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Alapítvány ze rv ezeti és m íikii d és i szab ály zata

1.Az alapítvánv neve:

Az alapíNány magyar nyelvti elnevezés e: AzÉtO Hit Mtihetye alapítvány

Az alapitvány magyar nyelvii rovidített elnevezése: ÉHMa|apítvány

Az alapíWány angol nyelvii elnevezése: nem

Az alapíWány német nyelvii elnevezése: nem

Az alapítvány székhelye: 6630 Mindszent, Szent István utca 4l .

Azalapítvány telephelye: 6630 Mindszent, Szent István utca 41.

Az alapítvány bírósági nyilvántartásba vétele: 2018. február 20.

Kozhasznri jogállás : nem kozhasznri

Az alap ítv ány b an ks zám laszáma: l 1 6 0 0 0 0 6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 - 8 0 5 5 0 4 6 2

Bankszámlaszám nemzetkozi számlaszáma (IBAN): HU60l16000060000000080550462

Az alapítvány ad száma: 1897 6344-1 -06

Az alap ítvány K S H száma: 1 897 63 4 4 -9 499 - 5 69 -0 6

Az alap ítv ány ny i l vánta rtási száma : 0 6-0 1 -0 0 0 l 67 8

2. A kuratórium iiléseinek rendie

Az alapitvány kuratóriuma sztikség szerint, de évente legalább egyszer iilésezik. Az tiléseket a

kuratórium elnoke írásban hívja ossze (ajánlott levél írtján) legalább l5 nappal az i.ilést megelózóen, és

ily módon tájékoztatja a tagokat az tilés helyét, id pont-ját és napirendjét illet en. A kuratórium tilését

bármely kuratóriumi tag egytittes indíWányára ossze kell hívni. Az i,ilés napirendjére bármely

kuratóriumi tag jogosult javaslatot tenni, és a javasolt napirendi pontot a kuratórium koteles tárgyalni.

A kuratórium iilésén napirendre kertil , illetve tárgyalandó bármely jelentést a meghívó mellékleteként

kell elktildeni. A kuratórium tagjai t bb mint 50 %o-ának jelenléte esetén határozatképes. A

kuratóriumi tilések nyilvánosak. A kuratórium tiléseit az elnok (távollétében a megválasztott levezet

elncik) vezeti. A kuratórium határozatait általánosságban kézfelemeléssel és egyszerii t<ibbségi

dontéssel hozza. Szavazategyenl ség esetén az eln<ik (távollétében a levezet eln<ik) szavazata dont.

Az alapit jogosult részt venni a kuratórium i,ilésein, és élhet véleménynyilvánítási jogával. A

kuratórium részér l az alapító meghívásáról az elnok gondoskodik.

A vezet tisztségvisel (így a kuratóriumi tag), illefue az ennek jel lt személY kciteles

valamennyi érintett kozhasznri szewezetet el zetesen tájékoztatni arról, hogY ilYen tisztséget

egyidejiíleg más k<jzhaszn, szervezetnél is betolt.
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A kuratórium valamennyi tilésén jegyz konyv készil az ott hozott határozatok rogzítése

céljából. A jegYzokonyv tartalmazza az tilés helyszinét, id pontját és a részfvevok személyét. A
jegYz konyvet a jegyz konyvvezet aláírja, és az elnok hitelesíti. Az aláírt és hitelesített

jegyz konyvnek egy példányát minden kuratóriumi tagrészére meg kell ki.ildeni. A kuratóriumi

tilésen hozott határozatokat minden kuratóriumi iilébt kcivet en sorszámozva be kell vezetni a

Határozatok Tárába oly módon, hogy abból megállapitható legyen a dontések tartalma, dátuma,

hatálya és a dontést támogató, illetve ellenzó tagok számaránya (ha lehetséges, személye is). A
kuratórium dontéseit 30 napon beltil írásban k zli minden érintettel, az alapíwány székhelyén lév

hirdet táblára kifiiggeszti és az alapítvány internetes honlapján kózzéteszi. Az alapínány míík dése

nyilv nos. Az alapítvány szolgáltatásai igénybevételéb l senkit nem zár ki, a szolgáltatásai

igénybevételének módját, mtikodésének módját valamint a miikodésér l késztilt beszámol kat az

alapítvány székhelyén kifiiggesái, és az alapítvány internetes honlapján kózzéteszi. Ezen

beszámolókról bárminemti korlátozás nélkiil bárki saját koltségére másolatot készíthet. Az alapítvány

míikodésével kapcsolatban keletkezett irataiba az elnokkel el zetesen egye etett id pontban és

helyszínen bárki betekinthet, amennyiben az iratbetekintésre vonatkozó kérelmét legalább 15

munkanappal ezt megelózóen benyrijtotta. Az iratbetekintés nem tagadható ffi g, kivéve azon eseteket,

amelyekben ez adatvédelem, személyzeti kérdések, személyiségi jogok, tizleti titok, illetve más

jogszabály által elismert titok-védelem korébe es bizalmas kérdéseket érint.

A kuratórium kizárólagos diintési jogkiire kiterjed:

- az alapszabály keretei kozott az alapítoi vagyon felhasználására és gyarapítására,

- az alapítvány számára érkezó adományok elfogadására,

- az éves beszámoló és a kozhasznirsági jelentés elfogadására, amelyeknek az elfogadásához a

kuratórium kétharmados tobbségi dontése sztikséges a kuratórium elnokének javaslata alapján

legkés bb atárgyévet kovet év május hónap 31. napjáig. Az éves kozhasznírsági jelentésbe bárki

betekinthet, illet leg abból saját koltségére másolatot készíthet.

3. A kuratórium elniikének feladatai. hatáskiire:

- az alapítvány mtikodésének irányítása a kuratóriumi i.ilések koái id szakokban, a kuratórium
dontéseinek megfelel en,

- az alapítvány képviselete,

- a kuratóriumi iilések el készítése, osszehívása, vezetése,

- adománygyiíjtés az alapítvány részére,

- az alapítvány éves beszámolójának és kózhasznLisági jelentésének el készítése, az ezel<re vonatkozó
javaslatoknak a kuratórium elé terjesáése,

- az alapító okirat, a jelen szewezeti és mtikodési szabáIyzat illetve a kuratórium dontései által

meghatár ozott egyéb feladatok el látása.



H-6630 Mindszent
Szent István u.4l.
Tel.: +36 30 871-4530 % Wta bft ffiI beípe

AmennYiben a kuratórium eln ke feladatainak ellátásában akadályo ztatva van, akkor a
kuratórium által megbízott kuratóriumi tag gondoskodik a feladatok ellátásáról. A helyettesítésre
vonatkozó feladatokat, hatás-kort és felel sséget a megbízásnak tartalmaznia kell. Gondoskodni kell a

másodlagos helyettesítésr l is.

A kuratórium a fenti keretek koá megalkotja az ugyrendjét, amelynek tartalma a jelen

szervezeti és mtikodési szab áIyzattal valamint az alapít okirattal nem lehet ellentétes.

4. Feliieyel bizottsáe miikiidése

A feltigYel bizottság ellen órzi az alapítvány miikodését és gazdálkodását. Ennek során a

kuratórium tagjaitól jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást

kérhet, továbbá az alaPÍtvány konyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvi zsgálhatja. A feltigyel

bizottság tagja a kuratórium iilésén tanácskozásijoggal rés .vehet.

A feltigYel bizottság koteles a kuratóriumot tájékoztatni, és annak osszehívását

kezdeményezni, ha anól szereztudomást, hogy

a) az alaPÍtvány mtikodése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány érdekeit egyébként

s lYosan sérto esemény (mulasáás) tortént, amelynek megsziintetése vagy kovetkezményeinek

elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium dontését teszi sztikségessé;

b) avezet tisztségvisel k felel sségét megalapoz tény mertilt fel.

A kuratóriumot a feliigyel bizottság indítványára - annak megtételétól számított harminc

napon beltil - ossze kell hívni. E határid eredménytelen eltelte esetén a kuratórium osszehívására a

feliigyel bizottság is jogosult. Ha a kuratórium a torvényes mtíkodés helyreállítása érdekében

sziikséges intézkedéseket nem teszi meg, a feltigyel bizottság koteles haladéktalanul értesíteni a

torvényességi feliigyeletet ellátó szervet.

A feltigyel bizottság elnoke felel a bizottság miikodéséért, az iilések osszehívásáért, a

beszámolók elkészítéséért és a jogszabáIyokáltal ajogsértések esetére el írt lépések megtételéért. Az

elnok abizottság az évi munkájáért az adott év pénzűgyi és számviteli zárásának id pontjáig felel.

A feltigyel bizottság vizsgálatainál ktils szakért ket is igénybe vehet.

A feliigyel bizottság tapasztalatair l szi.ikség szerint, de évente legalább egyszer beszámol az

alapítónak.
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A feliigyel bizottság a fenti keretek kcizt megalkotja az ugyrendjét, amelynek tartalma a jelen

szervezeti és miikodési szabályzattal valamint az alapít okirattal nem lehet ellentétes.

5.1 Az alapítvánv képviselete harmadik személvekkel szemben

Az alapítvány képviseletére harmadik szemery"t t 
"t 

szemben a kuratórium tagia i kózul az

alábbiak jogosultak: ( elnok, az a|apítvány megválasztott képviselóje (titkára) )

A képvisel k k ziil az eln k és a megválasáott képvisel (titkár) az alapítványt tinállóan

képviselilq míg a fent megjeltilt kuratórium tag(ok) k ziil bármely két tag es/tittesen jogosult az

alapítvrárry képviseletére. \

A képviseletre jogosult személyek névaláirásukat az alapítvány el írt, el nyomott vagy

nyomtatott neve alattakozjegyz által hitelesített aláírási címpéldány szerint k telesek használniaz

alapítvány képviselete során.

Az alapítvány képviselete során az egyes képvisel k aláírási jogának korlátozását a kuratórium

tobbségi d<intésével jogosult elrendelni. A képviseletei jog ilyen korlátozása harmadik személyek

irányában hatálytalan.

6.2. A bankszámla feletti rendelkezés és az utalvánvozási ioekiiriik

Az utalványozás a számla, illet leg a megfelel bizonylat ellen rzése után a bevételek

beszedését vagy elszámolását, illet leg a kiadások kifizethet ségét engedélyezi. E jogosultsággal

fe lruházo ttak az utalv án yozók.

A kuratórium eln kének utalványozási jogkore az alapítvány valamennyi iigyére kiterjed. A

további utalványozási jogot biztosító utasítást ki kell fi,iggeszteni a pénztárban, az utalványoz

aláírásával egytitt.

A bankszámla felett való rendelkezéshez minden esetben az alapító okirat által kijel lt

személy aláírása sztikséges. Nevét és aláírás átbe kell jelenteni az érintett pénzintézethez, és az aláírási

karton egy példányát az irattárban kell eltenni.
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6.3. Pénzkezelés

Az alapítvány kuratóriuma a jelen szervezeti és miíkodési szabályzata alapján elkészíti a pénzkezelési

szabályzatot.

6.3.1. A pénztigvi feladatok és hatáskiiriik

Az alapítvány pénzi,igyi tevékenységét - más funkciók ellátása mellett -az elnok irányída:

A kuratórium elnokének pénztigyi feladatai:

- Az alapítvány pénztigyi tervének kidolgozása.

- Az alap ítv ány mtikodé se pén ztig y i- gazdasági fe ltéte l e i n ek megteremté se.

- Az alapítvány mérlegének és vagyonkimutatásának elkészítése, a kuratórium elé terjesztése.

- Az alapítvány vagyonának meg rzésére, ncivelésére vonatkozó intézkedések kidolgozása, a

végrehajtás ellen rzése.

- Az alapítvány képviseletében pénztigyi kotelezettségek vállalása, jogok érvényesítése.

- A kuratóri um pén zi.igyi tár gy il határ ozaíainak vé greh aj tása.

6.3.2. Bankszámlán tiirtén rrénzforealom. íizetési módok

Az alapítvány pénzeszkózeit koteles készpénzben tortén fizetések kivételével a
hitelintézet(ek)nél vezetett bankszámlán taftani, pénzforgalmát lebonyolítani. A bankszámláról

egyenlíti ki tartozásait, illetve ezekre folynak be kovetelései.

6.3.3. Házinénztár

A készpénzforgalmat a házipénztár bonyolída. A pénzkezelés rendjéért az elnok felel. A

felel sség kiterjed a házipénztár jogszabályi el írásoknak megfelel mtíkodésére, az elszámolási és

nyilvántartási rendjének kialakítására, valamint ezek betartásának rendszeres ellen rzésére.

6.4. Iratkezelés. bizonylatok kezelése

Az alapítvány iratkezelése alapítvány székhelyén lirodájában kozpontilag torténik. A kozPonti

iratkezelést a titkár, illetve a kozvetlen irányítása alatt mtikod iigyintézó láda el. Az alaPÍtvánY

iratkezelésének irányításáért és ellen rzéséért az elnóWtitkár a felel s.
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BizonYlatnak min siil minden olyan okmány, amelyet valamely gazdasági esemény számviteli

nYilvántartása céljából készítenek. Az alapínány által kiállított bizonylat ot a gazdasági mtivelet,

eseménY megtorténtének id pontjában kell kiállítani. A bizonylat adatainak alakilag és tartalmilag

hitelesnek, megbízhatonak és helytállónak kell lennie, a bizonylat szerkesztésekor a világosság elvét

szem el tt kell tartani. l

!

A számviteli nyilvántartásokba csak szabáIyszertíen kiállított bizonylat a|apján szabad adatokat

bejegyezni.

Az alapítvány iratait és bizonylatait legalább 5 évig koteles az alapítvány meg rizni.

7. Az alapítvánv eazdálkodása

Az alapítvány gazdálkodása a mindenkor irányadó jogszabályok szerint, az alapít okiratban

foglaltaknak megfelel en torténik. Azalapítvány vagyonával való gazdálkodás során a kuratórium a jó

gazda gondossá gáv al koteles elj árn i.

Az alapíWány céljaira rendelt induló vagyon, annak hozadéka. valamint az alapítvány

mtíkodése során utóbb keletkezett vagyon teljes egészében felhasználható az alapítvány miik dése

során az alapítvány céljai elérése érdekében.

Az alapítványi vagyon felhasználásáról a céloknak megfelel en

- díjazás,jutalom, támogatás, osztondíj, koltségtérítés, természetbenijuttatások (így kiilonosen száIlás

és étkezés) segély,

- tárgyi eszkozok beszerzése,

- másokkal k zos programban való k ltségviselés,

- alapítv ányi miikodési koltségek,

- szerzódéses el lenértékek kifi zetése, val am int

- egyéb alapit okirati célok ktirébe tartoz kifizetések és vagyonfelhasználások formájában.
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a kuratórium dont az alapítványi cél megvalósulását szolgáIó koltségekr l, kiadásokról és az

alapítványt kezel k esetleges koltségeinek térítésér l.

Az alaPÍtvánY támogatásának elnyerését bármely magyar vagy kiilfrldi természetes vagy jogi

személY, illetve egyéb szervezet kezdeményezheti. Az alapítvánv bármelv cél szerinti iuttatását

Pálvázathoz kiitheti. Ebben az esetben a pályázat nem hrtalmazhat olyan feltételeket, amelyekb l _

az eset osszes koriilményeinek mérlegelésével megállap íthat , hogy a pályázatnak el re

meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem

szolgálhat. Az alapítvány az alapítvány vezetésében kozremiik d személyt, a támogatót, valamint e

személyekhozzátartoz ját- a bárki által megktités nélktil igénybe vehet szolgáltatások kivételével -
cél szerintijuttatásban nem részesítheti. Az alapíWány által nyrijtott cél szerinti juttatások nyilvánosak,

bárki által megismerhet k.

Az alapítvány bevételei a kovetkez k:

- az alapítótól, az államhánartás alrendszereit l vagy más adományoz t l az alapítvány céljára vagy

miik<idési k ltségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány;

- a kozhasznti tevékenység folytatásából származ , ahhoz kozvetleniil kapcsolódó bevétel;

- az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából szárrnaz , ahhozk zvetleni,il kapcsolódó bevétel;

- a szervezet eszk zeinek befektetéséb l származ bevétel;

- a vállalkozási tevékenységb l származo bevétel;

- egyéb bevétel.

Az alapítvány bármely bevétele/jovedelme n velheti az a|apítvány vagyonát, illetve

kozvetlenul az alapítvány céljaira fordítható. A jelen célok elérése érdekében az alapítvány bármilyen

vagyontárgyat megszerezhet, megvásárolhat, bérbe vehet, tulajdonában tarthat és megterhelhet. Az

alapítvány vagyon a az alapító okiratban megh atározott célokra és az alapíNány miikodési koltségeinek

fedezésére fordítható, és teljes egészében felhasználható. A kuratórium az alapítvány vagyonát

megfelel gondossággal koteles kezelni.

Az alapítvány nevében vagy javára ttirtén adománygytijtés nem járhat az adományoz k,

illet leg más személyek zaklatásával, a személyhez fuzódójogok és az emberi méltóság sérelmével.

Az alapíntíny nevében vagy javára íijrtén aclom nygtilíjtés csak az alaPÍndnY Írásbeli
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meghatalmaZása alapján végezhet . Az alapítvány részérejuttatott adományokat a konyv szerinti,

ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.

Az alapítvány kiiltségei a kiivetkez k:

- a kozhaszn tevékenység érdekében felmeriilt kozvetlen koltségek (ráfordítások, kiadások);

- az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmertilt kozvetlen koltségek (ráfordítások, kiadások);

- a vállalkozási tevékenység érdekében felmertilt kozvetlen koltségek (ráfordítások, kiadások);

- a kozhasznír és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmeriilt kozvetett koltségek

(ráford ítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kel l megosáani.

Az alapítvány egyszeres/kett s konyvvitelt vezet.

Az alapitvány vállalkozási tevékenységet csak kozhaszn céljainak megvalósítása érdekében,

azokat nem veszé|yeztetve végez. Az alapítvány gazdá|kodása során elért eredményét nem osztja fel,

azt a jelen alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordída. Az a|apitvány a cél szerinti

tevékenységéb l, illetve vállalkozási tevékenységéb l származ bevételeit és ráfordításait

e l kiilon ítetten tartja nyi lván.

Az alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesít értékpapírt nem bocsáthat ki.

Az a|apítvány vállalkozásának fejlesáéséhez kozhaszn tevékenységét veszélyeztet mértékti

hitelt nem vehet fel, és az áIlamháztartás alrendszereit 1 kapott támogatást hitel fedezetétil, illetve hitel

torlesztésére nem használhada fel. Az alapítvány a jelen szervezeti és miikodési szabáIyzat

elfogadásának id pontjában befektetési tevékenységet nem végez, így Befektetési Szabályzatot nem

készít.

8. Munkaviszonvra vonatkozó szabálvok

8.1. Az alapí*ány, mint munkáltató kotelezettségei, a munkáltatói jogkor gyakorlása. A munkáltatói

j o gkort a kuratóri um e l nok e l titkára gyakoro lj a.
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Az alapítvány, mint munkáltató k teles:

- a munkavállalót a munkaszerz dés, a munkaviszonyra vonatkozó szabályok, illetve az egyéb
j o gszabályok szeri nt fo glal koztatni;

- a munkavállalo számára a munkaviszonyra vonatkozo szabályokban, illetve a munkaszerz désben
foglaltaknak megfelel en munkabért és egyéb járandóságo}at fizetni;

- az egészséges és binonságos munkavégzés feltételeit biztosítani;

- a munkát gy megszervezni, hogy a munka-vállaló a munkaviszonyból ered jogait gyakorolni,
kote lezettsége it telj esíteni tudj a;

- a munkavállaló számára a munkavégzéshez szi,ikséges tájékoztatást és irányítást megadni, és az

alapítvány célkittizéseit valamint a kuratórium vonatkoz d ntéseit a munkavállalókkal koz<ilni;

- a munkavégzéshez sztikséges ismeretek megszerzésének lehet ségét biztosítani.

A fenti rendelkezéseket az irányadó jogszabályokkal és az alapít okirattal osszhangban kell
értelmezni.

A jelen szervezeti és mtik dési szabályzatot az alapítvány kuratóriuma [...] fogadta el [..] számu

határozatával.

9. Támogató tagfelvétel szabálvai:

. Alapítványi tagnak jelentkezhet minden l8. életévét bet ltott, cselekv képes, keresztény,
természetes személy (továbbiakban: kérelmez ).

. Vállalja a támogató tagsággal jár évi 2.000,- HUF tagdíj megfizetését

. A jelentkezésheztámogató tagfelvételi kérelmet kell benyrijtani.

. A támogató tagfelvétel, minden naptári évben 4 azaznégy alkalommal torténik

o minden naptári év március hónap utolsó péntekén

o minden naptári év jrinius hónap utolsó péntekén

o minden naptári év szeptember hónap utolsó péntekén

o minden naptári év december hónap els péntekén

o A támogató tagság elnyeréséhez sztikséges2 fo alapítványitagajánlása, valamint a kuratórium

tobbségi hozzájárulása (szavazat egyenl ség esetén az eln k d nt), kivétel e k<itelezettség alól

az alakuló iiléien kérelmezok kore, illetve az egyszertisített felvételi eljárás, melYet kiilon

hirdetményben teszkózzé az alapifuány .

o a támogato tag nyilatkozik arról, hogy adatait az a|apítvány kezelheti , nyilvántafthatja,

harmadik félnek hozzájárulása nélkiil ki nem adhatja.
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l0. A taeság megsz nik:

o A tag halálával

. saját kérelmére

o A támogatói tagdíj fizetési kotelezettség mulasáásával

o A támogató tag kozerk lcs<it, a társadalmilag elfogadott magatartási normák srilyos
megszegése miatt (ebben az esetben a kuratórium tagsága, tobbségi egyetértéssel dontést hoz a
kizárásr l, szavazat egyenl ség esetén az elnok dont)

Kelt.: Mindsz ent, 201 8. febru ár 21 .

rium

Késziilt. 1 példányban
Egy példány: l1 lap
Ügyintéz (Tel.:): Nagy LászI Tibor titkár (+36 30 871-4530)
Kapják: l. pld. Irattár
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