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Alapító okiratok

A Szabadságharcosokért Közalapítvány alapító okirata (a módosításokkal egységes szerkezetben)
A Magyar Köztársaság Kormánya – az 1956 elõtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékének ápolása
céljából – a Polgári Törvénykönyvrõl szóló 1959. évi IV. törvény 74/G. §-a alapján közalapítvány létrehozását határozta el a következõ
feltételek szerint:
A Közalapítvány a közhasznú szervezetekrõl szóló 1997. évi CLVI. törvény (a továbbiakban: Kszt.) 26. §-a c) pontjának
2. alpontja szerint szociális és idõskorúak gondozására, valamint az 5. és 6. alpontja szerinti kulturális, illetve a kulturális
örökség megóvására irányuló közhasznú tevékenységet végez.
1. A Közalapítvány neve: Szabadságharcosokért Közalapítvány.
2. A Közalapítvány székhelye: Budapest V., József Attila u. 2–4.
3. A Közalapítvány célja: az 1956 elõtti politikai üldözöttek és az 1956-os forradalom és szabadságharcban résztvevõk
és sérelmet szenvedettek támogatása, szociális ellátásának javítása céljából az 1956. októberi forradalom és
szabadságharc jelentõségének törvénybe iktatásáról szóló 1990. évi XXVIII. törvény preambulumában foglaltaknak
megfelelõen, a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §-ában meghatározott
közfeladat ellátása, továbbá a forradalom és szabadságharc tárgyi emlékeinek felkutatása, összegyûjtése és
bemutatása érdekében a muzeális intézményekrõl, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közmûvelõdésrõl szóló
1997. évi CXL. törvény 73. §-a szerinti közfeladat ellátása.
4. A Közalapítvány határozatlan idõre alakul.
5. A Közalapítvány nyitott, ahhoz magyar vagy külföldi állampolgár, jogi személy, valamint bármilyen magyarországi
és külföldi közösség kapcsolódhat a célok sokoldalú megvalósításához, ha a Közalapítvány céljaival egyetért, azt
anyagi vagy bármilyen más eszközzel támogatja, ideértve a személyes közremûködést is.
6. A Közalapítvány mûködése: nyilvános.
Munkája és tevékenységének megítélése során épít a nyilvánosság, a társadalmi ellenõrzés lehetõségeire, és a
társadalmi támogatók kezdeményezéseire, javaslataira.
7. A Közalapítvány induló vagyona: 2 459 088 Ft, azaz kettõmillió-négyszázötvenkilencezer-nyolcvannyolc forint,
amelybõl 1 000 000 Ft, azaz egymillió forint törzsvagyonnak minõsül.
8. A Magyar Köztársaság Kormánya határozatlan idõre a Közalapítvány használatába adja a Budapest XVI. kerület,
Újszász utca és Diósy L. utca által határolt, 105842 helyrajzi szám alatti épületegyüttesbõl (volt szovjet laktanya) a 41. és
a 19/A. számú épületeket. Az ingatlanok a Magyar Állam tulajdonában maradnak, a kezelõi jog a Belügyminisztériumé.
9. A Közalapítvány a rendelkezésére bocsátott induló vagyonnal kezdi meg a gazdálkodását. A késõbbiek során a
Közalapítványhoz csatlakozók adományait, befizetéseit a kuratórium köteles a Közalapítvány meglévõ vagyonához
csatolni.

9942

HIVATALOS ÉRTESÍTÕ

•

2012. évi 54. szám

10. A Közalapítvány vagyonát a kuratórium a szervezeti és mûködési szabályzatában foglaltak szerint használhatja és
hasznosíthatja.
10.1. A Közalapítvány a támogatásban részesítettekkel – a szociális ellátás kivételével – a támogatás célját, az
elszámolás tartalmát, határidejét és bizonylatait, az ellenõrzés módját és a szerzõdésszegés következményeit
tartalmazó szerzõdést köteles kötni.
11. A Közalapítvány céljára közvetlenül fel nem használható és nem hasznosítható adományokat értékesíteni kell.
Az értékesítésbõl befolyó összeget a Közalapítvány vagyonaként kell kezelni.
12. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységet másodlagos jelleggel, kizárólag az alapító okiratban meghatározott
közhasznú célok megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez.
13. A Közalapítvány céljai megvalósítása érdekében:
– gazdálkodik a vagyonával, az 1945–1956 közötti politikai üldözötteknek és az 1956. évi forradalomban és
szabadságharcban résztvevõknek és sérelmet szenvedetteknek szolgáltatásokat nyújt, a szabadságharc és
forradalom emlékével kapcsolatosan rendezvényeket szervez. Az érdekeltek részére történõ alapítványi juttatások
rendjérõl külön szabályzat rendelkezik. A Közalapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az
alapító okiratában meghatározott tevékenységére fordítja;
– együttmûködik országos és helyi, hasonló célú alapítványokkal, külön megállapodások alapján a kormányzati
szervekkel, önkormányzatokkal;
– kapcsolatot tart hasonló külföldi alapítványokkal, intézményekkel.
13.1. A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt.
14. A Közalapítvány szervei: kuratórium, titkárság.
14.1. A Közalapítvány ügydöntõ, ügyvezetõ és képviselõ szerve a kuratórium. A kuratórium 12 tagból áll. A kuratórium
tagjainak kinevezése 3 év határozott idõtartamra szól.
A kuratórium tagjai:
– dr. Boross Péter
– Fürcht Klára
– Fónay Jenõ
– Dégi András
– Regéczy-Nagy László
– Sinkovics Gyula
– Keszegné Menczer Erzsébet Lívia
– Krasznay Béla
– Petrusz Tibor
– Bocskay T. József
– dr. Sömjéni László
– Fazekas János László
A kuratórium
– elnöke: dr. Boross Péter
– titkára: Fürcht Klára
14.2. A kuratórium tagjai tiszteletdíjban részesülnek, az alábbiak szerint:
– kuratórium elnöke: bruttó 200 000 forint havonta,
– kuratórium titkára: bruttó 200 000 forint havonta,
– kuratórium tagja: bruttó 100 000 forint havonta.
A kuratórium a jelen pontban meghatározottnál alacsonyabb tiszteletdíjat is megállapíthat. A kuratórium tagja
tiszteletdíjáról, vagy annak egy részérõl lemondhat.
A kuratóriumi tagoknak a tisztség ellátásával kapcsolatban felmerült költségeit a Közalapítvány számla ellenében
megtéríti.
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14.3. A kuratórium mûködése: a kuratórium feladata a Közalapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb
mûködtetése, köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy a Közalapítvány vagyonát a jogszabályok és
gazdasági lehetõségek keretein belül megfelelõen gyarapítsa.
14.4. A kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:
a) a Közalapítvány szervezeti és mûködési szabályzatának meghatározása,
b) a kuratórium ügyrendjének meghatározása,
c) a döntés a rendelkezésre bocsátott vagyon felhasználásáról,
d) a Közalapítvány által mûködtetett intézmények, irodák, vezetõk kinevezése,
e) a Közalapítvány éves gazdálkodási tervének és mérlegének elfogadása,
f) ösztöndíjak adományozása,
g) döntés a lakások, szociális férõhelyek elosztásáról, az 1945–1956 közötti politikai üldözöttek és az 1956-os
forradalomban és szabadságharcban résztvevõk és sérelmet szenvedettek igénylései alapján,
h) döntés minden olyan ügyben, amelynek értéke a 3 millió Ft-ot meghaladja,
i) pályázatok kiírása, a beérkezett pályamûvek elbírálása,
j) a közhasznúsági jelentés és az éves beszámoló elfogadása,
k) meghatározott ügyek intézésére külön szervezeti egység létrehozása és annak mûködési szabályzatának
jóváhagyása,
l) a 10.1. pontban említett szerzõdés megkötése,
m) döntés azokban a kérdésekben, amelyeket a Közalapítvány szervezeti és mûködési szabályzata a kuratórium
kizárólagos hatáskörébe utal.
14.5. A kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente négyszer tartja. A kuratórium ülései nyilvánosak.
Bármely kuratóriumi tag javaslatára 2/3-os szótöbbséggel a nyilvánosság kizárható, adatvédelmi, személyiségi jogi
érdekbõl. A kuratórium ülését legalább 15 nappal az ülést megelõzõen, írásban a napirendhez kapcsolódó
dokumentáció megküldésével, a titkár hívja össze.
14.6. A kuratórium határozatképes, ha a tagoknak több mint a fele jelen van.
14.7. A kuratórium döntéséhez a szavazatainak egyszerû szótöbbsége szükséges. Szavazategyenlõség esetén a
levezetõ elnök szavazata dönt. A 14.3. a), c) és j) pontja esetében a döntéshez a kuratórium összlétszámhoz viszonyított
2/3-os szótöbbsége szükséges. A határozathozatalban nem vehet részt az, aki vagy akinek közeli hozzátartozója
[Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján
– kötelezettség vagy felelõsség alól mentesül, továbbá
– bármilyen más elõnyben részesül, illetve
– megkötendõ jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minõsül elõnynek a Közalapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által – megkötés nélkül – igénybe
vehetõ nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a Közalapítvány által a vezetõ tisztségviselõknek nyújtott, az Alapító Okirat
szerinti juttatás.
14.8. A kuratórium titkára köteles az elnök utasításait végrehajtani.
14.9. A titkár feladatköre:
– a kuratórium vagyonkezeléssel kapcsolatos döntéseinek végrehajtása,
– a Közalapítvány alkalmazottaival szemben a munkáltatói jogok gyakorlása,
– a kuratórium üléseinek az elõkészítése,
– intézkedés a kuratórium döntéseinek a végrehajtásáról,
– a közhasznúsági jelentés elkészítése, a kuratóriumhoz elfogadásra történõ felterjesztése, illetõleg az elfogadott
közhasznúsági jelentésbe való betekinthetõség, az arról való másolatkészítési lehetõség biztosítása a Kszt. alapján.
A betekintést a Közalapítvány székhelyén történõ kifüggesztéssel kell biztosítani,
– a kuratórium ülésérõl szóló jegyzõkönyv elkészítése, nyilvántartása, kézbesítése,
– a kuratóriumi határozatok nyilvántartása, szükség esetén való kézbesítése és közzétételrõl való gondoskodás.
14.10. A Közalapítvány képviseletére a kuratórium elnöke és a titkár külön-külön önállóan jogosult. Akadályoztatása
esetén a kuratórium 2 tagja együttesen jogosult a képviseletre.
A Közalapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre csak két képviseleti joggal felruházott személy együttesen
jogosult.
14.11. A kuratórium ülésérõl jegyzõkönyvet kell készíteni, amely az elhangzottak lényegét összefoglalóan, a
határozatokat pedig szó szerint tartalmazza.
A jegyzõkönyvet hitelesítõként az ülés levezetõje és az ülésen részt vevõ kijelölt tag írja alá.
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Az ülést követõ 30 napon belül kell kézbesíteni a jegyzõkönyvet a kuratórium tagjainak, valamint a határozatot annak,
akire vonatkozóan döntést tartalmaz.
14.12. Az ülések jegyzõkönyveit és határozatait sorszám és naptári idõpont megjelöléssel kell ellátni. A jegyzõkönyveket
a titkárságon kell tárolni és nyilvántartani. A kuratóriumi határozatokról vezetni kell a Határozatok Könyvét.
A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a kuratóriumi határozatok:
– keltét, tárgyát, hatályát és tartalmát,
– meghozatala során az azt támogatók, ellenzõk, tartózkodók megjelölését.
14.13. A Közalapítvány befektetési tevékenységet nem folytathat, váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítõ
értékpapírt nem bocsáthat ki, közhasznú tevékenységét veszélyeztetõ mértékû hitelt nem vehet fel, az államháztartás
alrendszereitõl kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
14.14. A Közalapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejûleg közhasznúsági jelentést készíteni,
amely tartalmazza:
a) a számviteli beszámolót;
b) a költségvetési támogatás felhasználását;
c) a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást;
d) a cél szerinti juttatások kimutatását;
e) a központi költségvetési szervtõl, elkülönített pénzalaptól, helyi önkormányzattól, kisebbségi települési
önkormányzattól, települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitõl kapott támogatás mértékét;
f) a közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét;
g) a közhasznú tevékenységrõl szóló rövid tartalmi beszámolót.
14.15. A kuratórium határozatait, éves beszámolóját, közhasznúsági jelentését bárki megtekintheti, azokból
költségtérítés ellenében másolatot kérhet.
A kuratóriumi ülés jegyzõkönyvébe betekinthet az, akinek az ülésen meghozott határozat jogát vagy jogos érdekét
érinti.
14.16. A kuratórium – belsõ szabályzatok útján – gondoskodik:
– a határozatai közlési, illetve nyilvánosságra hozatal módjáról,
– a Közalapítvány mûködésével kapcsolatban keletkezett iratokba való betekintés rendjérõl,
– a Közalapítvány szolgáltatásai igénybevételének módjáról, a Közalapítvány beszámolói közlésének módjáról,
– a Közalapítvány által nyújtandó támogatásokkal kapcsolatos pályázatok rendjérõl (formájáról, eljárási szabályairól),
a Kszt.-ben foglaltakra figyelemmel.
15.1. A Közalapítvány céljainak az elérése érdekében, a Közalapítvány céljaira rendelt vagyonból pályázat útján:
– ösztöndíjat, támogatást nyújthat,
– alapítványi díjat létesíthet, dönthet annak odaítélésérõl, anyagi támogatást nyújthat minden olyan megoldás,
tevékenység vagy szervezet részére, amely a Közalapítvány céljainak az eléréséhez jelentõs, széles körben
hasznosítható eredményt ígér.
15.2. A Közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az évi egymillió forintot
meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a Közalapítvány közfeladataira tekintettel más eljárási rendet
állapít meg. Nem tartoznak e kötelezettség körébe a nyugellátás jellegû ellátások és a természetes személyek részére
nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeni ellátások, amelyek értéke nem haladja meg az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének tízszeresét.
16. A kuratórium a tevékenységérõl szükség szerint, de legalább évenként egy alkalommal köteles tájékoztatni a
Kormányt, és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra kell hoznia.
17. A Közalapítványt felügyelõ szerv: a Felügyelõ Bizottság. A Felügyelõ Bizottság 3 tagú.
17.1. A Felügyelõ Bizottság ellenõrzi a Közalapítvány mûködését és gazdálkodását. Ennek során a vezetõ
tisztségviselõktõl jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a
Közalapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja.
17.2. A Felügyelõ Bizottság tagja a kuratórium ülésén tanácskozási joggal vehet részt.
17.3. A Felügyelõ Bizottság a közhasznúsági jelentést véleményezi.
17.4. A Felügyelõ Bizottság a Kszt. 11. §-a (3), (4) és (5) bekezdéseiben foglaltak szerint kezdeményezheti a kuratórium
ülésének összehívását.
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17.5. A Felügyelõ Bizottság tagjai:
– dr. M. Kiss Sándor
– Fehérváry István
– dr. Kónyáné dr. Kutrucz Katalin
A Felügyelõ Bizottság elnöke: dr. M. Kiss Sándor.
A Felügyelõ Bizottság tagjainak kinevezése három év határozott idõtartamra szól. A Felügyelõ Bizottság tagjai
tiszteletdíjban részesülnek, az alábbiak szerint:
– Felügyelõ Bizottság elnöke: bruttó 150 000 forint havonta
– Felügyelõ Bizottság tagja: bruttó 75 000 forint havonta
A Felügyelõ Bizottság a jelen pontban meghatározottnál alacsonyabb tiszteletdíjat is megállapíthat. A Felügyelõ
Bizottság tagja tiszteletdíjáról, vagy annak egy részérõl lemondhat.
A Felügyelõ Bizottság tagjának a tisztség ellátásával kapcsolatban felmerült költségeit a Közalapítvány számla
ellenében megtéríti.
17.6. A Felügyelõ Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg. A Felügyelõ Bizottság mûködésére a kuratórium mûködési
szabályait kell alkalmazni.
17.7. Nem lehet a Felügyelõ Bizottság elnöke vagy tagja, illetve a Közalapítvány könyvvizsgálója az a személy, aki
a) a kuratórium elnöke vagy tagja,
b) a Közalapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a Közalapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve, ha az bárki által megkötés nélkül igénybe vehetõ nem
pénzbeli szolgáltatás –,
d) az a)–c) pontokban meghatározott személyek hozzátartozója.
18. A közhasznú szervezet megszûntét követõ 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezetõ tisztségviselõje az a
személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszûntét megelõzõ 2 évben legalább 1 évig – vezetõ
tisztséget, amely az adózás rendjérõl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. A vezetõ tisztségviselõ,
illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet elõzetesen tájékoztatni arról, hogy
ilyen tisztséget egyidejûleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
19. A Közalapítvány szervezeti és mûködési szabályzata az alapító okirattal nem lehet ellentétes.
A Közalapítvány alapító okiratát hivatalos lapban közzé kell tenni.
20. Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a Kszt. rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2012. július 4.

a Kormány nevében:
Dr. Pintér Sándor s. k.,
belügyminiszter

