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NONPROFIT PARTNER ALAPÍTVÁNY  

A L A P Í T Ó  O K I R A T A  

a 2020. augusztus 1. napi hatállyal elfogadott módosításokkal egységes szerkezetben 

(A módosítások dőlt, félkövér és aláhúzott betűtípussal kerültek feltüntetésre.) 

 
Az IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság (a cég rövidített 
elnevezése: IFUA Nonprofit Partner Nonprofit Kft.; Cg.:01-09-911437; adószám: 14603204-2-43; 
székhely: 1119 Budapest, Fehérvári út 79.; képviseletében: Porubcsánszki Katalin ügyvezető) a 
Nonprofit Partner Alapítvány alapítója az alábbi tartalommal módosítja az alapítvány legutóbb 2017. 
április 5. napján módosított Alapító Okiratát:  
 
1. Az alapítvány elnevezése: Nonprofit Partner Alapítvány 
 
2. Az alapítvány székhelye: 1117 Budapest, Buda-part tér 2. 

 
3. Az alapítvány időtartama: határozatlan 

 
Az alapító az Alapítványt – annak Fővárosi Törvényszék által történő nyilvántartásba vételétől – 
határozatlan időre hozza létre.  

 
4. Az Alapítvány működési területe: 
 

Az Alapítvány a céljai megvalósításához szükséges tevékenységet elsősorban 
társadalomtudományi, humán kutatás-fejlesztésben, oktatásban, ismeretterjesztés területén fejti ki, 
de azoknak szakmai környezetében feladatai ellátásához szükséges esetekben és mértékben bárhol 
működhet. 

 
5. Az alapítvány céljai és jogállása: 

 
5.1. Az alapítvány célja 
 
Az elsődlegesen hazánkat és határokon túli magyar nemzetiségű lakosságot érintő rossz társadalmi 
mutatók javítása, így a fizikai és mentális egészségügyi problémák elleni küzdelem, a káros 
szenvedélyek (pl.: alkohol, dohányzás) visszaszorítása, a szemléletmód és értékrend pozitív irányba 
történő elmozdítása (pl.: korrupció csökkentése, fenntarthatósági szemlélet erősítése), mely 
tevékenységek segítségével a gazdasági élet fejlődése is elősegíthető. Kiemelt területeink közé 
tartozik a fogyatékkal élő emberek, romák és mélyszegénységben élő emberek körében jellemző 
társadalmi gondok orvoslása. 
 
Az Alapítvány elsődleges célja, hogy a fent említett problémák kezelésében aktívan, közvetlenül 
segítő, tágabb értelemben vett nonprofit szektor szereplők (alapítványok, egyesületek, civil 
kezdeményezések, oktatási intézmények, egyházi szervezetek és társadalmi vállalkozások) céljai 
elérésében segítséget nyújtson. Az Alapítvány Kurátora, önkéntesei, illetve esetleges munkavállalói, 
alkalmazottai segítségével, az Alapítvány támogatói által biztosított anyagi eszközök, pályázati 
forrásokkal, és egyéb bevételek felhasználásával tanácsadások, képzések, és szervezett programok 
útján kíván más civil szervezeteket támogatni, hiszen sok esetben a nonprofit szektor szereplői nem 
rendelkeznek a céljaik megvalósításához szükséges megfelelő ismeretekkel. Az Alapítvány a 
menedzsment és pénzügyi tanácsadás mellett, más egyéb hasznos, a célok elérését segítő, 
oktatási, jogi, kontrolling és humán erőforrással kapcsolatos ismeretei rendelkezésre bocsátása 
útján kíván a szféra részére segítséget nyújtani.  
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Az Alapítvány fent meghatározott céljai hatékony megvalósítása érdekében jogosult ezeken felül az 
alapítványi célokkal összhangban tevékenységet kifejtő szervezet részére pénzbeli támogatást is 
nyújtani. 

 
Az Alapítvány a célok elérésére kiterjedt együttműködést épít ki cégekkel, szervezetekkel, 
önkéntesekkel, nemzetközi szinten is. 

 
5.2. Az Alapítvány jogállása 

 
5.2.1. Az Alapítvány tevékenysége: 
 
Az Alapítvány tevékenységét a fent említett célok megvalósítása érdekében végzi, és nem zárja ki, 
hogy közhasznú tevékenységéből bárki részesedjen. 
 
Az Alapítvány más civil szervezeteknek nyújtott oktatási, tanácsadó tevékenysége útján közvetve 
segíti az életminőség javítását.   Az Alapítvány különböző tanácsadások, képzések és szervezett 
programok szervezésével járul hozzá az életminőség javításához. 
 
Az Alapítvány tevékenysége közhasznú: 
 
5.2.1.1. Az Alapítvány a lakosság valamennyi korosztálya számára – kezdve az óvodai nevelés-
oktatástól az alap- és középfokú oktatáson át a felnőttképzésig – nyújt segítséget. 

  
Az Alapítvány az alábbi jogszabályhelyek által előírt közfeladatokhoz kapcsolódó közhasznú 
tevékenységet végzi az ismeretterjesztéssel és oktatással kapcsolatos tevékenységi területen. 

 

 2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 1-3. §, valamint a 4. § (1) a)-u)pontjai.  
 

Az Alapítvány a fent említett programok szervezésében és lebonyolításában való szakmai 
tanácsadása és közreműködése olyan közhasznú tevékenység, amellyel az Alapítvány az általa 
megjelölt célok megvalósítását szolgálja.  

 

5.2.1.2. Kulturális közfeladatok (az Alapító Okirat 5.1. pontjának első bekezdésébe foglalt célok 
megvalósítása érdekében folytatott tevékenységek kapcsolódnak ehhez) az Alapítvány által 
szervezett és támogatott közművelődési programokkal összefüggésben: 

a.) A közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása 
közcél. A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok 
feladata. (1997. évi CXL. törvény 73. § (1)-(2) bek.) 
b.) A közművelődési intézmény szerepét betöltheti a1997. évi CXL. törvény 74. § d) pontja 
értelmében minden olyan közművelődési szolgáltatást ellátó intézmény, amely a polgárok közösségi 
művelődését szolgálja, fenntartójától, működtetőjétől függetlenül. 
c.) A települési önkormányzat kötelező feladata a helyi közművelődési tevékenység támogatása. 
Ennek formái például a 1997. évi CXL. törvény 76. § (1)-(2) bekezdése értelmében: 
* az ismeretszerző, az amatőr alkotó, művelődő közösségek tevékenységének támogatása, 
* a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása, 
* egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása. 
 
Az Alapítvány az általa szervezett vagy támogatott ismeretterjesztő, kulturális, közművelődési és 
civil szakmai programokkal, tanácsadási tevékenységgel ezen állami, önkormányzati közfeladatok 
teljesülését közvetlenül és közvetetten is szolgálja. 
 
5.2.1.3. Társadalmi esélyegyenlőség elősegítése körében (az Alapító Okirat 5.1. pontjának első 
bekezdésébe foglalt célokhoz kapcsolódóan) a fogyatékos emberek, a gyermekek, idősek, 
nagycsaládosok „szociális jóllétének elősegítésével”, a közművelődési szolgáltatásokhoz 
hozzájutás esélyeinek növelésével összefüggésben: 
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a) 2. § (1) Az államnak, a társadalom szervezeteinek és tagjainak oly módon kell tevékenységüket 
végezni, hogy az ne okozhasson olyan károsodást, amely fogyatékosság kialakulásához vezet, 
illetve olyan körülményeket kell létrehozni, amelyben a fogyatékos emberek képesek lesznek 
teljesebb életre és a fogyatékosságukból fakadó terheik csökkenthetőek. 
………… 

(5) Az állam köteles gondoskodni a fogyatékos személyeket megillető jogok 
érvényesítéséről, a fogyatékos személyek hátrányait kompenzáló intézményrendszer 
működtetéséről a nemzetgazdaság mindenkori lehetőségeivel összhangban.” 

(1998. évi XXVI. törvény) 
 

b) 18. § (1) A fogyatékos személy számára lehetővé kell tenni a művelődési, kulturális, sport- és más 
közösségi célú létesítmények látogatását. 

(2) A fogyatékos személy számára - sportolási lehetőségeinek megteremtéséhez - a 
sportolási célú, szabadidős intézmények használatát hozzáférhetővé kell tenni. 

(1998. évi XXVI. törvény) 
 

Az Alapítvány a fogyatékos emberek kulturális, közművelődési, szabadidős 
esélyegyenlőségét javító szolgáltatásaival és ilyen szolgáltatások támogatásaival, valamint 
tanácsadási tevékenységgel ezen állami, önkormányzati közfeladatok teljesülését 
közvetlenül és közvetetten is szolgálja. 
 

5.2.1.4. Szociális közfeladatok a segítségre szoruló, hátrányos helyzetű emberek szociális ellátása, 
részükre szociális szolgáltatásokat nyújtó civil szervezetek segítése és támogatása körében:  
 
A szociálisan rászorultak részére személyes gondoskodást az állam, valamint az önkormányzatok 
biztosítják. A személyes gondoskodás magában foglalja a szociális alapszolgáltatásokat és a 
szakosított ellátásokat. A szociális alapszolgáltatásnak minősül többek között a közösségi ellátás, a 
támogató szolgáltatás és a nappali ellátás. A személyes gondoskodás keretébe tartozó szakosított 
ellátás: 

a) az ápolást, gondozást nyújtó intézmény, 
b) a rehabilitációs intézmény, 
c) a lakóotthon (a továbbiakban a)-c) pont együtt: tartós bentlakásos intézmény), 
d) az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény (a továbbiakban a)-d) pont együtt: bentlakásos 

intézmény), 
e) a támogatott lakhatás, 
f) az egyéb speciális szociális intézmény 

nyújtja. 
(1993. évi III. törvény 56. § - 57. §) 

 

A 1993. évi III. törvény 94/L. § (2) bekezdése értelmében közfeladatot ellátó személynek 
minősül az alábbi munkaköröket betöltő személy: 

a) a házi segítségnyújtást végző szociális gondozó, ideértve a vezető gondozó, 
b) a családgondozó, 
c) a támogató szolgálatot, a pszichiátriai betegek közösségi ellátását, a szenvedélybetegek 

ellátását végző szociális gondozó, 
 e) az előgondozással megbízott személy, 

f) az intézményi ellátásban foglalkoztatott ápoló, intézményvezető ápoló, gondozó, szociális, 
mentálhigiénés munkatárs, 
 
Az Alapítvány a fenti szociális közfeladatok teljesítését, a szociális ellátást végző intézmények – az 
ellátást végző közfeladatot ellátó személyek –, valamint az ebben közreműködő civil szervezetek 
támogatásával, részükre történő tanácsadási tevékenysége által ezen állami és önkormányzati 
közfeladatok teljesülését közvetetten szolgálja. 
 
5.2.1.5. Az Alapítvány olyan egészségnevelő, egészséges életmódra vonatkozó ismeretterjesztő, 
betegségmegelőző programok szervezésében és lebonyolításában nyújt szakmai segítséget, illetve 
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valósít meg tanácsadási tevékenységet, amely programok a lakosságot az egészséges életvitelre, 
az egészség megőrzésére, egészséges életmódra ösztönzik. 

 
Az Alapítvány az alábbi jogszabályhelyek által előírt közfeladatokhoz kapcsolódó közhasznú 
tevékenységet végzi az egészségügyi tevékenysége (egészségnevelés és egészségvédelem) 
területén. 
 

 2011.évi CLXXXIX törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 13. § (1) 4., 5., valamint 
23. § (5) 9. pontja; 

 1997. évi CLIV törvény az egészségügyről 35. § (1),(4) bekezdés; 36. § (1) e) pont, (2)-(3) 
bekezdés; 141. § (1), (3) a), g) pont; 142. § (3) g) pont; valamint a 152/A. §.   

 
Az Alapítvány az egészségnevelés és egészségvédelem területén nyújtott közhasznú tevékenysége 
mellett más civil szervezetek által megvalósítandó célok elősegítéséhez ismeretterjesztő és oktatási, 
tanácsadási tevékenysége révén járul hozzá. 
 
Az Alapítvány az oktatási – nevelési szolgáltatások, a közművelődési feladatok, a társadalmi 
esélyegyenlőség, a szociális szolgáltatások, az egészségnevelést, egészséges életmódra 
vonatkozó ismeretterjesztés, képzés, betegségmegelőző programok, s a mindezeket szervező civil 
szervezetek segítését, támogatását a fent meghatározott állami, önkormányzati közfeladatok 
teljesüléséhez közvetetten kapcsolódva végzi.  

 
Az Alapítvány által folytatott valamennyi egyéb nem közhasznú tevékenység célja, hogy az 
Alapítvány közhasznú tevékenységét elősegítse, ilyen tevékenység kifejezetten de nem 
kizárólagosan pl. támogatói rendezvények szervezése és lebonyolítása.  

 
5.2.2. Az Alapítvány esetleges, az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő 
vállalkozási tevékenységet kizárólag másodlagosan, csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azt nem veszélyeztetve végez. 

 
5.2.3. Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt kizárólag jelen Alapító 
okirat szerinti közhasznú tevékenységére fordítja. Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem 
folytat, amennyiben a későbbiekben folytatna, azt az alapító által, a felügyelő bizottság 
véleményezését követően elfogadott befektetési szabályzat alapján gyakorolhatja. 

 
5.2.4. Az Alapítvány az Ectv. 2. § 22. pontjában meghatározott közvetlen politikai tevékenységet 
nem folytat. Az Alapítvány szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és 
pártoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselő jelöltet választásokon nem állít, és nem 
támogat. 

 
5.2.5. Az Alapítvány nem végez olyan tevékenységet, amely az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 
törvény rendelkezéseibe ütközik. 

 
6. Az Alapítvány alapítója az IFUA Nonprofit Partner Közhasznú Nonprofit Kft. (székhely: 1119 

Budapest, Fehérvári út 79). 
 
7. Az Alapítvány jellege, csatlakozás: 
 

7.1. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy, szervezet 
készpénz, értéket megtestesítő forgalomképes dolog, vagyonértékű jog vagy tevékenység 
felajánlásával szabadon csatlakozhat. 

 
7.2. A támogatók (csatlakozók) véleményt nyilváníthatnak, javaslatot tehetnek az Alapítványt érintő 
bármely kérdésben. A támogatók (csatlakozók) támogatásuknak az Alapítvány részére történő 
befizetésével, átadásával azonban nem válnak alapítókká, tehát olyan jogosítványokat és 
hatásköröket nem szerezhetnek, amelyek kizárólag az Alapító Okiratot alapítóként aláíró személyt 
illetik meg. A csatlakozó az Alapító okirat alapján Alapítói jogok gyakorlására nem jogosult. 
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7.3. Az Alapítvány nyilvántartást vezet a támogatókról (csatlakozókról), amely nyilvános. A 
támogatók (csatlakozók) kérésére nevük nem hozható nyilvánosságra. 

 
7.4. A csatlakozási szándékot az Alapítvány Kurátoránál kell bejelenteni. 

 
A Kurátornak van joga a csatlakozási kérelem visszautasítására, erről szóló határozatát nem köteles 
indokolni. 

 
8. Az Alapítvány egyszemélyes ügyvezető szerve a Kurátor.  

 
8.1. A Kurátor fő feladata az Alapítvány képviselete és az alapítványi vagyon kezelése. A Kurátor 
hatáskörébe tartozik minden olyan kérdésben döntés és eljárás, amelyet a törvény és az alapító 
okirat az alapítvány ügyvezető szervének feladataként határoz meg. A Kurátor a jogszabályi 
kötelezettségeknek megfelelően folyamatos nyilvántartást vezet a határozatokról (határozatok 
könyve). A határozatokat azok meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a határozatok 
könyvébe. 
 
8.2. Az alapítvány bankszámlája felett a Kurátor önállóan rendelkezik. Az Alapítvány munkavállalói 
felett a munkáltatói jogokat a Kurátor gyakorolja. A Kurátor szükség szerint az Alapító részére 
tájékoztatást ad az addig végzett munkájáról, így különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és 
felhasználásáról. A Kurátornak joga van javaslatot tenni az Alapító Okirat módosítására, 
kiegészítésére, amiről az Alapító dönt. 

 

8.3. A Kurátorra a Ptk. 3:397. § (5) bekezdésének megfelelően a Kuratóriumra vonatkozó 
szabályokat megfelelően alkalmazni kell. A Kurátor a megbízatását díjazás nélkül látja el. A Kurátor 
számla ellenében igényt tarthat a kurátori tevékenységével közvetlenül összefüggő költségeinek 
megtérítésére. 

 
8.4. A Kurátort az alapító kéri fel a tisztség elvállalására. A Kurátori megbízatás a tisztség 
elfogadásával jön létre. Az Alapító a Kurátor felkérésekor figyelembe veszi a Ptk. 3:397 §-ban, Ptk. 
3:22. §-ban, valamint az Ectv.-ben írott összeférhetetlenségi szabályokat. 

 
8.5. A Kurátor 2017. április 5. napjától határozatlan időre szóló megbízatással: 
Ormosy Gábor (születési hely, idő: Kaposvár, 1970. március 1.; lakcím: 2096 Üröm, Gábor Áron 
sétány 1.; anyja neve: Budai Mária).  

 
8.6. A Kurátor megbízatása megszűnik határozott idejű megbízás esetén a megbízás időtartamának 
lejártával, megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével, a Kurátor 
elhalálozásával, lemondásával, visszahívásával, a Kurátor cselekvőképességének a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, a Kurátorral szembeni kizáró vagy 
összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, illetve az Alapítvány megszűnésével. A Kurátort 
megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén 
az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza. 

 
8.7. Ha a Kurátor olyan ügyben nem hoz döntést, amelyben az ügyvezető szervnek törvényes 
kötelezettsége érvényesen határozni, ez olyan ok, amely miatt az alapító a Ptk. alapján a Kurátor, 
mint ügyvezető szerv kijelölését visszavonhatja, és ügyvezetőnek mást jelölhet ki. 

 
9. Összeférhetetlenségi szabályok: 
 

9.1. Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. (Ptk. 3:22. § (1) bek.) 
 
9.2.Nem lehet Kurátor az a nagykorú személy, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben korlátozták. 
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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. 
 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. (Ptk. 3:22. § (4)-(6) bek.) 
 
9.3. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet Kurátor. Az alapító 
és közeli hozzátartozója nem lehet Kurátor. (Ptk. 397. § (3)-(4) bek.) 

 
9.4. A Kurátor nem határozhat olyan kérdésben, amelyben ő maga, vagy hozzátartozója (Ptk. 8:1. § 
(1) 1.) a határozat alapján 
 

9.4.1. kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
9.4.2. bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. 

 
9.5. A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető 
tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, 
 

9.5.1. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott 
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
9.5.2. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 
9.5.3. amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, 
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 
9.5.4. amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 
szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 
A Kurátor megbízatásának elfogadása előtt köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról, 
hogy ha ilyen, illetve vezető tisztséget más közhasznú szervezetnél is betölt. 
 

10. Az Alapítvány vagyona: 
 
Az Alapítvány induló vagyona 100.000,- Ft, azaz egyszázezer forint, amelyet az Alapító az Alapító 
Okirat aláírásával egyidejűleg, 2013. november 11. napján a Janka és Társai Ügyvédi Iroda 
tagjánál ifj. Dr. Janka Ferencnél letétbe helyezte, azzal, hogy azt az Alapítvány nyilvántartásba 
vételét követően fizesse ki (utalja át) az Alapítványnak, mint kedvezményezettnek.  
 
10.1. Az Alapítvány vagyonának felhasználása:  
 

10.1.1. Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról, az alapítvány javára történt további 
befizetésekről, valamint a kamat hozadékokról a Kurátor – az alapítványi célok figyelembe 
vételével – szabadon rendelkezhet.    
 
10.1.2. Az Alapítvány javára történő későbbi befizetések növelhetik az Alapítvány vagyonát, 
de közvetlen alapítványi célokra is fordíthatók. 

 
11. Nyilvántartási, nyilvánossági, irat-betekintési szabályok: 

 
11.1. A Kurátor döntéseiről nyilvántartást köteles vezetni, amely tartalmazza: 
- a döntések tartalmát 
- a döntéshozatal időpontját 
- a döntés hatályát. 
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11.2. A Kurátor a döntéseit az érintettekkel írásban közli. 
 
11.3. Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az Alapítvány képviselőjével 
történt időpont-egyeztetést követően bárki betekinthet. 
 
11.4. Az Alapítvány működéséről, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, éves beszámolóról, 
illetve közhasznúsági melléklet kezeléséről és a Kurátor döntéseiről szóló közleményeket a Kurátor 
az Alapítvány honlapján teszi közzé. 
 
11.5. Az Alapítvány köteles az elfogadott beszámolóját az adott üzleti év mérleg fordulónapját 
követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni. Az Alapítvány köteles a 
beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet, valamint kiegészítő mellékletet 
készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni. E 
kötelezettségek teljesítését a Kurátor biztosítja. 

 
A közhasznúsági melléklet tartalmazza: 
 

a) az Alapítvány által végzett tevékenységek felsorolását; 
b) a közhasznú tevékenységek célcsoportját és eredményeit; 
c) a megfelelő erőforrások és megfelelő társadalmi támogatottság kimutathatóságát; 
d) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást; 
e) közhasznú cél szerinti juttatások kimutatását; 
f) az Alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét, valamint 

juttatásban részesülő vezető tisztségek felsorolását. 
 

Az Alapítvány társadalmi közös szükséglet kielégítéséért felelős szervvel kötött megállapodásai 
nyilvánosak, azokba bármely személy betekinthet. 
 
Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratai és döntései teljes körűen nyilvánosak. 
A betekintést a Kurátor köteles biztosítani az Alapítvány székhelyén, munkaidőben – előzetes 
egyeztetést követően – munkaidőben (9.00 - 17.00), az Alapítvány székhelyén iratbetekintési és 
egyidejű felvilágosítás adási jog biztosításával együtt. 
 
A nyilvánosság a fentiek szerint a Kurátor döntéseire is kiterjed. 
 
Az Alapítvány olyan szerződései, melyeket az Alapítvány társadalmi közös szükségletek 
kielégítésért felelős szervvel köt a közhasznú tevékenység folytatásának feltételeiről, nyilvánosak, 
azokba bárki az előző bekezdésben foglalt előzetes egyeztetést követően betekinthet. 
 
A Kurátor által meghozott, meghatározott személyeket érintő döntéseket a Kurátor a döntés 
meghozatalától számított 15 napon belül írásban, igazolható módon közli az érintettekkel, valamint 
ugyanezen határidőn belül közzéteszi az Alapítvány honlapján (www.nonprofitpartner.hu). 
 

12. Alapítói jogutódok 
 
12.1. Az alapítói jogokat a jelen okirat 6. pontban szereplő Alapító gyakorolja képviselője útján. Az 
Alapító jogutód nélküli megszűnésének esetén az alapítói jogok gyakorlására az alábbi személy 
jogosult, mint alapítói jogutód: 
 
 Név: Dobákné Dr. Psenák Angéla (lakcím:2040 Budaörs, Akácfa köz 10.) 
  
12.2. A 12.1. pontban tett kijelölés az Alapítvány nyilvántartásba vétele után már nem vonható 
vissza.  
Az alapítói jogutód az alapítói jogok gyakorlását cselekvőképessége fennállásáig, illetve az 
Alapítvány megszűnéséig látja el. Az alapítói jogok gyakorlására jogosult személy döntéseiről a 
Kurátort írásban tájékoztatja. Amennyiben az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy alapítói 
jogok gyakorlására vonatkozó joga – cselekvőképesség elvesztése vagy más okból – megszűnik, 

http://www.nonprofitpartner.hu/


úgy  az alapítói  jogok  gyakorlására  a kezelő  szerv  vagy  az ügyészség  erre  vonatkozó  bejelentése

alapján  a bíróság  jogosult.

'l 3. Záró  rendelkezések:

13.1.  Az Alapító  tudomásul  veszi,  hogy  a jelen  Alapító  Okirat  érvényességéhez,  így az

Alapítvány  tevékenysége  megkezdéséhez  annak  bírósági  nyilvántartásba  vétele  szükséges.

13.2. Az Alapítvány a Ptk. 3:44-47. g-aiban, 3:48. @ (1) bekezdésében, illetve a 3:403. @ (1)
bekezdésében  foglaltak  bekövetkezése  esetén  megszűnik.  Az Alapítvány  megszűnése  esetén  a

tartozások  kiegyenlítése  után megmaradó  vagyont  a Kurátor  döntése  szerinti  célra,  amennyiben

ilyen nincs  vagy  döntés  nem születik,  úgy a fennmaradó  vagyonrészt  hasonló  célú alapítvány

támogatására  kell  fordítani.

Az  Alapítvány  nyilvántartásba  vétele  után  az  Alapítványt  az  Alapító  nem  vonhatja  vissza.  Az  Alapító

az Alapítvány  alapító  okiratát  módosíthatja,  amely  során  figyelemmel  kell  lennie  arra,  hogy  semmis

az  alapító  okiratban  az alapítvány  céljának  módosítása,  kivéve,  ha az alapítvány  a célját

megvalósította,  vagy  a cél elérése  lehetetlenné  vált, és az új cél megvalósítására  az alapítvány

elegendő  vagyonnal  rendelkezik.  Továbbá,  semmis  az alapító  okirat  olyan  módosítása,  amely  az

alapítványi  vagyonának  csökkentésére  irányul  vagy  -  ha az alapítványhoz  csatlakozás  történt  -  az

alapítvány  jogutód  nélküli  megszűnése  esetére  kijelölt  kedvezményezett  személyét  megváltoztatja.

13.3.  Az Alapítvány  nyilvántartására,  felügyeletére,  törvényességi  ellenőrzésére,  továbbá  csőd-,

végelszámolási  és felszámolási  eljárására,  megszüntetésére  az egyesülési  jogról,  a közhasznú

jogállásról,  valamint  a civil  szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  törvény

rendelkezéseit  kell alkalmazni  az alapítványokra  vonatkoző,  ott meghatározott  eltérésekkel.

Az Alapítvány  működése  felett  az ügyészség  a reá irányadó  szabályok  szerint  törvényességi

ellenőrzési  jogot  gyakorol.

Ha az  Alapítvány  rnűködésének  törvényessége  másképp  nem  biztosítható,  az ügyész  a bírósághoz

fordulhat.  A bíróság  határidő  kitűzésével  kötelezi  az alapítvány  kezelőjét,  hogy  az alapítvány

jogszabálynak  megfelelő  működését  állítsa  helyre.  A határidő  eredménytelen  eltelte  után  a bíróság

az alapítványt  megszünteti.

13.4. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. 3:378-404. 5-aiban foglalt
rendelkezéseket,  a 2011.évi  CLXXV.  Törvény  (Ectv.)  szabályait,  gazdálkodási  kérdésekben  a

350/20'1  1 (X11.30)  Kormányrendelet  rendelkezéseit  kell megfelelően  alkalmazni.

Budapest,  2020.  auqusztus  1.

IFUA  Nonprofit  Partner  Közhasznú  Nonprofit

Korlátolt  Felelősségű  Társaság,  mint  Alapító

Képviseletében

Porubcsánszki  Katalin  Ugyvezető

A jelen  Alapító  Okiratot  a mai napon  kelt alapítói  határozatokba  foglalt  módosításokkal  egységes

szerkezetbe  foglaltam  és ellenjegyzem.  A 2fü1.  évi CLXXXI.  tv. 38. g-ának  (2) bekezdése  alapján

ellenjegyzésemmel  igazolom,  hogy  a jelen  Alapító  Okirat  egységes  szerkezetbe  foglalt  szövege  megfelel

az alapító  okirat  módosítások  alapján  hatályos  tartalmának.
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Budapest, 2020. auqusztus  1. napián:

Dr. Bíró  Endre

ügyvéd
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Dr. Bíró Endre ugyved
K.A.SZ.: 36057658

1031 Budapesí, Kazal u. 20.
Tel.: (1) 3670-839

dr.biro.endre@gmall,com

9


