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A Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány 

Alapító Okirata 

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a 

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

CLXXV. törvény alapján működő alapítvány létrehozását határozta el. 

1. Az alapító neve, székhelye, nyilvántartási száma, képviselőjének neve és lakcíme:  

Neve:  Keresztény Értelmiségiek Szövetsége 

Székhelye: 1016 Budapest, Aladár u. 17. földszint 4.  

Nyilvántartási száma:  Fővárosi Törvényszék: 01-02-0000017 

Képviselőjének neve:  Makláry Ákos elnök 

Képviselő lakcíme:  1027 Budapest, Fő utca 75. 

2. Az alapítvány neve: 

Kárpát-medencei Magyarság Evangelizációjáért Alapítvány 

3. Az alapítvány rövid neve:  

KÁMME Alapítvány 

4. Az alapítvány székhelye: 

1016 Budapest, Aladár utca 17. földszint 4. 

5. Az alapítói induló vagyon:  

Az Alapítvány induló vagyona 1.000.000, Ft, azaz Egymillió forint készpénz, amelyet az alapító 

jelen Alapító Okirat aláírását követő 8 napon belül teljes egészében az alapítvány rendelkezésre 

bocsát. 

6. Az alapítvány célja: 

- Keresztény, keresztyén evangelizáció a Kárpát-medencei magyarság körében, 

- A Kárpát-medencei keresztény, keresztyéni értékek, hagyományok, kulturális örökség 

feltárása, képviselete, és közvetítése a társadalom minden szintjén. 

- Szociális, karitatív tevékenység a keresztényi szeretet és elfogadás jegyében,  

- Nemzeti és nemzetközi együttműködés más hasonló célok alapján működő, illetve e célokat 

elfogadó és támogató szervezetekkel, kiemelten kezelve a Kárpát-medencében működő 

szervezeteket. 

7. Az alapítvány tevékenysége: 

Az alapítvány céljának elérése érdekében főleg az alábbi cél szerinti tevékenységeket végzi:  

Kulturális tevékenység: A Kárpát-medencei keresztény, keresztyén evangelizáció, értékek, 

hagyományok, feltárása, megóvása és közvetítése érdekében rendezvények, rendezvénysorozatok, 

előadások, előadássorozatok, konferenciák, kerekasztal-beszélgetések, kongresszusok. 

lelkigyakorlatok, imaórák/napok, zarándokutak, kirándulások, tanulmányutak, kiállítások, 

hangversenyek, fesztiválok jótékonysági koncertek, megemlékezések rendezése, szervezése, 

folyóiratok, könyvek, egyéb kiadványok szerkesztése, kiadása, terjesztése, irodalmi, fotó és egyéb 

pályázatok kiírása, lebonyolítása. 

Kulturális örökség védelmére irányuló tevékenység: Anyagi és természetbeni támogatás biztosítása a 

Kárpát-medencei keresztény, keresztyén kulturális örökség védelmére. Rendezvények, előadások, 

kiállítások szervezése, ismeretterjesztő kiadványok, tájékoztatók készítése, terjesztése 

Tudományos tevékenység: A Kárpát-medencei keresztény, keresztyén evangelizáció és az egyéb 

alapítványi célok teljesítése érdekében végzett tudományos tevékenység, kutatás-fejlesztés anyagi és 

természetbeni támogatása, tudományos, ismeretterjesztő előadások előadássorozatok, konferenciák, 
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konferenciasorozatok egyéb rendezvények szervezése és lebonyolítása. A tudományos tevékenység 

körébe tartozó kiadványok szerkesztése, kiadása és terjesztése.  

Nevelési, oktatási tevékenység: A Kárpát-medencei keresztény, keresztyén evangelizációhoz valamint 

az alapítvány egyéb célkitűzéseihez kapcsolódó képzések, továbbképzések, tanfolyamok, 

foglalkozások, tanulmányi versenyek, pályázatok szervezése, lebonyolítása. 

Szociális, karitatív tevékenység: szociálisan hátrányos helyzetű családok, egyedülállók támogatása. 

Szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek nevelésének, oktatásának támogatása. Anyagi helyzetük, 

életkörülményeik miatt rászoruló idősek támogatása, gondozása. Hajléktalanok, menekültek segítése.  

Nemzeti és nemzetközi együttműködési tevékenység: Az alapítványéval hasonló célok alapján 

működő, illetve e célokat elfogadó és támogató szervezetek részére anyagi és természetbeni 

támogatás nyújtása, kiemelten kezelve a Kárpát-medencében működő szervezeteket. Közös 

programok, programsorozatok szervezése, jelen pontban felsorolt alapítványi tevékenységek 

valamelyikének közös megvalósítása.  

7.1. Az alapítvány a céljának elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet végzi: 

[Ectv. 34. § (1) bekezdés a.) pont] 

 

 Közhasznú tevékenység Közfeladat Jogszabályhely 

1. A Kárpát-medencei keresztény, keresztyén 

evangelizáció, értékek, hagyományok, feltárá-

sa, megóvása és közvetítése érdekében rendez-

vények, rendezvénysorozatok, előadások, elő-

adássorozatok, konferenciák, kerekasztal be-

szélgetések, kongresszusok, lelkigyakorlatok, 

imaórák/napok, zarándokutak, kirándulások, 

tanulmányutak, kiállítások, hangversenyek, 

fesztiválok jótékonysági koncertek, megemlé-

kezések rendezése, szervezése, folyóiratok, 

könyvek, egyéb kiadványok szerkesztése, ki-

adása, terjesztése, irodalmi, fotó és egyéb pá-

lyázatok kiírása, lebonyolítása 

Kulturális szolgáltatás, 

helyi közművelődési 

tevékenység támoga-

tása 

A Magyarország he-

lyi Önkormányzatai-

ról szóló 2011. évi 

CLXXXIX. törvény 

(Ötv.)  13. § (1) be-

kezdés 7. pontja. 

2. A Kárpát-medencei kulturális örökség védelme 

érdekében anyagi és természetbeni támogatás 

biztosítása, rendezvények, előadások, kiállítá-

sok szervezése, ismeretterjesztő kiadványok, 

tájékoztatók készítése, terjesztése. 

A kulturális örökség 

megőrzése, feldolgozá-

sa, bemutatása, állagá-

nak megóvása 

A kulturális örökség 

védelméről szóló 

2001. évi LXIV. 

törvény 5. § (1) be-

kezdése. 

3. A Kárpát-medencei keresztény, keresztyén 

evangelizáció és az egyéb alapítványi célok 

teljesítése érdekében értékek, hagyományok, 

feltárása, megóvása és közvetítése érdekében 

végzett tudományos tevékenység, kutatás-fej-

lesztés anyagi és természetbeni támogatása, 

tudományos, ismeretterjesztő előadások előa-

dássorozatok, konferenciák, konferenciasoro-

zatok egyéb rendezvények szervezése és lebo-

nyolítása. A tudományos tevékenység körébe 

tartozó kiadványok szerkesztése, kiadása és 

terjesztése. 

Nonprofit szervezetek 

kutatás-fejlesztési te-

vékenységének támo-

gatása 

A tudományos 

kutatásról, fejlesztés-

ről és innovációról 

szóló 2014. évi 

LXXVI. törvény 2 § 

c) pontja. 
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4. A Kárpát-medencei keresztény, keresztyén 

evangelizációhoz, valamint az alapítvány 

egyéb célkitűzéseihez kapcsolódó képzések, 

továbbképzések, tanfolyamok, foglalkozások, 

tanulmányi versenyek, pályázatok szervezése, 

lebonyolítása. 

Köznevelés, felnőttok-

tatás 

A nemzeti nevelésről 

szóló 2011. évi CXC. 

törvény 4 § (1) be-

kezdés n) pontja. 

5. Szociálisan hátrányos helyzetű családok, egye-

dülállók támogatása. Szociálisan hátrányos 

helyzetű gyerekek nevelésének, oktatásának tá-

mogatása. Anyagi helyzetük, életkörülményeik 

miatt rászoruló idősek támogatása, gondozása. 

Hajléktalanok, menekültek segítése.  

A szociális, gyermek-

jóléti szolgáltatások és 

ellátások, illetve a szo-

ciális ellátás feltételei-

nek biztosítása. 

Az Ötv. 13. § (1) be-

kezdés 8. pontja, 

valamint a szociális 

igazgatásáról és szo-

ciális ellátásokról 

szóló 1993. évi III. 

tv. 2. §. 

6. Az alapítványéval hasonló célok alapján mű-

ködő, illetve e célokat elfogadó és támogató 

szervezetek részére szükség esetén anyagi és 

természetbeni támogatás nyújtása, kiemelten 

kezelve a Kárpát-medencében működő szerve-

zeteket. Közös programok, programsorozatok 

szervezése, jelen pontban felsorolt alapítványi 

tevékenységek valamelyikének közös megva-

lósítása.  

A határon túli magyar-

ság önszerveződésének 

szervezésének/ mű-

ködtetésének támoga-

tása 

A nemzetiségi közös-

séghez kötődő kultu-

rális javak megőrzé-

se, a nemzetiségek 

jogairól szóló 2011. 

évi CLXXIX törvény 

115. § f) és g) pontjai 

 

7.2. Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelően bárki 

részesülhet. 

7.3. Az alapítvány a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát az 

alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán való közzététel útján biztosítja.  

8. Az alapítvány jellege: 

8.1. Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor 

az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás 

ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti 

azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására 

vonatkozóan. 

8.2. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. [Ectv. 34. § (1) bekezdés d.) pont] 

9. Az alapítvány időtartama: 

Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító. 

10. Az alapítványi vagyon felhasználása: 

10.1. Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok 

megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik. 

10.2. Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást 

követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben 

nyújtott adomány fordítható. 
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10.3. Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról 

elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt. 

10.4. Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése 

érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik. 

10.5. Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott 

alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez; [Ectv. 34. § (1) bekezdés b.) 

pont] 

10.6. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott 

közhasznú tevékenységére fordítja. [Ectv. 34. § (1) bekezdés c.) pont] 

11. Az alapítvány ügyvezető szerve: 

11.1. Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére három természetes személyből álló 

kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát. 

A kuratórium elnöke 

Dr. Zachar Péter Krisztián 

Lakcíme:  1148 Budapest Adria sétány 5/f 

Anyja neve:  Kecskés Éva 

A kuratórium további tagjai 

Dr. Osztie Zoltán 

Lakcíme:  1056 Budapest Március 15. tér 2. 

Anyja neve:  Guttenberger Éva 

Dr. Kóczy László Áron 

Lakcíme: 1118 Budapest Szüret u. 9/b 

Anyja neve:  Petrasovits Anna Judit 

11.2. Az első kuratórium tagjainak kijelölése az Alapító Okirat aláírásának napjától, ezt követően a 

korábbi kuratóriumi tagok megbízatásának lejártát követő naptól számított 3 évi határozott, időre 

szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli ki, s a tisztség annak elfogadásával jön létre. 

A kuratóriumi tagság megszűnik: 

- a tag halálával, 

- lemondásával, 

- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében, a Btk. 61.§ 

(2) bekezdés i) pontjában és az Ectv. 38. § - 39. §-ban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok 

bekövetkeztével, foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével, 

- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással. 

- a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával; 

11.3. A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a 

szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, 

illetve visszautasításáról. 

Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja. 

11.4. A Kuratóriumot évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Kuratórium ülését írásban, 

igazolható módon kell összehívni. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. 

ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére 

történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 

11.5. A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg.  [Ectv. 

37. § (1) bekezdés] 



5 

 

Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány 

nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A 

meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a meghívó 

kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen. 

11.6. A kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a meghívót az alapítvány székhelyén elhelyezett 

hirdetőtáblára kifüggessze. 

11.7. A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Határozatát – ha az 

alapító okirat másként nem rendelkezik – mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, 

míg két tag esetén egyhangúlag hozza. A Kuratórium a beszámoló és a mérleg jóváhagyásáról, az 

általános szabályok szerint dönt. [Ectv. 37. § (2) bekezdés d.) pont] 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az: 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít; 

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 alapítvány alapítója; 

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

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

11.8. A kuratórium a határozatait az ülésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a határozat 

meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli. 

11.9. A kuratórium köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről (Határozatok Könyve), 

amelyből a döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható.  [Ectv. 37. § (3) bekezdés a.) pont] 

A kuratórium tevékenysége, illetve az alapítvány működése során keletkezett iratokba 

személyazonosságának igazolását és érdekének valószínűsítését követően, - a személyiségi és más 

alkotmányos jogok tiszteletben tartásával - az alapítvány székhelyén bárki betekinthet. Az 

iratbetekintést a kuratórium elnöke vagy az általa kijelölt kuratóriumi tag az igény bejelentését 

követő 8 napon belül az alapítvány székhelyén biztosítja. [Ectv. 37. § (3) bekezdés c.) pont] 

11.10. A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik 

megtérítésére igényt tarthatnak. 

12. Összeférhetetlenségi szabályok: 

12.1. A Kuratórium tagjai vezető tisztségviselőnek minősülnek. A vezető tisztségviselő feladatait 

személyesen köteles ellátni, e körben képviseletnek helye nincs.  

Nem lehet vezető tisztségviselő az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben korlátozták. 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés 

büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet vezető tisztségviselő 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. 

Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) 

pont). 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

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

Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem 

lehetnek többségben a kuratóriumban. 
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12.3. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más 

előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

13. Az alapítvány ellenőrző szerve 

13.1. Az Alapítvány működését és gazdálkodását – a Kuratóriumtól elkülönült – három természetes 

személyből álló Felügyelőbizottság ellenőrzi és felügyeli. Az alapító fenntartja a Felügyelőbizottság 

elnökének kijelölési jogát. 

A Felügyelőbizotság elnöke: 

Agócs Mária 

Lakcíme:  1033 Budapest Kaszásdűlő u. 1. 3/23. 

Anyja neve:  Csernók Margit 

A Felügyelőbizottság további tagjai: 

Dr. Fejéregyházi Sándor 

Lakcíme:  2040 Budaörs Szivárvány u. 30. 

Anyja neve:  László Ida 

Dr. Lakatos István Antal 

Lakcíme:  2120 Dunakeszi Toldi u. 17/B 

Anyja neve:  Szalontai Katalin 

13.2. Az első Felügyelőbizottság tagjainak kijelölése az Alapító Okirat aláírásának napjától, ezt 

követően a korábbi Felügyelőbizottsági tagok megbízatásának lejártát követő naptól számított 3 évi 

határozott időre szól. A Felügyelőbizottsági tagokat az alapító jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával 

jön létre. 

13.3. A Felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a kuratóriumi tagi megbízatás megszűnésére 

vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni 

13.4. A Ptk. 3: 400 § (2) bekezdése alapján a Felügyelőbizottság tagjaira a kuratórium tagjaira 

vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat kell megfelelően alkalmazni. Ezeken kívül nem 

lehet a Felügyelőbizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki 

a) 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, illetve 

d) az a) - c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. [Ectv. 39. § (1) és (2) bekezdés] 

13.5. A Felügyelőbizottság az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzése során a 

Kuratórium elnökétől, tagjaitól jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól tájékoztatást és 

felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 

megvizsgálhatja.  

13.6. A Felügyelőbizottság évente legalább egyszer ülésezik. A Felügyelőbizottság ülését írásban, 

igazolható módon kell összehívni. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. 

ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére 

történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 

13.7. Az ülés összehívását – az ok és a cél megjelölésével – a Felügyelőbizottság bármely tagja 

írásban kérheti az elnöktől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles 

intézkedni a Felügyelőbizottság ülésének tizenöt napon belül történő összehívásáról. Ha az elnök a 

kérelemnek nem tesz eleget, a tag maga jogosult az ülés összehívására. 
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13.8. Az ülést a felügyelőbizottság elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell 

az alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a Felügyelőbizottsági ülés helyét, időpontját és a 

napirendi pontokat. A meghívót a Felügyelőbizottsági tagoknak igazolt módon és olyan időben kell 

megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a Felügyelőbizottsági ülés időpontja között legalább 8 

nap elteljen.  

13.9. A Felügyelőbizottság testületként jár el. A felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha azon 

legalább két tag jelen van. Határozatát – ha az alapító okirat másként nem rendelkezik – mindhárom 

tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza. 

13.10. Ha a Felügyelőbizottság tagjainak száma az Alapító Okiratban meghatározott szám alá 

csökken, vagy nincs, aki az ülést összehívja, az elnök vagy bármely tag a Felügyelőbizottság 

működésének helyreállítása érdekében a Kuratórium elnökén keresztül köteles értesíteni az Alapítót. 

13.11. A Kuratóriumot a Felügyelőbizottság indítványára – annak megtételétől számított harminc 

napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a 

Felügyelőbizottság is jogosult. 

13.12. Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges 

intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 

felügyeletet ellátó szervet és az Alapítót. 

13.13. A Felügyelőbizottság tagjai feladataikat személyesen kötelesek ellátni, e körben képviseletnek 

helye nincs.  

13.14. A Felügyelőbizottság tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik 

megtérítésére igényt tarthatnak. 

14. Az alapítvány képviselete 

Az alapítványt a kuratórium elnöke képviseli. A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának 

terjedelme és gyakorlásának módja: általános és önálló. E képviseleti jog birtokában a kuratórium 

elnöke önállóan jogosult az alapítvány képviseletére és az alapítvány részéről történő aláírásra és 

önállóan rendelkezik az alapítvány bankszámlája/i felett. 

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni. 

 

Kelt: Budapest, 2017. év szeptember hó 16. napján 

 

Záradék: 

Az Alapító Okirat jelen módosítását és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalását az Alapító 

2018. szeptember 8-i Elnökségi ülésén fogadta el. Rendelkezései az elfogadás időpontjától lépnek 

hatályba. 

                                                                                                                        

Alapító képviseletében 

Makláry Ákos 

a KÉSZ elnöke 

Előttünk, mint tanúk előtt:  

 

 

Tanú: Baranyainé Sári Judit 

Lakcíme: 2143 Kistarcsa Dr. Tibold J. u. 14. 

Személyi igazolvány száma: 926100PA 

Aláírás: 

Tanú: Nardai Katalin 

Lakcíme: 1118 Budapest Schweidel u. 37. 

Személyi igazolvány száma: 066883RA 

Aláírás: 


