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– módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – 
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A Magyar Köztársaság Kormánya a jelen Alapító Okirattal a Polgári Törvénykönyvről szóló 
1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/G. §-a alapján, továbbá a felsőoktatásról szóló 
1993. évi LXXX. törvény 7. §-ának (7) bekezdése alapján az Andrássy Gyula Budapesti 
Német Nyelvű Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) fenntartásával és működtetésével 
kapcsolatos közfeladatok ellátására kiemelten közhasznú szervezetként működő 

közalapítványt 
hoz létre a következő feltételek szerint: 
 
11..  AAllaappííttóó  
A Magyar Köztársaság Kormánya (Budapest V., Kossuth tér 1-3.) (a továbbiakban: Alapító). 
Az Alapító képviseletét az oktatási és kulturális miniszter (a továbbiakban: miniszter) látja el 
és gyakorolja – az Alapító Okirat módosításának kivételével – az Alapítót megillető jogokat 
és kötelezettségeket, ideértve az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés értékelését is. A 
Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjait a miniszter felkérése és előterjesztése alapján a 
Kormány bízza meg. 
  
22..  AA  KKöözzaallaappííttvváánnyy  eellnneevveezzééssee  
Közalapítvány a Budapesti Német Nyelvű Egyetemért (a továbbiakban: Közalapítvány). 
A Közalapítvány elnevezése német nyelven: Öffentliche Stiftung für die Deutschsprachige 
Universität Budapest. 
A Közalapítvány elnevezése angol nyelven: Public Foundation for the German Language 
University Budapest. 
A Közalapítvány elnevezése francia nyelven: Fondation Publique pour l’Université de Langue 
Allemande de Budapest. 
  
33..  AA  KKöözzaallaappííttvváánnyy  sszzéékkhheellyyee  
1088 Budapest, Pollack Mihály tér 3. 
  
44..  AA  KKöözzaallaappííttvváánnyy  iiddőőttaarrttaammaa  
A Közalapítvány határozatlan időre jön létre. 
  
55..  AA  KKöözzaallaappííttvváánnyy  jjeelllleeggee  
5.1. A Közalapítvány állami közfeladatot ellátó nyílt közalapítvány, amelynek közhasznú 
szolgáltatásaiból bárki részesülhet. A Közalapítvány az általa fenntartott intézmény 
működését az Egyetem támogatásával biztosítja. Ezen felül a Közalapítvány céljainak 
megvalósulása érdekében egyéb juttatásokat nyilvános, mindenki számára hozzáférhető, 
illetve meghívásos pályázati rendszer keretei között is nyújthat a közhasznú szervezetekről 
szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) 15. §-ában meghatározott feltételek 
szerint. 
 
 
5.2. A Közalapítvány nyitott, ahhoz pénzbeli vagy más vagyonrendeléssel, felajánlásokkal 
bármely belföldi, illetőleg külföldi természetes személy, jogi személy, jogi személyiséggel 



nem rendelkező szervezet csatlakozhat, ha a Közalapítvány céljait, működési szabályait 
elfogadja. A csatlakozás elfogadásáról a Közalapítvány Kuratóriuma dönt. Ennek során a 
Kuratórium a csatlakozni kívánó szervezetről, intézményről vagy személyről rendelkezésre 
álló adatokat és – célhoz kötött felajánlások esetén – a megjelölt célt mérlegeli. 
Visszautasíthatja a felajánlást, ha annak célja részben vagy egészben eltér a Közalapítvány 
céljaitól. Az elfogadott céltámogatást elkülönítetten kell kezelni, és a támogató, vagy a 
Kuratórium által meghatározott célokra kell fordítani. 
A Kuratórium köteles visszautasítani a felajánlást, ha 

a) a csatlakozni kívánó jogi vagy magánszemély tevékenysége a közalapítványi célokkal 
összeegyeztethetetlen, 

b) a felajánlás célja ellentétes a Közalapítvány céljaival, vagy 
c) a felajánlás elfogadása a Közalapítványt bármilyen módon kedvezőtlenül érintené. 

 
5.3. A Közalapítvány szervezete pártoktól független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és 
tőlük támogatást nem fogad el; közvetlen politikai tevékenységet nem folytat; országgyűlési 
képviselőjelöltet, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem 
támogat. 
  
66..  AA  KKöözzaallaappííttvváánnyy  ccéélljjaa,,  tteevvéékkeennyyssééggee  
6.1. A Közalapítvány célja, tevékenysége: 

a) közös programok és intézmények működtetésével a külföldi államok és Magyarország 
közötti oktatási és kutatási együttműködés fejlesztése, a kapcsolatok erősítése, 

b) az Egyetem fenntartásával és működtetésével kapcsolatos feladatok ellátása, és az 
intézmény oktatási és kutatási tevékenységének támogatása, 

c) az a) pont alatti tevékenységét a Közalapítvány az Egyetem keretén belül működő 
Nemzetközi Tudományos Tanács és Társadalmi Tanács közreműködésével valósítja 
meg. 

 
6.2. A Közalapítvány a Kszt. 5. §-ában foglaltak szerint kiemelkedően közhasznú 
szervezetként működik, a Kszt. 26. §-a c) pontjának 3., 4. és 19. alpontjaiban meghatározott 
alábbi közhasznú tevékenységet folytatja közvetlenül, illetve az általa fenntartott intézmény 
támogatásával: 

a) tudományos tevékenység, kutatás, 
b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
c) euroatlanti integráció elősegítése. 

 
6.3. A Közalapítvány a működési költségek és egyéb juttatások odaítélésekor az általa 
támogatásban részesítettel a támogatás célját, a felhasználás rendjét, az elszámolás tartalmát, 
határidejét, bizonylatait – a Közalapítvány folyamatos ellenőrzési jogát kikötve – az 
ellenőrzés módját és a szerződésszegés következményeit tartalmazó szerződést köt. Az 
elszámolásokkal szemben támasztott követelményeket a Szervezeti és Működési Szabályzat 
(SZMSZ) mellékletét képező Vagyonkezelési Szabályzat tartalmazza, amelyek nem lehetnek 
ellentétesek az Alapító Okirattal. 
 
6.4. A Közalapítvány pályázat kiírása nélkül évente a vagyona 5%-ának mértékéig, de 
legfeljebb összesen egymillió forint (közvetlen vagy közvetett) támogatást nyújthat az Alapító 
Okiratban foglalt célokra – az általa fenntartott intézmény támogatásán kívül. 
  
77..  AA  KKöözzaallaappííttvváánnyy  vvaaggyyoonnaa,,  aa  kköözzaallaappííttvváánnyyii  vvaaggyyoonn  ffeellhhaasszznnáálláássaa  



7.1. A Közalapítvány induló vagyona 80 000 000 Ft, azaz nyolcvanmillió forint, amelyből 
10% összességében (8 000 000 Ft, azaz nyolcmillió forint) a törzsvagyon, amelyet a 
Közalapítvány működéséhez nem használhat fel. 
 
7.2. A Közalapítvány céljára felhasználható: 

a) a költségvetésből nyújtott támogatás tárgyévre szóló része, 
b) a Közalapítvány – törzsvagyon feletti – induló vagyona, illetve annak hozadéka, 
c) a csatlakozók adományainak felhasználható része, 
d) a vállalkozási tevékenység hozadéka vagy egyéb saját bevétel. 

 
7.3. A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról az Alapító Okiratban, valamint annak 
keretei között az SZMSZ-ben, továbbá az SZMSZ mellékletét képező Vagyonkezelési 
Szabályzatban foglaltaknak megfelelően a Kuratórium dönt. 
 
7.4. A Közalapítvány az igazgató előkészítésében és az elnök előterjesztésével minden 
gazdasági év kezdete előtt költségvetési tervet készít, amelyben várható bevételeit és kiadásait 
jeleníti meg. A költségvetési tervben a bevételeknek és a kiadásoknak egyensúlyban kell 
lenniük. A költségvetési terv hiányt nem tartalmazhat. 
 
7.5. A Közalapítvány a gazdasági év végén beszámolót készít, amelyet a Felügyelő Bizottság 
véleményez. A gazdálkodás értékelésekor külön kell választani a vállalkozási és 
közalapítványi célú tevékenység közvetlen költségeit és bevételeit, valamint a Közalapítvány 
működési költségeit. A beszámolót és a Felügyelő Bizottság jelentését nyilvánosságra kell 
hozni. 
 
7.6. Ha a Közalapítvány költségvetési terve, gazdálkodása a rendeltetésszerű működést 
veszélyeztetné, az Alapító részletes gazdálkodási terv bemutatását kérheti, abba megbízottja 
útján betekinthet. A Közalapítvány irataiba a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság minden 
tagja korlátozás nélkül betekinthet. 
 
7.7. A Kuratórium minden évben február 28-áig köteles az Alapítónak írásban beszámolni a 
Közalapítvány előző évi működéséről, június 15-éig pedig vagyoni helyzetéről és 
gazdálkodásának legfontosabb adatairól. 
 
7.8. A Közalapítvány a 7.1. alpontban meghatározott vagyont és a mindenkori költségvetési 
támogatást hitel fedezeteként nem használhatja. 
 
7.9. A Közalapítvány működési költsége – amennyiben a támogatási szerződés arról nem 
rendelkezik – nem haladhatja meg az éves tervezett költségvetés kiadásainak a 10 %-os 
mértékét. Ez az összeg tartalmazza a Kuratórium és a Felügyelő Bizottság tagjainak 
tiszteletdíját és költségtérítését is. Tiszteletdíjra évente legfeljebb a működési költség 
huszonöt százaléka használható fel. 
  
88..  AA  KKöözzaallaappííttvváánnyy  vváállllaallkkoozzáássii  tteevvéékkeennyyssééggee  
8.1. A Közalapítvány a felhasználható vagyona gyarapítása érdekében vállalkozási 
tevékenységet is folytathat. A Közalapítvány csak olyan vállalkozásban vehet részt, amely 
nem veszélyezteti a Közalapítvány céljait és működését. A Közalapítvány csak olyan 
gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább többségi befolyással rendelkezik, és 
amelyben felelőssége nem haladja meg vagyoni hozzájárulása mértékét. A Közalapítvány 
által létrehozott gazdálkodó szervezet további gazdálkodó szervezetet nem alapíthat, és 



gazdálkodó szervezetben részesedést nem szerezhet. Vállalkozási tevékenysége során a 7.1. 
alpontban meghatározott vagyont és a mindenkori költségvetési támogatást nem használhatja 
fel. A Közalapítvány csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem 
veszélyeztetve folytathat vállalkozási tevékenységet. Gazdálkodása során elért eredményét 
nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. 
 
8.2. A Közalapítvány befektetési tevékenységet a Kuratórium által elfogadott Befektetési 
Szabályzat alapján folytathat, amely nem lehet ellentétes az Alapító Okirattal. 
  
99..  AA  KKöözzaallaappííttvváánnyy  ddöönnttéésshhoozzóó  ééss  kkeezzeellőő  sszzeerrvvee  
9.1. A Közalapítvány legfőbb döntéshozó és kezelő szerve a 15 tagú Kuratórium. 
 
9.2. a) A Kuratórium elnökének, társelnökeinek és tagjainak megbízatása 2010. június 30-áig 
szól. 
 
b) A Kuratórium elnöke: 
Dr. Balázs Péter 
 
c) A Kuratórium külföldi állampolgárságú társelnökeit a miniszterelnök kéri fel a tisztség 
betöltésére a Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételét követően. A társelnökök a 
Kuratórium ülésein tanácskozási joggal vesznek részt. A Kuratórium társelnökeinek 
személyére a Közalapítványt támogató német nyelvterületű közigazgatási egységek vezetői 
tesznek javaslatot. 
 
d) A Kuratórium tagja a Német Szövetségi Köztársaság mindenkori magyarországi 
nagykövete. 
 
e) A Kuratórium tagjai: 
 
Bacsó Béla 
 
Dr. Sárközy Tamás 
 
Heinek Ottó 
 
Dr. Bayer József 
 
Gulya András 
 
Niedermüller Péter 
 
Dr. Szitás József 
 
Jürgen Christian Regge 
 
Prof. Dr. Wilhelm Vossenkuhl 
 
A Német Szövetségi Köztársaság jelenlegi magyarországi nagykövete: 
Hans Peter Schiff  
 



A Svájci Nagykövetség képviselője: 
Marc-André Salamin 
 
A Bajor Szabadállam képviselője: 
Dr. Rudolf Baer 
 
Az Osztrák Szövetségi Köztársaság képviselője: 
Dr. Josef Höchtl 
 
Baden-Württemberg tartomány képviselője: 
Klaus von Trotha 
 
9.3. A kuratóriumi tisztség megszűnik: 

a) a kuratóriumi tagság megszűnésével, 
b) a tisztségről történő lemondással, 
c) a határozott időtartam lejártával. 

 
9.4. A kuratóriumi tagság megszűnik: 

a) lemondással, 
b) a Kuratórium kijelölésének a Ptk. 74/C. § (6) bekezdése alapján történő 

visszavonásával, 
c) a Közalapítvány megszűnésével, 
d) a kuratóriumi tag halálával, 
e) a határozott időtartam lejártával, 
f) az alapító okirat 9.9. pontja alapján. 

 
9.5. A köztisztviselő kuratóriumi tag megbízatása – az alapító ellenkező döntésének 
hiányában – köztisztviselői jogviszonyának megszűntével megszűnik. 
 
9.6. A Kuratórium elnökének, illetve tagjainak összeférhetetlenségére a Kszt. 8. és 9. §-ainak 
rendelkezései az irányadók. A Kuratóriumi tagok nem lehetnek egymás és a Felügyelő 
Bizottság tagjainak közeli hozzátartozói (Ptk. 685. § b) pont). 
 
9.7. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a tag, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a 
határozat alapján: 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesült, vagy 
b) bármilyen előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben vagy támogatásról 

szóló döntésben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a Közalapítvány cél 
szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatás igénybevétele. 

 
9.8. A Kuratórium tagjai tiszteletdíjban és költségtérítésben is részesülnek, amelynek összegét 
és elszámolásának rendjét – az Alapító képviseletében eljáró miniszter előzetes 
jóváhagyásával – a Közalapítvány önálló szabályzatában kell meghatározni. A tiszteletdíj 
összege ülésenként nem lehet magasabb, mint a mindenkori minimálbér, kivéve a Kuratórium 
elnökének tiszteletdíját, amely nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér kétszeresét. 
 
9.9. A Közalapítvány támogatási pénzeszköz juttatásáról dönteni jogosult tisztségviselői (a 
Kuratórium tagjai) a köztisztviselők jogállásáról szóló 1992. évi XXIII. törvény 



rendelkezéseinek megfelelően kétévente vagyonnyilatkozatot tesznek, melynek elmulasztása 
esetén megbízatásuk az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 11/A. §-ának (4) 
bekezdése alapján visszavonásra kerül. 
  
1100..  AA  KKuurraattóórriiuumm  eellnnöökkéénneekk  ffeellaaddaattaaii  
 
10.1. A Kuratórium elnöke az Alapító által e tisztségre jelölt személy. Az elnök az Alapítóval 
függőségi viszonyban álló kuratóriumi tag nem lehet. A Kuratórium társelnökét a 
miniszterelnök felkérése alapján az Alapító jelöli ki. 
 
10.2. Az elnök feladatai: 

a) irányítja a Közalapítvány tevékenységét, működését, 
b) képviseli a Közalapítványt, 
c) figyelemmel kíséri a programokat, 
d) irányítja a szervezési munkát, 
e) a nyilvánosság folyamatos tájékoztatása a Közalapítvány tevékenységéről, 
f) gondoskodik a Közalapítvány éves beszámolójának és közhasznúsági jelentésének 

nyilvánosságra hozataláról, 
g) felügyeli a Közalapítványi Iroda tevékenységét, 
h) a Kuratórium döntése alapján munkaviszonyt vagy munkavégzésre irányuló 

jogviszonyt létesít a Közalapítványi Iroda igazgatójával, és gyakorolja felette a 
munkáltatói (megbízói) jogokat. 

  
1111..  AAzz  eellnnöökk  hheellyyeetttteessííttéésséénneekk  mmóóddjjaa  
Az elnököt akadályoztatása esetén a Közalapítványi Iroda igazgatója helyettesíti. Ebben az 
esetben az elnököt helyettesítő igazgatót megilleti az elnök jogköre. Az elnököt helyettesítő 
igazgatónak a helyettesítés időtartama alatt megtett intézkedéseiről az elnök és a Kuratórium 
felé beszámolási kötelezettsége van. 
1122..  AA  KKuurraattóórriiuumm  jjooggkköörree  
A Kuratórium: 

a) felelős a Közalapítvány pénzügyi, szakmai és gazdasági tevékenységéért, 
b) dönt a rendelkezésre álló vagyon felhasználásának és azok elveinek meghatározásában, 

vállalkozás indításáról, 
c) dönt a Közalapítvány munkatervének, éves gazdálkodási tervének, költségvetésének, 

beszámolójának, a közhasznúsági jelentés és mellékleteinek, valamint mérlegének 
elfogadásáról, jóváhagyásáról, 

d) elfogadja és módosítja a Közalapítvány szervezeti és működési szabályzatát, az annak 
mellékletét képező Vagyonkezelési Szabályzatot, a Befektetési Szabályzatot, amelyek 
az Alapító Okirattal ellentétes rendelkezéseket nem tartalmazhatnak, 

e) meghatározza a Közalapítvány céljára rendelkezésre álló anyagi eszközök 
felhasználásának feltételeit, forrását és értékelési szempontjait, 

f) dönt a Közalapítvány által nyújtott támogatásokról, 
g) ellenőrzi a támogatás felhasználását, 
h) a Közalapítvány tevékenységét segítő testületek (állandó vagy eseti bizottságok, 

szakértők) tagjait megbízza, felmenti, feladataikat meghatározza, 
i) dönt a közalapítványi formában meg nem valósítható tevékenység folytatása céljából, a 

Közalapítvány céljait és feladatait szolgáló gazdasági társaság megalapításáról, 
j) dönt a tisztségviselők tevékenységével kapcsolatos beszámolók elfogadásáról, 
k) dönt a kuratóriumi tagok indítványáról, 
l) pályázat útján kiválasztja a Közalapítványi Iroda igazgatóját, 



m) elbírálja a csatlakozási kérelmeket, dönt a felajánlások elfogadásáról, 
n) dönt az Andrássy Gyula Budapesti Német Nyelvű Egyetem Szenátusának határozata 

alapján történő rektori előterjesztés elutasításáról, ellenkező esetben Szenátus döntését 
jóváhagyólag, a miniszter elé terjeszti a rektor köztársasági elnök által történő 
megbízására vonatkozó javaslatot. 

  
1133..  AA  KKuurraattóórriiuumm  mműűkkööddééssee  
13.1. A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább háromhavonta tartja. A Kuratórium 
ülését a napirend megjelölésével és az írásos előterjesztések legalább 7 nappal az ülést 
megelőzően magyar és német nyelven történő megküldésével az elnök, akadályoztatása esetén 
az általa kijelölt vagy a helyettesítésével megbízott tag hívja össze. A Kuratórium akkor 
határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele jelen van, és a jelen lévő tagok több 
mint a fele nem áll az Alapítóval függőségi, közszolgálati, illetve közalkalmazotti 
jogviszonyban. A tagok legalább egyharmadának írásos indítványára – az indítvány 
benyújtásáról számított 30 napon belül – a Kuratórium ülését össze kell hívni. 
 
13.2. A Kuratórium döntéseit az ülésen jelen lévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza, 
szavazategyenlőség esetén az ülés elnökének szavazata dönt. A Kuratórium tagjainak 
minősített, kétharmados többségi szavazata szükséges a 12. b), c), d), f), g), j) és n.) 
alpontokban meghatározott döntési jogkörök tekintetében. A levezető elnök nem lehet az 
Alapítóval függőségi viszonyban álló kuratóriumi tag. 
 
13.3. A Kuratórium ülései – amennyiben a Kuratórium eltérően nem rendelkezik – 
nyilvánosak. Zárt ülés elrendelésére akkor van lehetőség, ha az ülés témája adatvédelmi vagy 
személyiségi jogokat érint. 
 
13.4. A Kuratórium elnökének akadályoztatása esetén az általa kijelölt vagy a Kuratórium 
által megbízott tag jár el. 
 
13.5. A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. A jegyzőkönyvben a Kuratórium 
ülésein elhangzottak lényegét kell rögzíteni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a 
kuratóriumi ülések időpontját, a határozatok szó szerinti szövegét, a döntés hatályára 
vonatkozó rendelkezéseket, a döntést támogatók és az azt ellenzők számarányát, személyét. A 
jegyzőkönyvet a kuratóriumi ülések levezető elnöke, a jegyzőkönyvvezető és a jegyzőkönyv 
hitelesítője írja alá. A jegyzőkönyvet a Kuratórium iratai között meg kell őrizni. A 
jegyzőkönyv alapján kell vezetni a Határozatok könyvét, amelybe be kell vezetni a határozat 
tartalmát, időpontját, hatályát, a döntést támogatók, ellenzők arányát, személyét. 
 
13.6. A kuratóriumi ülésről készült jegyzőkönyvet meg kell küldeni a Felügyelő Bizottság 
részére. 
 
13.7. A Kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban, igazolható módon (ajánlott 
küldeményként), a Közalapítványi Iroda útján közli. 
 
13.8. A Közalapítvány működésének, szervezetének, képviseletének, valamint 
gazdálkodásának részletes rendjét az SZMSZ, a Vagyonkezelési Szabályzat és a Befektetési 
Szabályzat határozza meg az Alapító Okirat keretei között. 
  
1144..  AA  FFeellüüggyyeellőő  BBiizzoottttssáágg  
14.1. A Közalapítvány ellenőrző szerve a háromtagú Felügyelő Bizottság. 



 
14.2. A Felügyelő Bizottság elnökét és tagjait az Alapító bízza meg. A megbízás 2010. június 
30-áig szól. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki a 
Közalapítvány Kuratóriumának elnöke vagy tagja, a közhasznú szervezettel a megbízatásán 
kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik; a Közalapítvány cél 
szerinti juttatásaiból részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatásokat –, illetve a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
14.3. A Felügyelő Bizottság 
Elnöke:  
Móré Tamás 
 
További tagjai: 
dr. Horváth László 
 
dr. Szabó Dezső 
 
A felügyelő bizottsági tisztség megszűnik: 

- a tagság megszűnésével, 
- a tisztségről történő lemondással, 
- a tisztségből történő visszahívással, 
- a határozott időtartam lejártával. 

A felügyelő bizottsági tagság megszűnik: 
- a tisztségről történő lemondással, 
- a tisztségből történő visszahívással, 
- a határozott időtartam lejártával. 

 
14.4. A Felügyelő Bizottság a Kuratórium működésére vonatkozó szabályok és az Alapító 
Okirat rendelkezéseinek figyelembevételével az ügyrendjét maga határozza meg. 
 
14.5. A Felügyelő Bizottság köteles a Közalapítvány működését és gazdálkodását az ügyek 
teljes körére nézve átfogóan ellenőrizni, így különösen: 
a) a kuratóriumi ülésekről készült jegyzőkönyvek figyelembevételével vizsgálja a kuratóriumi 
döntések összhangját a jogszabályokkal, az Alapító Okirattal, az SZMSZ-szel és az 
ügyrenddel; 
b) az éves könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével vizsgálja a pénzügyi-gazdálkodási 
tevékenység összhangját, az éves számadásokat és a mérleget; 
c) jogosult célvizsgálatot folytatni, ha a közalapítványi célok megvalósítását, illetve a 
pénzügyi-gazdálkodási tevékenység szabályszerűségét veszélyeztetve látja, vagy ha erre az 
Alapító vagy a Kuratórium felkéri; 
d) jogosult a Közalapítvány ügyeiről felvilágosítást kérni, üzleti könyveit, iratait, a 
pénzkezelés, utalványozás rendjét megvizsgálni. 
 
14.6. A Felügyelő Bizottság tevékenységének eredményéről az Alapítónak évente jelentést 
tesz, amelyről a Kuratóriumot is tájékoztatja. 
 
14.7. A Felügyelő Bizottság tagjai tiszteletdíjban és költségtérítésben is részesülnek, 
amelynek összegét és elszámolásának rendjét – az Alapító képviseletében eljáró miniszter 
előzetes jóváhagyásával – a Közalapítvány önálló szabályzatában kell meghatározni. A 



tiszteletdíj összege ülésenként nem lehet magasabb, mint a mindenkori minimálbér, kivéve a 
Felügyelő Bizottság elnökének tiszteletdíját, amely nem haladhatja meg a mindenkori 
minimálbér kétszeresét. 
 
14.8. A Felügyelő Bizottság működésére egyéb kérdésekben a Kszt. 11. §-ának rendelkezései 
alkalmazandók. A Felügyelő Bizottság tagja a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt 
vehet. 
  
1155..  AA  KKöözzaallaappííttvváánnyyii  IIrrooddaa  
15.1. A Közalapítványi Iroda (a továbbiakban: Iroda) a Közalapítvány folyamatos működését, 
a Kuratórium munkáját segítő, ügyintéző, titkársági, szervezési, pénzügyi, gazdálkodási, 
technikai feladatokat ellátó szervezeti egység, amelyet az igazgató irányít. Az Iroda 
működésének részletes szabályait, az igazgató feladatait, az Iroda tevékenységének 
ellenőrzését, az Alapító Okiratban foglaltakkal összhangban az SZMSZ szabályozza. Az Iroda 
személyi állományának létszámát a feladatok ismeretében a Kuratórium határozza meg. Az 
Iroda költségvetését a Kuratórium hagyja jóvá. 
 
15.2. Az igazgató az Iroda teljes felhatalmazású vezetője, a kuratóriumi ülések tanácskozási 
jogú, meghívott résztvevője. Az Iroda igazgatójára a jelen Alapító Okirat 9.6. és 9.7. 
alpontjaiban leírt összeférhetetlenségi szabályokat megfelelően alkalmazni kell. Hatáskörébe 
tartozik az Iroda irányítása, a kuratóriumi döntések előkészítése és végrehajtása. 
15.3. Az igazgató gyakorolja az Iroda munkatársai felett a munkáltatói jogkört. 
 
15.4. Az Iroda feladata olyan nyilvántartás vezetése (Határozatok könyve), amely tartalmazza 
a kuratóriumi döntések meghozatalának 

a) időpontját, 
b) tartalmát, 
c) időbeli, személyi és tárgyi hatályát, 
d) a döntésben részt vevő kuratóriumi tagok támogató, ellenző, tartózkodó szavazatai 

számarányát és személyét. 
 
15.5. Az Iroda köteles a döntés meghozatalát követő 30 napon belül a döntésről írásban, 
igazolható módon (ajánlott küldeményként) tájékoztatni az érintettet. 
 
15.6. Az Iroda köteles a beszámoló részeként olyan összeállítást készíteni, amely a támogatott 
szervezetek, egyének nevét, támogatási összegét, a támogatott feladatot és a támogatás 
jogcímét tartalmazza. Az összeállítást a beszámoló részeként kell nyilvánosságra hozni. 
 
15.7. A 15.4. alpontban írt nyilvántartásba, illetve a 15.6. alpontban írt nyilvántartásba, a 
beszámolóba és a közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet. A betekintés elősegítésére az 
Iroda köteles minden hónap első munkanapján fogadónapot tartani. 
 
15.8. A Közalapítvány működésének és a szolgáltatások igénybevételének módját, a 
beszámolókat, a kuratóriumi döntéseket az Oktatási Közlönyben kell közzétenni. Az Alapító 
Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait egy országos 
napilapban hozza nyilvánosságra minden év június 30-áig. 
  
1166..  AA  KKöözzaallaappííttvváánnyy  kkééppvviisseelleettee  



16.1. A Közalapítvány önálló képviseletére a Kuratórium elnöke jogosult. A Ptk. 74./C § (4) 
bekezdése szerint a kezelő szerv az alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosít, így 
az Iroda igazgatója a 11. pont rendelkezései szerint jogosult a Közalapítvány képviseletére.  
 
16.2. Bacsó Béla, Heinek Ottó, Dr. Bayer József, Gulya András, Niedermüller Péter 
kuratóriumi tagok közül a Kuratórium elnöke által írásban meghatalmazott 2 kuratóriumi tag 
együttesen jogosult rendelkezni a bankszámla felett. Az Alapítóval érdekeltségi 
jogviszonyban álló kuratóriumi tag bankszámla feletti jogosultsággal nem rendelkezik. 
  
1177..  KKöönnyyvvvviizzssggáállóó  
17.1. A Közalapítvány éves beszámolójának auditálását a számvitelről szóló 2000. évi C. 
törvény előírásainak megfelelően a Kuratórium által megbízott független, pályáztatás útján 
felkért könyvvizsgáló látja el. 
 
17.2. A könyvvizsgáló köteles félévenként a Közalapítvány könyveit megvizsgálni, és ennek, 
továbbá az éves működés vizsgálatának eredményéről a Kuratóriumnak a vizsgálatot 
követően jelentést készíteni. 
 
 
17.3. A könyvvizsgáló ellenjegyzése és a Felügyelő Bizottság véleménye nélkül a Kuratórium 
a Közalapítvány éves gazdasági beszámolójának elfogadásáról érvényesen nem hozhat 
határozatot. 
 
17.4. A könyvvizsgáló díját a Kuratórium állapítja meg. 
 
17.5. A Kszt. 8. §-a (2) bekezdésének megfelelően nem lehet könyvvizsgáló az a személy, aki 
a Közalapítvány Kuratóriumának elnöke vagy tagja, a Közalapítvánnyal a megbízatásán 
kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló 
egyéb jogviszonyban áll, ha a jogszabály másképpen nem rendelkezik; a Közalapítvány cél 
szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 
pénzbeli szolgáltatásokat –, illetve a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója. 
  
1188..  ZZáárróó  rreennddeellkkeezzéésseekk  
18.1. Az Alapító rendelkezése alapján a Kuratórium létszáma a jövőben bővülhet a 
Közalapítvány céljainak megvalósulása érdekében kötendő nemzetközi szerződésekben részt 
vevő külföldi kormányok képviselőivel. 
 
18.2. A Közalapítvány részére nyújtott céltámogatás beszámolási rendjére és gazdálkodására 
az alapítványok gazdálkodásáról szóló 115/1992. (VII. 25.) Korm. rendeletben foglalt 
szabályok az irányadók. 
 
18.3. A közalapítványi vagyon kamatai kezelésének és felhasználásának szabályait a 
Közalapítvány Vagyonkezelési Szabályzatában kell meghatározni. 
 
18.4. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet 
vezető tisztségviselője 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 vezető tisztségviselő, 
illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen 
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 



 
18.5. A Közalapítvány megszűnése esetén az Alapító köteles a megszűnt közalapítvány 
vagyonát – a hitelezők kielégítés után – a megszűnt közalapítvány céljához hasonló célra 
fordítani, és erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni. 
 
18.6. A közhasznúsági jelentésnek tartalmaznia kell: 

a) a számviteli beszámolót, 
b) a költségvetési támogatás felhasználását, 
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, 
d) a cél szerinti juttatások kimutatását, 
e) a közhasznú tevékenységről szóló rövid, tartalmi beszámolót, 
f) a központi költségvetési szervtől, az állami pénzalaptól, a helyi önkormányzattól, a 

kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és 
mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét, 

g) a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetőleg 
összegét. 

 
18.7. A Közalapítvány bírósági nyilvántartásba vételi eljárásában a miniszter jogosult eljárni. 
 
18.8. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. alapítványról szóló 
rendelkezései, államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény, valamint a Kszt. 
rendelkezései, továbbá az egyéb közalapítványi tárgyú jogszabályok és a kapcsolódó polgári 
jogi rendelkezései az irányadóak. 
 
18.9. A Közalapítvány Alapító Okiratát a Magyar Köztársaság hivatalos lapjában, a Magyar 
Közlönyben közzé kell tenni. 
 
 
Budapest, 2007. november 14. 

Gyurcsány Ferenc 
           miniszterelnök 


