


V. Az alapítvány vagyona és felhasználása: 

1. Az alapítvány induló vagyona 100.000.-Ft, azaz Egyszázezer forint, amelyet az 
alapítványtevő ezen alapító okirat aláírásától számított 15 napon belül letéti számlára egy 
összegben elhelyez. 

2. Az alapítvány vagyona egyébként ingyenes adományokból tevődik össze. Az 
adományokat kezelő pénzintézet és folyószámlaszám: OTP Bank, 11742001-20044033 

3. Az alapítvány vagyona és a rendelkezésre álló pénzeszközök kizárólag a jelen alapító 
okiratban meghatározott célok elérésére használhatók fel. 

4. Az alapítvány induló vagyonát, valamint a csatlakozók határozottan és írásban kifejezett 
ilyen tartamú rendelkezése esetén az általuk felajánlott pénzösszegeket az alapítvány 
alaptőkéjébe kell elhelyezni. 

5. Az alapítvány céljára közvetlenül felhasználható természetbeni adományokat lehetőleg az 
adomány rendeltetése szerint kell felhasználni. Ha ez nem lehetséges, úgy a 
természetbeni adományokat ellenérték fejében értékesíteni kell. 

6. Az alapítvány vagyonának a kezelője a kuratórium, amely kizárólagosan jogosult az 
adományok kezeléséről és az alapítvány rendelkezésére álló pénzeszközök 
felhasználásának mikéntjéről gondoskodni. Az alapítvány a gazdálkodása során elért 
eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratban meghatározott tevékenységére 
fordítja. 
A kuratórium az alapítványi célok szerinti tevékenységét akként látja el, miszerint az 
alapítvány támogatására szánt adományokat, illetve pénzeszközöket. 

a.) az otthon igazgatójának írásbeli kérelmének figyelembevételével bocsátja 
saját döntése szerint az otthon rendelkezésére. Az otthon igazgatójának 
akadályoztatása esetén ezt az írásbeli kérelmet az otthon igazgatójának 
meghatalmazottja is előterjesztheti. 

b.) az alapítvány az otthon lakói, vagy más gyermekotthonban nevelkedő, 
fogyatékossággal élő gyermekek részére szervezett programokat valósít meg. 

c.) az alapítvány az állami gondozásból kikerülő, jellemzően fogyatékossággal élő 
fiatalok életkezdéséhez segélyt nyújt. 
 

7. Az ígért adomány visszavonható, de a teljesített és elfogadott adományt visszavonni már 
nem lehet. 

8. Az alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, ez azonban csak közhasznú 
céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve történhet. A vállalkozás 
eredményeként jelentkező esetleges nyereség kizárólag az alapítvány céljainak az 
elérésére szolgálhat. 

9. Az alapítvány céljára évente felhasználható: 

a.)  az induló vagyon, illetve az alaptőke hozadéka, 
b.)  a csatlakozói rendelkezés hiányában a csatlakozó pénzbeli 

vagyonrendelése,  
c.)  a természetbeni adományok, illetve azok értékesítéséből 

befolyt összeg,  
d.)  a vállalkozásból származó nyereség. 



10. Amennyiben a támogatás pályázat útján történik, úgy a pályázatnak minden esetben 
nyíltnak, illetve a pályázati eljárásnak szabályozottnak kell lennie, továbbá biztosítani 
kell a pályázatban kiírt feltételek tisztaságát. A pályázat nem tartalmazhat olyan 
feltételeket, amelyekből - az eset összes körülményei mérlegelésével - megállapítható, 
hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). 

11. A kuratórium az alapítvány működéséről és gazdálkodásáról évente az alapítónak köteles 
beszámolni. Az éves beszámolót az alapítónak a Felügyelő Bizottság véleményével 
együtt kell benyújtani. 

12. Az alapítványnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből 
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

13. Amennyiben az alapítvány az államháztartás alrendszereitől támogatásban részesül, úgy 
arra az azt biztosító támogatóval köteles szerződést kötni, melyben annak feltételeit felek 
rögzítik, különösen az elszámolás feltételeit és módját. 

14. Az alapítvány, annak gazdálkodásáért, vagyonkezeléséért felelős személyt, valamint 
támogatót, illetve e személyek Ptk. 685. §-a szerinti hozzátartozóját (élettársát) cél 
szerinti támogatásban, juttatásban nem részesítheti, kivéve azon szolgáltatásokat, 
amelyek a célokkal összhangban bárki által igénybe vehetők. 

VI.  Az alapítvány jellege: 

1. Az alapítvány nyitott alapítvány, ennek megfelelően ahhoz csatlakozhatnak mindazon 
természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, 
akik egyetértenek az alapító okiratban megfogalmazott célokkal. 

2. Az alapítvány jogi személy. 

3. Az alapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény (a 
továbbiakban: Ksztv.) 4.§-a (1.) bekezdésének a./ pontjában írtak teljesítéseként a 
társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére a Ksztv. 26.§-ának c./ pontjában 
foglalt alábbi közhasznú tevékenységeket látja el: 

„1. egészségmegőrzés, betegség-megelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység” (Ksztv. 26.§-ának c./l. pontja), 

„2. szociális tevékenység”       (Ksztv. 26.§-ának c/2. pontja), 

„3. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés”                                      
(Ksztv. 26.§-ának c/4. pontja), 

„4. hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése” 
(Ksztv. 26.§-ának c./l 1. pontja) 

Az alapítvány a Ksztv 5.§-ában foglalt rendelkezések szerint kiemelkedően közhasznú 
szervezetként működik, arra tekintettel, hogy  

a.)   Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény (a továbbiakban: Eütv.) 141.§-ának 
(1.) bekezdésében, e § (3.) bekezdésének a./ és e./ pontjában, valamint az Eütv. 142.§-
ának (1.) bekezdésében megfogalmazott állami közfeladatok, az Eütv. 152.§-ának (3.) 
bekezdésében és a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény (a 
továbbiakban: Ötv.) 63/A§-ának n./ pontjában írt helyi önkormányzati feladatok (a 
továbbiakban: egészségügyi feladatok)*, továbbá 



Az Eütv. 141.§-ának (1.) bekezdése kimondja: "Az állam - az e törvényben meghatározott keretek között - felelős a lakosság 
egészségi állapotáért, különösen azért, hogy az ehhez szükséges feltételrendszer kialakításával lehetővé váljon a közösségek 
és az egyének számára egészségi állapotuk megőrzése, védelme és fejlesztése, valamint szükség esetén lehetséges mértékű 
helyreállítása." Az Eütv. 141.§-a (3.) bekezdésének a./ és e./ pontjai kimondják: "(3.) Az állam felelőssége körében az állam 
kötelezettségét képezi különösen 
a./ az egészségmegőrzés és egészségfejlesztés alapvető feltételeinek biztosítása, 
e./ az egészségügyi képzés, szakképzés és továbbképzés rendszerének szabályozása, feltételeinek biztosítása,..." Az Eütv. 
142.§-ának (1.) bekezdése kimondja: "Az állam a központi költségvetésben és az Egészségbiztosítási Alap költségvetésében 
biztosítja a megfelelő szintű és minőségű egészségügyi ellátások működésének fedezetét." Az Eütv. 152.§-ának (3.) 
bekezdése kimondja: "A helyi önkormányzat biztosítja a tulajdonában vagy használatában levő járóbeteg-szakellátást, illetve 
fekvőbeteg-szakellátást nyújtó egészségügyi intézmények működését." 

Az Ötv. 63/A§-ának n./ pontja - többek között - kimondja, hogy a fővárosi önkormányzat gondoskodik az egynél több 
kerület, illetve a főváros területét is meghaladó ellátási kötelezettség körében az alapellátást meghaladó egészségügyi 
szakellátásról." 

b.)  A szociális    igazgatásról és szociális ellátásokról szóló  1993.  évi III. törvény (a 
továbbiakban: Szoc.Tv.) 2.§-ában, ezen Szoc. Tv. 45.§-ának (1.),(3.)–(4.) bekezdésében, 
az Ötv.  8.§-ának (1.)  és  (4.) bekezdésében megfogalmazott települési önkormányzati 
feladatok (a továbbiakban: szociális feladatok)* ellátást döntően végzi 

c.) A fogyatékos személyek jogainak és esélyegyenlőségük biztosítása az 1998. évi XXVI. 
törvény 2.§ (5.) bekezdése szerint állami feladat, (a továbbiakban: Fogy.szem. j. és e. 
bizt. tv.) kimondja:** 

Az előbbi feladatokat az alapítvány a következőképpen valósítja meg: 

Jelen alapító okirat IV. részében meghatározott alapítványi célok zöméből következően az 
Óvoda, Általános Iskola és Gyermekotthon (2721 Pilis, Kossuth Lajos út 31.) 
működési színvonalát jelentős mértékben "lehetőségéhez mérten" az alapítvány emeli, 
ennek költségeit jelentős mértékben viseli. Az alapítvány ugyanis vagyona terhére az 
otthon hatékony működtetésében, anyagi eszközök juttatásával, szakemberek 
biztosításával (pedagógus, gyógypedagógus, gyógytornász, pszichológus) oly mértékben 
vesz részt, amely mérték hiányában az otthon kellő illetve jó színvonalon nem is tudna 
működni, illetve egészségügyi-, szociális-, nevelési feladatok ellátásához előírt működési 
feltételeknek maradéktalanul megfelelni. Ez tartalmilag azt jelenti, hogy az alapítvány az 
otthon által vállalt és ellátandó egészségügyi-, szociális-, gondozási feladatok 
végzésének ilyen természetű szolgáltatás nyújtásával olyan aktív résztvevője, tevőleges 
besegítője és közreműködője, mely intézmény fenntartói-, működtetői szerepkör 
vonásokat mutat. 

*A Szoc. Tv. 2.§-a kimondja: "A szociális ellátás feltételeinek biztosítása - az egyének önmagukért és családjukért, valamint 
a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl - az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a 
feladata." A Szoc. Tv. 45.§-ának (1.),(3.)–(4.) bekezdései többek között kimondják: 
"(1.) A települési önkormányzat képviselő-testülete a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint 
időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére a rendeletében meghatározott átmeneti segélyt 
nyújt." 
"(3.) Az átmeneti segély adható alkalmanként ........  Az alkalmankénti segély gyógyszertámogatásként, illetve az 
egészségbiztosítás által nem vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás díjaként is megítélhető." 
"(4.) Elsősorban azokat a személyeket indokolt átmeneti segélyben részesíteni, akik ....alkalmanként jelentkező 
többletkiadások, különösen betegség... miatt anyagi segítségre szorulnak." 
Az Ötv. 8.§-ának (1.) bekezdése többek között kimondja: "A települési önkormányzat feladata a helyi 
közszolgáltatások körében különösen:... a szociális ellátásról... való gondoskodás ." 
Az Ötv. 8.§-ának (4.) bekezdése többek között kimondja: "A települési önkormányzat köteles gondoskodni a ... szociális 
alapellátásról..." (Ezen alapellátás körébe sorolja az átmeneti segélyt az Ötv. 25.§-ának (3.) bekezdése./ 

**Fogy.szem. j. és e. bizt. tv. 
2.§ (5.) bekezdés: 
"Az állam köteles gondoskodni a fogyatékos személyeket megillető jogok érvényesítéséről, a fogyatékos személyek 
hátrányait kompenzáló intézményrendszer működtetéséről a nemzetgazdaság mindenkori lehetőségivel összhangban." 

3.§ 



"A fogyatékos személyek az őket mindenki mással egyenlően megillető jogaikkal állapotukból fakadóan kevéssé tudnak 
élni, ezért indokolt, hogy minden lehetséges módon előnyben részesüljenek." 

12.§ 
"(1.) A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során - az 1997. évi CLIV. törvénnyel összhangban - figyelemmel 
kell lenni a fogyatékosságából adódó szükségleteire. 

(2.) A fogyatékos személy számára biztosítani kell - a fogyatékosságával összefüggésben - az állapota javításához, az 
állapotromlása megelőzéséhez szükséges rendszeres és hatékony egészségügyi ellátást. A fogyatékos személyeket ellátók 
speciális képzésének és továbbképzésének lehetőségét biztosítani kell. 

(3.) A fogyatékos személy egészségügyi ellátása során törekedni kell arra, hogy az ellátás segítse elő a rehabilitációját, 
társadalmi beilleszkedését, továbbá, hogy ne erősítse a betegségtudatát." 

Az alapító okirat IV. részében meghatározott alapítványi célok egy kisebb részéből 
következően az alapítvány alkalmanként vissza nem térítendő ún. átmeneti segélyeket nyújt 
azoknak az otthonban lévő és anyagi segítségre szoruló gyermekeknek, akiknek a 
megbetegedésük miatt, illetve a gyógyulásukhoz szükséges gyógyszerek megvásárlása végett 
többletkiadásaik keletkeztek. 
Az alapítvány vállalja, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független, pártoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük támogatást nem fogad el, 
továbbá országgyűlési, önkormányzati képviselőjelöltet nem állít, és nem támogat és ilyen 
tevékenységet a jövőben sem kíván folytatni. 

 
VII. Az alapítvány kuratóriuma:  

1.      Az alapítványi vagyon kezelője és legfőbb döntést hozó szerve a kuratórium. 

2. . Az alapítvány kuratóriuma 5 tagból áll.  

A kuratórium tagjai:  
 
dr. Liska Márton Endre     (szül. Budapest, 1980. 10. 25. an. Lendvay Katalin szig. 

sz. 955083JA) Budapest, 1145 Amerikai út 30. I. em 2. 
alatti lakos 

 
Bánszki Sándor (szül. Cegléd, 1974.04.25., an. Kemenczei Mária, szig. 

sz. 382937 KA) Pilis, 2721 Akácfa u. 11. alatti lakos 
 
Nógrádi Katalin  (szül. Pécs, 1978.10.18., an. Kelemen Katalin, szig. sz. 

357130LA) Budapest, 1085 Mária u. 32. alatti lakos 
 
Gyimesi Nóra  (szül. Budapest, 1990.12.20., an. Karóczkai Erika, szig. 

sz. 195697EA) Budapest, 1118 Torbágy u. 5. 3/9alatti 
lakos 
 

Lomniczi Júlia  (szül. Veszprém, 1981.12.29., an. Göncz Márta, szig. sz. 
234289CA) Budapest, 1038 Rókahegyi út 2. alatti lakos 

 
   Guáry Petra              (szül. Budapest, 1986.09.06. an. Kiss Erzsébet, szig. sz. 
                        679767IA) 2111, Szada Szabadság u. 29.) 

 
 

 

1. Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig nem lehet a kuratórium tagja az 
a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két 



évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény 
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt 
személy, amennyiben más közhasznú szervezetnél is vezető tisztséget tölt be, köteles 
erről az alapítványt tájékoztatni. 

2. A kuratórium tagjait az alapító határozatlan időre kéri fel. 

3. Új kuratóriumi tagot bármely tag javasolhat. Ennek alapján az új tagot az alapító kéri fel. 
A kuratórium új tagja köteles tudomásul venni az ezen alapító okiratban foglaltakat. 

4. A kuratórium tagjai vállalják, hogy ezen alapító okiratban foglaltaknak megfelelően 
képességeik birtokában minden tőlük telhetőt megtesznek az alapítványi célok elérése 
érdekében. 

 
5.  A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik: 

a.)       a szervezeti és működési szabályzat elkészítése és elfogadása, illetve 
módosítása az alapítóval egyetértésben,  

b.)       a kuratórium tisztségviselőire javaslat tétel az alapító részére,  
c.)       az éves költségvetés és beszámoló elkészítése és elfogadása, illetőleg a 

közhasznúsági jelentés elfogadása,  
d.)       döntés minden olyan ügyben, amit jogszabály és a jelen alapító okirat 

hatáskörébe utal. 

6. A kuratórium akkor határozatképes, ha tagjainak legalább 60%-a jelen van. 

7. A kuratórium minden kérdésben nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel dönt. 
Szavazategyenlőség esetén az elnöki szavazat a döntő. 
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek a 
hozzátartozója (Ptk.: 685.§ b./ pont), élettársa a határozat alapján 

a.)       kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  

b.)  bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti 
juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatás. 

 
8. A kuratóriumnak évente legalább egy alkalommal üléseznie kell. 

9. A kuratóriumot az elnök, vagy elnökhelyettes hívja össze, ezek intézkedése híján a 
kuratórium három tagja írásban - az ok és cél megjelölésével - jogosult a kuratórium 
ülését összehívni oly módon, hogy a napirendi pontokat tartalmazó meghívó az ülést 
megelőző öt nappal a meghívottakhoz megérkezzék. 

10. A kuratórium ülései nyilvánosak, de jogszabályi előírás folytán indokolt esetekben a 
kuratórium egyes napirendi pontok tekintetében az ülés nyilvánosságát korlátozhatja. 

11. A kuratórium üléseiről emlékeztetőt kell készíteni, melyet az ülést vezető elnök, valamint 
az ülésen a tagok sorából megválasztott hitelesítő lát el kézjegyével. 

12. Az emlékeztetők tartalmazzák a kuratórium - évente újra kezdett sorszámozással ellátott -
lehetőleg szó szerint rögzített döntéseit, azok részletes tartalmát, időpontját, hatályát, 



illetőleg a döntést támogatók és ellenzők számarányát, ha lehetséges személyét. Az 
emlékeztető alapján az előbbi adatokkal az alapítványnál kuratóriumi határozatok 
könyvét kell vezetni, amely az elnökhelyettes feladata. 

13. A kuratórium döntéseit az érintettekkel - a döntés meghozatalától számított 15 napon 
belül - írásban közvetlenül közli. 
Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba előre jelzett és egyeztetett 
időpontban az alapítvány tisztségviselőjének és alkalmazottjának jelenlétében bárki 
betekinthet. 

 
14. A kuratórium tagsága megszűnik: 

a.) a tag halálával, 
b.) ha az alapítványtevő visszahívja (Ptk. 74./C§-ának 6. bekezdése), 
c.) ha a tag lemond, 
d.) ha az alapítvány megszűnik. 

15. A kuratórium tisztségviselői:  

a.) Az alapító a kuratórium elnökének dr. Liska Márton Endre (szül. Budapest, 
1980.10.25., an. Lendvay Katalin, szig. sz. 955083JA) Budapest, 1145 
Amerikai út 30. I. em. 2. alatti lakost, elnökhelyettesnek pedig Bánszki 
Sándor (szül. Cegléd, 1974.04.25., an. Kemenczei Mária, szig. sz. 382937 
KA) Pilis, 2721 Akácfa u. 11. alatti lakost jelölte ki. 

b.) Az alapítványt mind az elnök, mind az elnökhelyettes önállóan jogosult 
képviselni oly formában, hogy az alapítvány előnyomott, előgépelt, vagy 
előbélyegzett teljes neve alá nevüket saját kezűleg írják. 

c.)    Mind az elnök, mind az elnökhelyettes megbízatása határozatlan időre szól. A 
megbízatásuk megszűnése esetében a kuratórium tagjainak javaslatát 
figyelembe véve az alapító kéri fel az új elnököt és elnökhelyettest. 

d.)     A kuratórium elnöke és elnökhelyettese felel a kuratórium munkájáért. Az elnök 
irányítja a kuratórium munkáját, gondoskodik különösen a kuratóriumi döntések 
végrehajtásáról, az alapítvány alapító okirata szerinti tevékenységének és 
gazdálkodásának legfontosabb adatai, a beszámolók nyilvánossá tételéről. Az 
elnökhelyettes ellátja/elláttatja különösen az alapítvány pénzügyi és számviteli, 
bér-, munkaügyi adminisztrációját. Mindketten ellátják azokat a feladatokat, 
amelyeket az alapító okirat rájuk ruház. 

16. Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a kuratórium elnöke és elnökhelyettese 
együttesen vagy ezek közül valamelyik és egy másik kuratóriumi tag együttesen jogosult. 

A Felügyelő Bizottság: 

1. Az alapító az alapítvány kezelő szervének ellenőrzésére kéttagú Felügyelő Bizottságot 
(továbbiakban: Bizottság) hoz létre. 

2. A Bizottság tagjait az alapító 4 évre kéri fel. A tagok ismételten is megbízhatók. A 
Bizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy, amennyiben más közhasznú szervezetnél 
is vezető tisztséget tölt be, köteles erről az alapítványt tájékoztatni. 

A Bizottság tagjai: 

 
 



 Somogyi Dóra  (szül. Budapest, 1989. október 16. an. Brazda Brigitta  
    szig. sz. 852360LA) 2111 Szada, Dombos u. 3. 
 
 Szőcs Máté Tamás  (szül. Budapest, 1980. május 13. an. Aczél Ágnes szig. sz. 
    330675LA) 1136 Bp. Balzac u. 12. II. 25. 
 
 Prajda Csaba   (szül. Szekszárd, 1985.03.15. an. Horváth Mária szig. sz.  
    299938EA) Szekszárd, 7100 Pollack ltp. 5. fszt. 2. 

 

A Bizottság tagját az alapító írásbeli indoklással visszahívhatja. 

Nem lehet a Bizottság tagja: 

a.)       a kuratórium elnöke, vagy tagja, 
b.)       aki az alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,  

c.)       aki az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat,  

d.)       az a.) - c.) pontban meghatározott személyek hozzátartozója (Ptk. 685.§) és 
élettársa. 

Valamely közhasznú szervezet megszűntét követő 2 évig nem lehet a Bizottság tagja az a 
személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két 
évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény 
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A Bizottság tagjai költségtérítésben 
részesülhetnek. 

3. A Bizottság ügyrendjét maga határozza meg. A Bizottság tagjai maguk közül elnököt 
választanak. 

4. A Bizottság feladata az alapítvány alapító okiratának, pénzügyi tervének betartása 
érdekében az alapítvány gazdálkodásának, számvitelének, ügyvitelének, 
kötelezettségvállalásainak ellenőrzése. Ennek érdekben a Bizottság az alapítvány irataiba 
és bankszámlájába betekinthet, a kuratórium tagjaitól tájékoztatást kérhet. A Bizottság 
tagjai a kuratórium ülésén jelen lehet. A Bizottság célvizsgálatot folytathat, ha az 
alapítvány céljainak megvalósítását veszélyeztetve látja. A Bizottság vizsgálatainál külső 
szakértőt is igénybe vehet. 
A Bizottság az alapítvány működését érintő tapasztalatairól szükség szerint, de évente 
legalább egyszer beszámol az alapítónak. 
A Bizottság köteles a kuratóriumot tájékoztatni, ülésének összehívását kezdeményezni, 
ha arról szerez tudomást, hogy: 

a.)       az alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az alapítvány 
érdekeit súlyosan sértő cselekmény (mulasztás) történt, amelynek 
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a 
kuratórium döntését teszi szükségessé, 

b.)       a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merül fel. 
 
5. Az alapítvány kuratóriumának elnöke a Bizottság indítványára a javaslattól számított 

harminc napon belül köteles a kuratórium ülését összehívni. E határidő eredménytelen 
eltelte után a kuratórium összehívására a Bizottság is jogosulttá válik. 






