
ALApírvÁnyI ALApíró oKIRAT
(a 2015. júlíus 2-í módosítdsokkal (e vúltoztísokat dűt, vastag betű jelzi) és a Fővárosi

Törvényszék 11.Pk. 60.163/1999/21. számú véezésében előí{t változásokkal (9
váltgzásokat vastae aláhúzott betű ielzi), valamint g Fővárosi törvényszék

11.Pk.60.163/1999/23. szúmú végzésében előírt vóltozásokkal (e vdltozásokat vastag,
alúhúzott dűt betű jelzil egységes szerkezetben)

A jelen okiratban az Alapító arra vállal kötelezettséget, hogy a felhasználási cél
megjelölésével önálló vagyont hozlétre, azért,hogy az alapítvány kuratóriuma a vagyonból
származőjövedelmet az elétendő közhasznú cél érdekében használja fel.

I.
AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI

l. Az Alapító:

Név: Magyarorczági KRISNA-tudatú Hívők Közössége egyhaz (MKTHK)
Székhelye: 1039 Budapest, Lehel u. 15.

Nyilvántartási száma: 00024 l20 12. sorszám alatt
Képviselője: Szilaj Péter

2. Azalapítvány neve: ETELT AZÉrPrPnr Közhasmú Alapítvány

3. Azalapítvány székhelye: 1039 Budapest, Lehel u. 15.

Az alapítvány Jióktelepe: 3300 Eger, Tűzokó tér 5.

Az a l ap ítv ány h o n lapj án a k e ln ev e zé s e : lt típ : //www.űl. h u/

4. Azalapítvány célja:

Az alapitvány célja a szociálisan rászorulók ingyenes ételosáás útján történő segítése.

A cél megvalósítása érdekében az alapítvany az orczág területén ingyen konyhákat tart fenn
oly módon, hogy bérelt vagy saját ingatlanban napi rendszerességgel főznek és ott szétosztjak
a jelentkezőknek. Az étkeztetés helyén az alapífiány mentálhigiénés tevékenységet folytat.

Ezen túlmenően az alapítvány alkalmi jelleggel szervezi a rászorultak étkeztetését meleg étel
illetve konzervek szétosztásával.

Katasztrófa sújtotta területeken az a|apítvány más szervekkel együtt (pld. Vöröskereszt,
Máltai Szeretetszolgálat) szewezi a rászoruló lakosság élelemhez juttatását.

Az alapiWány támogatja mindazokat a rendezvényeket, szervezéseket, amelyeknek célja a
rászorultak étkeztetésének a megvalósítása illetve megszervezése.

Az alapitv ány szo l gált atását bárki i g ényb e veheti.
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Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szewezete pártoktól

fi,iggetlen és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

Az alapitvány tevékenysé ge közhasznú tekintettel arra, hogy az 1993. évi III. törvény 57. §.

(l) c. pontjában és a 62.§-ban meghatározott közfeladat teljesítésében vesz részt azzal,hogy
szociális alap szolgáltatást ny i$t az étkezteté s keretében.

A szervezet célja szerinti besorolása a II120I2. (II.29.) KIM rendelet 40. melléklete szerint:

,,szociális tevékenység", Kód: 8.

5. Az alapítvány időtartama:

AzAlapítóazalapitványthatátrozatlanidőrehozzalétre.

II.
AZ AL APÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSA

6. Az alapítvány bevételei:

- az Alapítő által' az alapítvány cé|jára rendelt vagyon,
- az a|apitvínyhoz csatlakozó jogi és magánszemélyek felajánlásai,
- a vállalkozási tevékenység nyeresége,
- egyéb források (pl. céltámogatás, díjmentes tevékenység, felajánlások)

7. Az Alapító által az alapítvény céIjára rendelt vagyon:

Az alapitvány célra rendelt induló vagyona 200.000 Ft azazKettőszázezer forint.

Az Alapító kötelezettséget válla arra, hogy az induló vagyon összegét az alapitvány részére
nyitott számlétra az a|apítő okirat aláirást követő 15 napon belül befizeti.

Az alap ítv óny i v agv on íelh aszn úlds a :

Az alapíndny mindenkori vagvona kizdrólag a ielen alapító okiratba4 megjelölt célok
megvalósítlísúra használható íel. Az alapítói vagvonnal a kuratórium gazdáIkodik.

Alapínónyi célra az alapításkori vagvon és annak telies hozadéka. tovlíbbá az alapítlíst követően az

alapínánvi szómlára érkező k4§zpénzadomdnv telies összege vagv a természetben 4vúitott adomún!
fordítható.

Az alapítvánvi vagvon íelhasznólása.sorón az egvedi kérelmqk alapión a túmogatásokróI elfogad,ott
pénzügvi terv és hatúrozat alapión a kuratórium dönt.

Ha a csatlakozó tdmogató rendelkezett vagvoni iutíatdsa íelhasznúlósóról, úgy rendelkezése
érvénlesülésérű a kuratóriunt gond?skodik.

,qz ahpíntúnv gazdasáeí-vúllalkozásí tevékenységet csak közhasznú vagy a |étesítő okiratban
megh.atározott alapcél szerinti tevékery)ség megvalósííúsdt nem veszélJ|eztetve végez: [Fctv.
34. § (1l bekezdés b.l pontl

Az alapítvány a gazdálkodása során elér( eredményét nem osztjaíel, azt a létesítő okiratdba!'
meehatározott közhasznú tevékery)ségére íordítja [Ectu. 34. § (1I bekezdés c.l pontl
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8. Az alapítványhoz csatlakozók fe laj anlásai :

Az a|apitvány mindenki előtt nyitott.

A csatlakozás feltétele, hogy a csatlakoző az a\apítvany céljával egyetértsen, és hogy az
alapítvány száméxa felajanlott pénzösszeget az alapífiány számlájárabeftzesse, illetve a nem
pénzbeli hozzájáruIását a vagyon kezelőjének ttirténő átadásával az alapítvány rendelkezésére
bocsássa. A csatlakoző alapitőijogokat nem gyakorol, de a kuratórium ülésein tanácskozási
joggal résá vehet.

9. Az alapítvány vállalkozási tevékenysége :

Az alapitvány másodlagos jellegge| gazdasági tevékenységet is folytathat az alapítványi
vagyon értékének me gőrzé se, gy ar apítása érdekében.

Az alapíNany vállalkozási tevékenységet csak céljával össáangban, annak megvalósítása
érdekében folytathat úgy, hogy aznemveszéIyetetheti céljainak megvalósítását.

Az alapitvény ezen tevékenységgel lekötött vagyona nem haladhatja meg az alapitvíny
teljes vagyonának 50 %-át.

Az alapitvány befektetési tevékenységet nem folytat.

l0. Egyéb fonások

Az alapítvány a kuratórium döntése alapján jogosult céltámogatásokat is elfogadni,
amennyiben a tamogatott cél az alapítvány és tevékenységével össáangban áll. A
céltámogatás nem veszélyeztethetí az alapítvany szervezeti és politikai ftiggetlenségét.

A kuratórium köteles visszautasítani minden olyan céltámogaást, amit a támogató közvetlen
vagy szolgáltatás útjan történő megszerzésével vagy nyújásával történő meghatározott
vagyoni előny nyújtása érdekében adott.

Az elfogadott céltámogatást elkülönítetten kell kezelni és a meghatározott, az a|apítvény
eredeti céljainak megfelelő célra kell fordítani.

A céltámogaás felhasznáIására és kezelésére a támogatást nyújtó és a kuratórium, illetve
fe|hatalmazása alapjan a kuratórium elnöke megállapodást köt.

Az alapífrány az ál|amháúartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak
írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban, amelyben meg kell batéttozni a
támogatással való elszámolás feltételeit és módjait.

lt. Az alapítván} vagyonának felhasználása:

Az alapítvány a gazdá|kodása során elért eredményt nem osáhatja fel', aú. csak az alapítő
okiratb an me ghatár o zott tevékeny sé gére fordíthatj a.

.-\')/i,-.'
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Az alapitvény vagyonát kizart oly módon felhasználni, hogy az az adományozónak
közvetlenül vagy szolgáltatás útj án vagyoni előnyt j elentsen.

Az alapitői vagyon teljes egészében felhasznáIhatő.

ilI.
AZ AL APÍTVÁNY SZERVEZETE

12. Az alapítvány szewezete az alábbi szervből áll:

- kuratórium,
- felügyelő bizottság.

A felügyelő bizottság létrehozása kötelező, ha az alapítvany bevétele az 5 millió Ft-ot
meghaladja.

A kuratórium

13. (törölt rendelkezés,l A kuratőrium az a|apítvány igrNezető szewe.

Azalapítvánv vagyonát a kuratórium kezeli.

14. A kuratórium 3 tagból á11.

A kuratóriumi tagság a tisztség elfogaddsúval jön létre.

A kuratóriumi tagság határozatlan időtartamra szól.

t5, Az Alapító által kijelölt kuratóriumi tagok:

név : S7anyi-Karl Attíla
anyja neve: Dömötör Marianna
cím:8699 Somogyvtímos, Fő u 38.

név: Szilaj Péterné
anyja neve: Horváth Julianna
cím: 1039 Budapest, Árpád u. 54. B. épület tetőtér la.

név: Tóth Zoltán
anyja neve: Gergely Julianna
cím: 1038 Budapest, Botond u.64.

A kuratórium tagjai a tevékenységükért díjazásbannem részesülnek.

16. A kuratóriumi tagság megszűnik:

- atagba|áIával, vagy jogutód nélküli meeszűnésével
- lemondással,
- visszahívással
- határozott ideiű megbízatás esetén a megbízás időtartamának leiártávall

('- , a-,
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- meeszüntető feltótelhez kötött megbízatás esetén a fgltétel bekövetkezéséveh
- a tag cselekvőképeqségének a tevékenysége ellátásához szük§éges körben történő
korlátozásával;
- a taggal szembeni kizáró v_agy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.

A kuratórium taqiát megbízatásónak lejúrta előtt az alapínányí cél megva!ósításának
közvetlen veszéhleztetése esetén az alapítói iogok gyakorlója hívhatja vissza.

A kuratórium tagia megbízatÉsáról az alapítványhoz címzett. az alapítvány
kuratóriumáho.z intézett nyilatkozattal brírmikor lemondhat.

t7. A kuratórium munkáját a kuratórium elnöke irányitja.

A kuratórium elnökét az A|apitőjelöli ki.

A kuratórium elnöke képviseli az alapítványt harmadik személlyel szemben és gyakorolja az
aláírásijogot az alapitvány nevében. A kuratórium elnökének képviseleti joea dltalúnos, és
öndlló, ídőtartamdt tekinne pedig ha!úrozatlan.

Az elnök a képviseleti és aláírási jogát a kuratórium más tagjának eseti megbízás útján
átengedheti. A képviseleti jogot csak olyan kuratóriumi tagnak lehet átengedni, aki az
alapítóval, illetve a többi kuratóriumi taggal nem áll közeli ltozzátartozói, munka és egyéb
ftiggőségi viszonyban.

A kuratórium elnökének feladatait akadályoúatása esetén az elnök megbízottja látja el, akit a
kuratórium elnöke írásban jelöl ki a kuratórium többi tagja közül.

A kuratórium elnöke (törölt rendelkezés) gyakorolja az lálvényozási jogot. (törölt
rendelkezés) A kuratórium - írúsbeli határozatával - az alapítvúny képviseletének jogóval,
ezen belül az utalvúnyozds jogdval is felruhúzhatja az alapínúny búrmely munkavúllalójút
azf,,al, hogl a fefogosított munkavdllaló a képvíseletí, utalvúnyoztísi jogót képviseletí,
utalvúnyoztísi joggal rendelkező mús személlyel együttesen gltakorolhatja.

18. A kuratórium elnökeként az Alapítő Szanyi-KarlAttilút jelöliki.

19. A kuratórium hatáskörébe tartozik:

al az alapí*ányi vagyon felhasználásának évenkénti elfogadása,

b/ döntés minden olyan kérdésben, amelyet a jogszabály vagy az Alapítő Okirat a
hatáskörébe utal,

cl az alapítványi célra fordítandó díjak és tiámogatások összegszeniségének évenkénti
megállapiásaazalapitványivagyonrafi gyelemmel,

ü éves beszámoló, köáasznúsági jelentés jóváhagyása,

e/ olyan nyilvántartás Qegyzőkönyv formájában) vezetése, amelyből döntéseinek tartalma,
időpontja és hatá|ya, a döntést támogatók illetve ellenzók személye, számtaránya
megállapítható.

/- \ ,-,:| ]|,
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20. A kuratórium a hatáskörébe utalt kérdésekben az ülésein dönt. A kuratórium ülései
nyilvánosak.

2l. A kuratórium évente legalább egyszer, minden év május 31-éig tart ülést. A,kuratóriumot
évente legalább eeyszer össze kell hív|ri írúsban, ígazolható núdon. Írlísb?lí íeazolható
mÓíon történő kézbesítésnek mínősül: pl. ajánlott vaq tértívevényes küldeményként,
továbbd g taenak gz elektronikus levelezési címére történő kézbesítés aaal, hogy a
kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektroníkus téFtivevéryll.

Az ülést, az erre iranyuló igény beérkezését követő 30. napra össze kell hívni, ha azt legalább
2 kuratóriumi tag - a cél megjelölésével - írásban kéri.

A kuratórium elnöke bármikor jogosult az ülés összehívásara.

22. A kuratórium ülését a kuratórium elnöke meghívóval hívja össze.

A meghívó tartalmazza az ülés helyét, megtartásának idejét, valamint a napirendet.

23. A kuratórium ülése határozatképes, ha azon minden kuratóriumi tag jelen van.

Ahatározatképtelenség miatt elnapolt ülés helyett, ahatározatképtelen ülést követő 15. napra
megismételt ülés összehívásának van helye az eredeti napirendi pontok tekintetében, amely
azonban csak akkor hatálrozatképes, ha azon|ega|ább 2 kuratóriumi tag jelen van.

24. Az ülés hatarozataitnyíltszavazással, szótöbbséggelhozza. Szavazategyenlőség esetén a
a döntést elvetettnek kell tekinteni.

Egyhangú határozat meghozatala szi,ikséges a 19. pont al és ü bekezdésében megjelölt
esetben.

A kuratóriumhatározathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozój a a határo zat alapj én

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

Nem minősül előnynek aközhasznű szewezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület áItaltagjának,
a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

A hatdrozat meghozatqlakor ryem szayazhat az,
d akit a hatúrozat kötelezettség vagvíelelősség alól mentesít vagy a jogí szeméb) terhére
mdsíaj ta előny b e n ré s ze s ít :
b,) akível a határozat szerint §zerződést hell kötni:
cI aki ellen a hatdrozat alapján pert kell indítaní:
dI akinek 9llan houd,tartozója érdekelt a döntésben, aki .a joei személynek nem tagja vag})
alapítóia:

i \l'*.)h
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d a|ei a döntésben érdekel! más szervezet|el többséeí beíolyóson alapuló kapcsolatban áll:
vagy

íl akí egyébként személyesen érdekelt a döntésben.

25, Az alapítv ány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba barki betekinthet.

A felügyelő bizottság

26. A felügyelő bizottság 3 tagból ál1.

A felügyelő bizottság taga az alapító által hatarozatlanidőre kijelölt három személy.

27. A felügyelő bizottság tagjai tevékenységüket dijazás nélkül látják el.

28. A kuratórium ülésein a felügyelő bizottság tagjai tanácskozásijoggal részt vehetnek.

29. A felügyelő bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer tart ülést. Az üléseken
döntés csak egyhangúlag hozható. Amennyiben a tagok nem értenek egyet, abban az esetben a
felvetett kérdést kötelező megvitatás végett a kuratórium ülése elé terjesáeni.

30. A felügyelő bizottság haásköre:

a) ellenőrzi a közhasznű szeru ezet mííködését és gazdálko dását,

Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá aközhasznű szervezet könyveibe és irataiba
betekinthet, azokat megvizsgálhatj a.

b) az ellenőtzés során tapasztaltjogszabálysértésről, mulasztásról, felelősséget megalapoző
tényekről a kuratórium tájékoztaása,

c) javaslat kidolgozása a b) pontban meghatározottak felszámolására,

d) a jogszabályban meghaározotl esetekben a kuratórium összehívásának a kezdeményezése,
illetve összehívása,

Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítvényáta - annak megtételétől
számított harminc napon belül - össze kell hívni. E hataridő eredménytelen eltelte esetén a
vezető szerv összehívásara a felügyelő szerv isjogosult.

e) a jogszabályban megbatározott esetekben a törvényességi felügyeletet e[átó szerv
értesítése.

31. A felügyelő bizottság tagjai:

Mérő Mátyás
lakhely: 8699 Somogyvámos, Fő u, 116.

Gömöri sándor

u-ü]",
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lakhely: 8699 Somogyvámos, Varsana u.715.

Hosszú vilmos
lakhely: 1039 Budapest, Pünkösdfiirdő u. 48/b II/8.

Összeférhetetlenségi szabályok

32. Az Alapító tudomásul veszi az20|I. évi CLXXV. törvény 30.§ (3) bekezdésében és a
38-39. §-ában foglalt kizárő okokat, és az AIapitvány szerveit ennek megfelelőenhozzaIétre,
a tisztségviselőket ennek megfelelően jelöli ki.

A íentieknek megfelelően :

Vezető tisztséwiselő az a nagykorú.személy lehet. akinek c_selekvőképességét a tevékenvsége
elldtásához szükséges körben nem korldtozták.

A vezető tísztséevise,lő üg|vezetésiíeladatait sze,mélyesen köteles ellútnL

Nem lehet vezető tisztségviselő az. akit bűncselekméryl elkövetése míatt jogerősen
szabadsdgvesztés büntetésre ítéltek. amíg a büntetett előélethe|, íűződő hótrúq)os
következmények alól nem mentes ült.

Nem lehet vezető tísztsé?iselő az, akit e íoglalkoztístól joeerősen eltiltottak. Akit valamely
Íoglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltús hatálya alatt az ítéletben meqielölt
tev é k e nv s é g e t ío ly tat ó j o g i s ze mé b) v ezető tís zts é ?is e lőj e n e m le h et.

Az eltiltást kimondó hatúrozatban rytegszaboű időtartamíg nem lehet vezető tisztségviselő az,
a kit e ltilto tt a k a v e ze t ő tis zt s é ev is e lőí t ev é k e ny s é gtőL

A közhasznű szewezet megszűnését követő harom évig nem lehet más köáasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasmú szervezet vezető
tisáségviselője volt - annak megszűnésétmegeIőző két évben legalább egy évig -,
amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
amellyel szemben azállamí adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tértfel,
amellyel szemben az állari adó- és vámhatóság iz\et|ezárás intézkedést alkalmazotl, vagy
izletlezár ást he ly ette sítő b írságot s zabott ki,
amelynek adőszámát az állarti adó- és vámhatóság az adőzás rendjéről szóló törvény szerint
felfiiggesztette vagy törölte.
Az alapítvány kedvezményezettje ós annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium taqia. íPllr. 3.,39 7.§. )

A vezető tisáségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szewezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szewezetnél is betölt.

Nem lehet a felügyelő bizottság tagtra aza személy, aki

avezető szerv elnöke vagy taga,

(' ', ,-*)-x,
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a közhasznú szervezettel a megbizatásén kívüli más tevékenység kifejtésére iranyuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyuló egyéb jogviszonyban ál1, ha jogszabály
másképpen nem rendelkezik,
a köáasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadalmi szervezet által tagjanak a
tagsági jogviszony alapjan nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást - illetve

aza)-c)pontbanmeghatározottszemélyekhozzátartozőja,

Határ ozatok, nyilváno ss á g

36. Az alapíWány a döntéseiről, működésének, szolgáltatásai igénybevételének módjáról,
valamint a beszámolói közléseiről a Magyarországi KRISNA-tudatú Hívők Közössége
templomainak hirdetőtábláin elhelyezett kiadvanyokon tájékoáatja a nyilvánosságot.

A szolgáltatási lehetőségekről, azaz az ételosztás helyéről és időpontj áről az Alapítvány
szórólapokkal, falragaszokkal is tájékoaatj a az érdeklődőket.

Az Alapitvany működésével kapcsolatban keletkezett iratokba az A|apitvány elnökével, vagy
a kuratóriumi tagok bármelyikével egyeztetett időpontban bárki betekinthet. Az
iratbetekintésre vonatkozó igény bármely kuratóriumi tagnál előterjeszthető. Az
iratbetekintést a kérelem előterjesztésétőI számított 30 napon belül kell biztosítani.

Az Alapitvrány saját honlappal rendelkezik. Az alapítváry; honlapjdnak elnevezésq:
http://www.ííl.hu/

Tekintettel a civil szewezet saját honlapj ára, az alapítvány közzétételi kötelezettsége kiterjed
a beszámoló, valamint köáasznúsági melléklet saját honlapon történő elhelyezésére is. Az
Alapítvány a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a
közzétételt követő második tizleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biáosítja.

ry.
AZ AL APÍTVÁNY MEG SZŰNE SE

37. Az alapítvány a 2013. évi V. törvényben meghatározott esetekben szűnik meg.

V.
VEGYE§ RENDELKEZESEK

38. Ajelen okirat aláirásátől kezdve az Alapitő kötve van
bírósági jóváhagyás megtagadásával mentesül.

39. Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a
V. törvényl, a 20l|. évi CLXXV. törvény, valamint
rendelkezései az irányadóak.

a jognyilatkozatéúloz, attól csak a

Polgári Törvénykönyv (2013. évi
a vonatkoző más jogszabályok
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A fenti egységes alapitő okiratot az alapító, mint akaraával mindenben megegyezőt irja alá
azzal, hogy tanúsítja, hogy a fenti az Alapítő Okirat hatályos szövege, a jelen okiratban
ielzett valamennyi módosítás a jelen h.atdlyos létesítő okírat elíoeadúsakor minősüI
eWogadottnak.

Budapest, 2016. március 23.

I -.L/

Magy arors,ági' iiil §i.iN;á;; ;,;a; 
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;ö s sé ge e gyház
Alapító

Képviseletében: Szilaj Péter

Alulírott dr. Sándor Róbert jogi képviselő igazolom, hogy a létesítő okirat egységes
szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján haályos
tartalmának.

Ellenjegyzem:

Dr, §ándonRóbert
Ü$.uedl lroda

10ll Br:ciapcsi Pala u. 6.
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