontosabb adatait hivatalos honlapján www.mgya.org hozza nyilvánosságra. 

Alulírott alapítók a fenti Alapító Okiratot, mint akaratunkkal mindenben megegyezőt írjuk 

alá és igazoljuk, hogy jelen egységes szerkezetű alapító okirat megfelel a létesítő-okirat 

módosítások alapján  hatályos tartalmának.  

 

 

 Kelt: Budapest, 2014. november 3.  

 

 

 

………………………….    …………………………… 

          Szentesi Zsolt               Patthy Szabolcs 

              alapító                  alapító 
 

 

 

Előttünk, mint tanuk előtt: 

 

 

1. Név………………………………………. 

  

Lakcím:……………………………………… 

 

Aláírás:………………………………………. 

   

2. Név………………………………………. 

  

Lakcím:……………………………………… 

 

Aláírás:……………………………………….. 

 

http://www.mgya.org/

