SZÉKELY-HARGITA ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA
Módosítással egységes szerkezetben
Preambulum
Alulírott Mihályi Barbara (a továbbiakban: Alapító) attól a felismeréstől vezérelve, hogy támogassam a
határon túli, különösen az erdélyi magyarságot, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
74/A–F. §-ai alapján az alábbi alapítvány létrehozását határoztam el:
1) Az Alapító: Mihályi Barbara
szül.: Miskolc, 1988.05.22.;
lakcím: 1037 Budapest, Jeles utca 118.
2) Az Alapítvány neve: Székely-Hargita Alapítvány (a továbbiakban: Alapítvány)
3) Az Alapítvány székhelye: 1029 Budapest, Bocskai István útja 8.
4) Az Alapítvány céljai:
-

a határon túli, különösen erdélyi magyar közösségek támogatása, kapcsolatépítés;
a határon túli magyar közösségek vendégül látása;
a határon túli magyar kultúra belföldi népszerűsítése;
a határon túli magyar oktatás és nevelés támogatása;
adományok gyűjtése és szállítása a határon túli magyar közösségek részére.

5) Az Alapítvány induló vagyona: az Alapító által rendelkezésre bocsátott összesen 100 000 Ft, azaz:
százezer forint készpénz.
Az Alapítvány céljának megvalósítására az induló vagyon, valamint a csatlakozók hozzájárulásai, illetve az
alapítványi vagyon hozadékai használhatók fel. Az Alapítvány kuratóriuma jogosult és köteles az Alapítvány
vagyonának gyarapítására, kezelésére.
Az alapítványi vagyon és annak hozadéka teljes mértékben használható fel a jelen okiratban rögzített
alapítványi célok eléréséhez.
Az Alapítvány támogatásában részesülők köréről a kuratórium jogosult dönteni egyéni kérelem vagy határon
túli karitatív vagy egyéb szervezet (pl. iskola, ifjúsági tábor vezetősége, stb.) javaslata alapján.
Az Alapítvány a kuratórium rendelkezése szerint az alapítvány céljainak elérése érdekében kifejtett
tevékenységgel kapcsolatban felmerült indokolt költségeket megtéríti.
Az Alapítvány kuratóriuma határozatával ösztöndíjban részesíthet egyes határon túli közösségek – különösen
diákok – kiemelkedő tanulmányi– vagy sportteljesítményt nyújtó tagját.
Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban
meghatározott tevékenységre kell fordítania.
Az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében az Alapítvány fő- és mellékállású
alkalmazottat is foglalkoztathat.
Az Alapítványhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az Alapítvány
céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja.
6) Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium, melynek létszáma 4 fő.
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Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:
1. dr. Megyeri Tamás, a Kuratórium elnöke;
lakcím: 1027 Budapest, Frankel Leó utca 1. I. em. 14. szám.
2. dr. Busch Balázs
anyja neve: Kovács Zsuzsanna;
lakcím: 1029 Budapest, Bocskai István útja 8.
3. Nilca Adrián
anyja neve: Szász Rozália;
lakcím: 1039 Budapest, Sarkadi Imre utca 4. VI. em. 19. szám.
4. Gondi Mátyás
anyja neve: Gresák Zsuzsanna;
lakcím: 1125 Budapest, Márrfy utca 6.
Az Alapítvány képviselői: dr. Megyeri Tamás, dr. Busch Balázs, Nilca Adrián, Gondi Mátyás.
A képviseleti jogok gyakorlására a kuratóriumi tagok közül legkevesebb kettő tag együttesen jogosult.
A kuratóriumi tagokat az Alapító határozatlan időre kéri fel, amely megbízatás csak indokolt esetben
vonható vissza. A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök alapítványi célnak
megfelelő felhasználásáról, jogköre továbbá saját működési rendjének kialakítása.
Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (szervezet), amelyben az Alapító –
közvetlenül vagy közvetve – az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhat
[Ptk. 74/C. § (3) bek.].
A Kuratórium vagy annak tagja által feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott kárért az
Alapítvány a felelős. A kuratóriumi tag az általa e minőségében az Alapítványnak okozott kárért a polgári
jog általános szabályai szerint felel [Ptk. 74/C. § (5) bek.].
A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint évente egy alkalommal
tájékoztathatja az Alapítót, valamint az Alapítványhoz csatlakozókat munkájáról, különös tekintettel az
alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.
A Kuratóriumot az elnök vagy bármely két kuratóriumi tag írásban, együttesen hívja össze. Szabályszerűnek
az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően
írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.
A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott
ülésen a határozat a tagok háromnegyede jelen van.
A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, szavazat-többséggel hozza.
A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető készül, amelyből megállapítható a Kuratórium
döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges
személye).
7) Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapítvány fő
tevékenysége. A vállalkozói tevékenység nem veszélyeztetheti az Alapítvány célját és a vállalkozási
bevételekből származó nyereség csak az alapítványi célokkal összhangban használható fel.
8) Az Alapítvány bankszámlája felett rendelkezési joga az Alapítvány elnökének bármely másik kuratóriumi
taggal együttesen van, akik megfelelnek a Ptk 74/C. §. (3) bekezdésében foglaltaknak.
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9) Az Alapítvány megszűnésére a Polgári Törvénykönyv 74/E. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.
Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezők kielégítése után –
hozzájárulása mértékéig az Alapítót illeti meg, a további fennmaradó vagyont az Alapítvány céljaihoz
hasonló célra kell fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.
10) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1987. évi 11. törvényerejű rendelettel
módosított Polgári Törvénykönyv 74/A–74/F. §-ai, az 1990. évi I. törvény, valamint a 2001. évi CVI.
törvény rendelkezései szerint kell eljárni.
11)
12) Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vételével jön létre. A
nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha az alapító okirat a vonatkozó jogszabályokban meghatározott
feltételeknek megfelel. Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló végzés jogerőre
emelkedése napján kezdheti meg.
Kelt: Budapest, 2010. február 18.
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