
42. melléklet a 11/2012. (II. 29.) KIM rendelethez 

Az alapítvány alapító okiratának adattartalma 

1. Az alapító okirat kötelezı rendelkezései az alapítók tekintetében: 

1.1. név 

1.2. lakóhely/székhely 

1.3. az alapítvány céljára rendelt vagyon 

2. Az alapító okirat kötelezı rendelkezései az általános rendelkezések körében: 

2.1. alapítvány neve 

2.2. alapítvány székhelye 

2.3. alapítvány célja 

2.4. az alapítvány tevékenysége 

2.6. rendelkezés arról, hogy az alapítvány határozatlan idıre jött létre 

 

3. Az alapító okirat - alapítók döntése szerint - választható rendelkezései az általános 

rendelkezések körében: 

3.1. alapítvány rövidített neve 

3.2. alapítvány idegen nyelvő elnevezése 

4. Az alapító okirat kötelezı rendelkezései az alapítvány kuratóriummal kapcsolatosan: 

4.1. az ügyvezetı szerv megnevezése kuratórium 

4.2. az alapítvány legfıbb döntéshozó és képviseleti, illetve ügyintézı szerve 

4.3. a kuratórium feladatai különösen 

4.3.1. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mőködésérıl 

és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározott beszámoló és 

közhasznúsági melléklet elfogadása 

4.3.2. az éves költségvetés elfogadása és 

4.3.3. döntés kiegészítı jellegő, nonprofit gazdasági-vállalakozási tevékenység folytatásáról 

4.3.4. döntés az alapítványi vagyon felhasználásról 

4.4. a kuratórium három tagból áll 

4.4.1. elnök 

4.4.1.1. neve 

4.4.1.2. lakóhelye 

4.4.1.3. anyja születési neve 

4.4.2. kuratóriumi tagok 

4.4.2.1. neve 

4.4.2.2. lakóhelye 

4.4.2.3. anyja születési neve 

4.5. a kuratórium tagjainak tisztségének idıtartalma - az alapítók döntése szerint - 

4.5.1. határozatlan idıre szól 

4.5.2. 2 évre szól 

4.5.3. 3 évre szól 

4.5.4. 4 évre szól 

4.5.5. 5 évre szól 

4.6. a kuratórium tagjainak tisztségének megszőnése 

4.6.1. lemondással, az új kuratóriumi tag bírósági nyilvántartásba történı bejegyzésével 



4.6.2. - határozott idıre szóló kijelölés esetén - a határozott idı lejártával, az új kuratóriumi tag 

bírósági nyilvántartásba történı bejegyzésével 

4.6.3. - határozott idıre szóló kijelölés esetén - ha a kuratórium tagjai közül a tagok 

valamelyikének kuratóriumi tagsága - annak lejártát megelızıen - megszőnik, az újonnan 

kijelölt tag tisztsége az eredetileg kinevezett tag kijelölése idejének hátralévı idıtartamára szól 

4.6.4. törvényben meghatározott kizáró ok bekövetkezte esetén 

4.6.5. visszahívással 

4.7. a kuratórium tagjainak díjazása tekintetében 

4.7.1. ülésenként meghatározott összeg 

4.7.2. havonkénti bontásban meghatározott összeg 

4.7.3. ingyenes 

 

5. Az alapító okirat kötelezı rendelkezési a kuratórium döntési és eljárási rendje tekintetében: 

5.1. a kuratórium határozatképes, ha azon legalább két tag részt vesz 

5.2. a kuratórium évente legalább egyszer ülésezik 

5.3. kötelezı összehívás 

5.3.1. bármely kuratóriumi tag kéri 

5.4. üléseirıl jegyzıkönyvet kell készíteni 

5.5. döntéseit határozati formában hozza meg 

5.6. határozatait a jelenlévı tagok szótöbbségével, nyílt szavazásával hozza 

5.7. a határozatokat a határozatok tárában kell nyilvántartani vagy az azokat tartalmazó 

jegyzıkönyveket kell ırizni 

 

6. Az alapító okirat kötelezı rendelkezései a kuratórium elnökével kapcsolatosan: 

6.1. a kuratórium elnökének feladatai 

6.1.1. a kuratórium ülésének összehívása 

6.1.2. képviseli az alapítványt 

6.1.3. 

6.1.4. intézkedéseit a kuratórium döntésének megfelelıen kell megtennie, döntés hiányában 

pedig az alapítvány érdekeivel összhangban 

6.1.5. kezeli az alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol 

6.1.7. vezeti a határozatok tárát vagy ırzi a határozatokat tartalmazó jegyzıkönyveket 

6.2. a kuratórium elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratórium tag, ilyen személy 

hiányában a kuratórium által megbízott kuratóriumi tag helyettesíti 

 

7. Az alapító okirat kötelezı rendelkezései az alapítvány vagyonával, gazdálkodásával 

kapcsolatosan 

7.1. az alapítvány céljára rendelt vagyonnak legalább 100 000 forintnak kell lennie 

7.2. rendelkezés arról, hogy az alapítványhoz az alapítók döntése szerint 

7.2.1. lehet csatlakozni 

7.2.2. nem lehet csatlakozni 

7.3. az alapítvány az adományokat célja elérése érdekében használja fel 

7.4. az alapítvány célja megvalósítása érdekében nonprofit, kiegészítı jelleggel gazdasági-

vállalkozási tevékenységet végezhet 

7.5. alapítvány céljára rendelt vagyon felhasználható mértéke - az alapítók döntése szerint - 

7.5.1. 70% 

7.5.2. 80% 



7.5.3. 90% 

7.5.4. 100% 

7.6.az alapítvány céljaira az alapítvány céljára rendelt vagyont meghaladó minden vagyon 

felhasználható 

7.7. a vagyonfelhasználás módja 

7.7.1. az alapítvány céljához kapcsolódó támogatás iránti kérelemre 

7.7.2. pályázat eljárás útján 

7.7.3. egyéb, az ügyvezetı szerv által elfogadott vagyon-felhasználási szabályzat szerint 

 

8. Az alapító okirat kötelezı rendelkezései az alapítvány képviselete tekintetében 

8.1. az alapítványt a kuratórium elnöke önállóan képviseli 

 

9. Az alapító okirat választható rendelkezése - az alapítók döntése szerint - az alapítvány 

megszőnése esetére 

9.1. annak meghatározása, hogy a hitelezık kielégítését követıen megmaradt alapítványi 

vagyon kit illet 

 

10. Az alapító okirat egyéb kötelezı rendelkezése 

10.1. az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvrıl szóló 

2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

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

irányadók, annak keretei között a kezelı szervezet bármely kérdésben határozatot hozhat 

10.2. nem lehet a kuratórium tagja, akivel szemben törvényben meghatározott kizáró ok áll 

fenn 

 

11. Az alapító okirat - alapítók választása szerint - kötelezıen választandó rendelkezése 

12ó1.1. nem lehet a kuratórium tagja az alapító vagy más olyan személy, aki 

11.1.1. az alapító hozzátartozója 

11.1.2. az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy jogi 

személyiség nélküli gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb 

szerzıdéses jogviszonyban áll vagy 

11.1.3. az alapítóval egyéb érdekeltségi viszonyban áll 

11.2. a kuratórium határozatképességének számításakor figyelmen kívül kell hagyni az alapítót, 

és azt a személyt, aki 

11.2.1. az alapító hozzátartozója 

11.2.2. az alapítóval vagy az alapító meghatározó befolyása alatt álló jogi személlyel vagy jogi 

személyiség nélküli gazdasági társasággal munkaviszonyban, munkavégzésre irányuló egyéb 

szerzıdéses jogviszonyban áll vagy 

11.2.3. az alapítóval egyéb érdekeltségi viszonyban áll 

 

12. Az alapító okirat egyéb - az alapítók döntése szerint - választható rendelkezése 

12.1. az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt 

 

13. Egyéb kötelezı adattartalmak 

13.1. az alapító okirat elfogadásának 

13.1.1. helye 



13.1.2. ideje 

13.2. az alapító okirat aláírójának 

13.2.1. neve 

13.2.2. címe 

13.3. az alapító okirat aláírásának helye 

13.4. az alapító okirat aláírásának ideje 

 

 


