A Fővárosi Bíróságnál nyilvántartott „TIÉD A JÖVŐ” Alapítvány
ALAPITÓ OKIRATA
a 2014. február 3. napján hozott alapítói módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalva
SZEMES LÁSZLÓ alapító
lakcíme: 1033 Bp.,Búza u.14.
személyi azonosító jele: 1 351117 0232
a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-F.§-ai alapján határozatlan időre
ALAPITVÁNY
létrehozását határozta el a következő feltételek szerint:
1./ Az alapítvány neve: "TIÉD A JÖVŐ" Alapítvány
2./ Az alapítvány székhelye: 1039 Budapest, Kelta u. 2.
3./ Az alapítvány célja:









Általános, alap-, közép- és felsőfokú iskola, oktatási intézmények működésének,
fenntartásának támogatása;
Szakiskolai, középiskolai, főiskolai, egyetemi tanulmányokat folytató hallgatók tandíj
támogatása;
Hátrányos helyzetű fiatalok támogatása, tehetséggondozás;
Fiatalok pályaválasztásának segítése, képzési- és karrier-tanácsadás;
A több szakmára felkészítő oktatási programok, rendszerek támogatása;
Az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatásban résztvevők segítése, az oktatás tárgyi
feltételeinek javítása;
A fenti célok megvalósítását segítő pedagógiai és szakmai programok
kidolgozásának, megvalósításának és megjelentetésének támogatása;
A fiatalok sport és szabadidős programjainak támogatása.

Az alapítvány vállalkozási tevékenységet főtevékenységként nem végezhet.
A megjelölt cél elérése és anyagi feltételeinek biztosítása érdekében az Alapítvány nyereség
szerzésére irányuló tevékenységet csak másodlagosan folytathat, a társasági adóról, valamint
az alpítványok gazdálkodási rendjét szabályozó jogszabályokban meghatározott feltételek
szerint.
Az alapító kiköti, hogy az Alapítvány 1995. november 1. napján kezdje meg és folyamatosan
végezze az Alapító Okirat szerinti céljaival összhangban álló tevékenységeket.
Feladatai ellátása során az Alapítvány:














támogatja az általános, alap-, közép- és felsőfokú iskolák, oktatási intézmények
működését, fenntartását; infrastrukturális, technikai fejlesztését;
a szakiskolai, középiskolai, főiskolai, egyetemi tanulmányokat folytató hallgatókat
tandíj-támogatásban részesíti, biztosítja továbbá
a hátrányos helyzetű fiatalok támogatását, tehetséggondozását;
a fiatalok pályaválasztásának segítését, képzési- és karrier-tanácsadását;
a több szakmára felkészítő oktatási programok, rendszerek támogatását;
az iskolarendszeren kívüli felnőttoktatásban résztvevők segítését, az oktatás tárgyi
feltételeinek javítását;
a fenti célok megvalósítását segítő pedagógiai és szakmai programok kidolgozását,
megvalósításának és megjelentetésének támogatását;
a fiatalok sport és szabadidős programjainak támogatását;
általános iskola működésének fenntartásának támogatását;
alap-, közép-, és felsőfokú oktatási intézmények fenntartói feladatainak ellátását;
oktatási-képzési tevékenység fejlesztésével kapcsolatos kutatások támogatását;
korszerű képzési módszertani anyagok fejlesztésének támogatását.

4./ Az alapítvány közhasznú jogállása:
Az alapítvány az 1997. évi CLVI. örvényben meghatározott „Nevelés és oktatás,
képességfejlesztés, ismeretterjesztés” közhasznú tevékenységet folytat.
Az alapítvány nem zárja ki, hogy a hozzá csatlakozottakon kívül más is részesülhessen a
közhasznú szolgáltatásaiból.
Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében,
azokat nem veszélyeztetve végez.
A gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratában meghatározott
tevékenységére fordítja.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
Az alapítvány befektetési tevékenységet a Kuratórium által elfogadott befektetési szabályzat
alapján folytathat.
5. / Az Alapítvány vagyona:
5.l. Az alapító az Alapítvány induló vagyonaként a működés beindítására és a kezdeti
időszakban történő fenntartására 100.000.- (Egyszázezer) forint támogatást biztosít.
A fenti összeget az alapító egyidejűleg bankszámlán helyezi el.
5.2. Az Alapítvány kizárólag másodlagos jelleggel, korlátozott felelősséggel, az alapfunkció
maradéktalan teljesülése mellett, azzal nem összeférhetetlen tevékenységi területen
vállalkozási tevékenységet is folytathat, céljai elérése érdekében intézményt, vállalkozást
létesíthet és tarthat fenn. Az ezekből származó bevételeit kizárólag az Alapító Okiratban
megjelölt célok teljesítésére fordíthatja.
5.3. Az Alapítvány nyílt, javára politikai pártok kivételével bármely hazai vagy külföldi
természetes vagy jogi személy, ill. jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy
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természetbeni adománnyal vagyonrendeléssel csatlakozhat.. A csatlakozók a csatlakozás
tényével nem válnak alapítókká. A csatlakozás elfogadásáról, vagy visszautasításáról a
Kuratórium dönt.
5.4. A konvertibilis devizában, valutában történő befizetések devizaszámlán helyezendők el, s a
devizajogszabályokban foglaltaknak megfelelően használhatóak fel.
5.5. Az alapítvány céljára rendelt vagyon és felhasználási módja:
Az alapítványi célok megvalósítása érdekében teljes mértékben közvetlenül az alapítványi
vagyon és kamat valamint mindenkori hozadéka felhasználható.
A felhasználás módjáról a Kuratórium dönt a Szervezeti és Működési Szabályzatban rögzített,
pályázati rend szerint, kizárólag az Alapító Okiratban rögzített cél érdekében.
6./ Az Alapítvány szervezete:
6.1. Kuratórium
Az Alapítvány vagyoni kezelője a legfőbb döntést hozó szerv, a Kuratórium. A Kuratórium 4
tagból áll.
6.11. A Kuratórium tagjai:
Dr. Juhászné Belatiny Katalin, a Kuratórium elnöke
anyja neve: Kemény Piroska
lakcíme: 1118 Budapest, Ménesi út 104.
Bezzeg Pál
anyja neve: Balogh Julianna
lakcíme: 1031 Budapest, Sajtoló u. 3/A.
Medvegy Iván
anyja neve: Baló Mária
lakcíme: 2137 Sződliget, Dózsa György u. 15.
Szabó Gábor
anyja neve: Rottkel Erzsébet
lakcíme: 1196 Budapest, Hunyadi u. 141.
6.12. A Kuratórium tagjai kijelentik, hogy személyükkel kapcsolatban összeférhetetlenség nem
áll fenn; nem közeli hozzátartozói az alapítónak, nem áll fenn közeli hozzátartozói kapcsolat
más Kuratóriumi taggal, jogi személy tag képviselőjével sem, nem alkalmazottai jogi személy
tagnak.
6.13. Az Alapítvány szervezetét a vagyonból kell működtetni. A Kuratórium éves működési
költsége és a kuratóriumi tagok költségtérítése nem haladhatja meg az adott évben
támogatásra felhasznált összeg 15 % -át.
6.14. A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.
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A Kuratórium működése:
6.15. A Kuratórium biztosítja az Alapítványnak az Alapító Okiratban meghatározottak szerinti
folyamatos működését, gondoskodik az Alapítvány vagyonának az Alapító Okiratban rögzített
céloknak megfelelő felhasználásáról. Meghatározza a kitűzött cél megvalósításához szükséges
személyi és tárgyi feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról.
6.16. A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évenként egyszer tartja.
A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium elnöke a Kuratórium tagjait az ülést megelőző
két héttel előbb írásban értesíti.
Az írásbeli értesítés a kuratóriumi ülés napirendi pontjait is tartalmazza.
Az írásbeli értesítésben kell meghatározni határozatképtelenség esetén az ismételt kuratóriumi
ülés időpontját, a két időpont között 14 napnak el kell telnie.
A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet készít, melyet minden jelen levő tag aláír, aláírásukat két
tanú hitelesíti, a Kuratórium elnöke az ülés határozatairól nyilvántartást vezet, a nyilvántartás
rögzíti a Határozat tartalmát, időpontját, és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számarányát.
A Kuratórium határozatait az érintettekkel írásban közli és a székhelyén lévő hirdetőtáblán
hirdetményként 30 napra kihelyezve nyilvánosságra hozza.
A közhasznú szervezet működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet,
illetve arról saját költségére másolatot készíthet.
A betekintés rendje:
A betekintési igényt megelőző 14 nappal a szándékot a Kuratórium elnökének kell írásban
bejelenteni, aki előre egyeztetett időpontban az alapítvány székhelyén biztosítja a betekintést.
A közhasznú szervezet működésének, szolgáltatásai igénybevételének módja:
Az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán nyilvánosságra hozza a közhasznú
szervezet működésének, szolgáltatásai igénybevételének módját, valamint beszámolói
közléseit.
6.17. A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén tagjainak több, mint a fele jelen van.
6.18. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű
Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.

szótöbbséggel

hozza.

6.19. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:





az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatának meghatározása az alapító
jóváhagyásával,
döntés a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról,
az Alapítvány éves gazdálkodási tervének és mérlegének elfogadása, a titkár
kinevezése és felmentése,
az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása.

6.2. A közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére vonatkozó
rendelkezés
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A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk 685. § b. pont), élettársa (a továbbiakban együtt hozzátartozó) 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 szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybevehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapító Okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Nem lehet felügyelő szerv elnöke, vagy tagja az a személy, aki
a. vezető szerve elnöke, vagy tagja
b. a közhasznú szervezettel megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha a
jogszabály másképp nem rendelkezik,
c. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által
megkötés nélkül igénybevehető, nem pénzbeli szolgáltatásokat és társadalmi
szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, Alapító Okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatást-, illetve
d. az a-c. pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak
megszűnését megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az Adózás
rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
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.
7./ Felügyelő Bizottság
A Felügyelő Bizottság tagjait a Kuratórium javaslatára az alapító, illetve az alapító által az
alapítói jogok gyakorlására kijelölt szervezet nevezi ki. A Felügyelő Bizottság 3 tagból áll.
A Felügyelő Bizottság tagjai:
Bonácz Zsolt
lakóhely: 1034 Budapest, Kecske u. 21. I. 6.
Mészárosné Cserép Ágnes
lakóhely: 2083 Solymár, Váci Mihály u. 8.
Szalai Erika
lakóhely: 1033 Budapest, Szentendrei út 33.
A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását, ennek
során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást,
vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja.
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A Felügyelő Bizottság tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási
joggal részt vehet.
Az Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult Kuratóriumot tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a. a szervezet működése során olyan jogszabálysértést, vagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény, illetve mulasztás történt, amelynek
megszűntetése, vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az
intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,
b. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára, annak megtételétől számított 30 napon belül
össze kell hívni, a határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a
Felügyelő Bizottság is jogosult.
Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítás érdekében szükséges intézkedéséket nem
teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet
ellátó szervet.
A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelő Bizottság működésére a
Kuratórium működési szabályait kell alkalmazni.
8./ Az Alapítvány képviselete:
8.l. Az Alapítvány képviselőjét az alapító jelöli ki, az Alapítvány képviselője:
Dr. Juhászné Belatiny Katalin, a Kuratórium elnöke
anyja neve: Kemény Piroska
lakcíme: 1118 Budapest, Ménesi út 104.
8.2. Az Alapítvány bankszámlája felett rendelkezési joga az Alapítvány képviselőjének önállóan,
vagy két kuratóriumi tagnak együttesen, továbbá az alapítvány pénzügyi munkatársának az
alapítvány képviselőéjvel együttesen van, amennyiben megfelelnek a Ptk. 74/C. § (3)
bekezdésében foglaltaknak.
9. /Az Alapítvány beszámolási és nyilvántartási szabályai
9.1. Nyilvántartási szabályok:
A közhasznú szervezetnek a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből,
illetve vállalkozási tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell
nyilvántartani.
A közhasznú szervezet bevételei:
a.
alapítótól, államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú
céljára, vagy működési költségeire kapott támogatás,
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b.
c.
d.
e.

egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül
kapcsolódó bevétel,
a szervezet eszközeinek befektetéséből származó bevétel,
egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel,
vállalkozási tevékenységből származó bevétel.

A közhasznú szervezet költségei:
a. a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások),
b. egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek
(ráfordítások, kiadások),
c. vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások,
kiadások),
d. a közhasznú és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett
költségek (ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani.
A közhasznú szervezet nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat
kell alkalmazni.
9.2. A közhasznú szervezet beszámolási szabályai:
a. a közhasznú szervezet a Számviteli törvény és az érvényes adótörvények
előírásainak megfelelő időpontban és tartalomban készíti bevallásait és éves
beszámolóját,
b. a közhasznú szervezet az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg
közhasznúsági jelentést köteles készíteni, a közhasznúsági jelentés tartalmazza:
b.a. a számviteli beszámolót,
b.b. a költségvetési támogatás felhasználást,
b.c. a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
b.d. a cél szerinti juttatások kimutatását,
b.e. a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
b.f. a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások mértékét,
illetve összegét,
b.g. a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
c. a közhasznú szervezet éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg
abból saját költségére másolatot készíthet.
A közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes
köztartozásait rendezni, illetőleg szerződéses kötelezettségeit időarányosan teljesíteni.
10./ Beszámolás az Alapítvány működéséről:
A Kuratórium rendszeresen, évente legalább egy alkalommal köteles beszámolni működéséről
az alapítónak. A Kuratórium az Alapítvány működésének legfontosabb adatait köteles
nyilvánosságra hozni.
11./ Az Alapítvány időtartama:
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Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.
12./ Az alapító alapítói jogainak gyakorlására – bármely okból adódó akadályoztatása esetén –
a Zsigmond Király Főiskolát (székhely: 1039 Budapest Kelta u. 2.) jelöli meg.
13./ Az Alapítvány megszűnése:
A Polgári Törvénykönyvben szabályozottak szerint.
Az Alapítvány megszűnése esetén az Alapítvány még meglévő vagyona más hasonló célra
fordítható.
14./ Záró rendelkezések:
14.1. Az Alapítvány érvényességéhez bírósági nyilvántartásba vétel szükséges.
147.2. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. alapítványokra vonatkozó,
valamint a Közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. Törvény rendelkezései az
irányadóak.
Budapest, 2014. február ....

Szemes László
alapító

Előttünk, mint tanuk előtt:
l./ Név:…………………………....

2./Név:…………………………………

Lakcím:…………………………. .

Lakcím:.……………………………….

Aláírás:.......................................

Aláírás:.............................................
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