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Az Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért 
Alapító Okirata 

(A módosításokkal egységes szerkezetben) 
(A változások vastagon és dőlten szedve) 

 
 
A Magyar Köztársaság Kormánya (a továbbiakban: Alapító) a távoktatási és nyitott 
rendszerű képzési formák fejlesztési folyamatának támogatása érdekében a 2281/1999. 
(XI. 5.) Korm. határozat alapján a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 
alapításkor hatályos 74/G. §-a; a Magyar Köztársaság Alkotmányának 70/A. § (3) 
bekezdése, a szakképzésről szóló 1993. évi LXXVI. törvény, a foglalkoztatás 
elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény, valamint a 
személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti 
felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontjának 
rendelkezései szerint közfeladat ellátására létrehozta az Apertus Közalapítvány a Nyitott 
Szakképzésért és Távoktatásért (Apertus Közalapítvány) elnevezésű közalapítványt, 
melyet a Fővárosi Bíróság 2000. június 27-én kelt jogerős végzésével nyilvántartásba 
vett. 
Az Alapító a 2281/1999. (XI. 5.) Korm. határozat 3. pontjában foglalt felhatalmazás 
alapján a Nyitott Szakképzésért Közalapítványnak az Apertus Közalapítványhoz való 
csatlakozásával - a célok hatékonyabb megvalósítása és a költségkímélés érdekében - 
egyesíti a két közalapítványt. Az egyesítés következtében az Apertus Közalapítvány 
jogutódja a Nyitott Szakképzésért Közalapítványnak. 
Az Alapító az egyesített Apertus Közalapítvány Alapító Okiratát a következő feltételek 
szerint állapítja meg: 
 
I. Az Alapító képviseletét az oktatási és kulturális 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. 
 
II. A Közalapítvány elnevezése 
 
Apertus Közalapítvány a Nyitott Szakképzésért és Távoktatásért (a továbbiakban: 
Közalapítvány) 
A Közalapítvány rövidített elnevezése: Apertus Közalapítvány 
A Közalapítvány elnevezése angol nyelven: Apertus Foundation for Open Training and 
Distance Learning 
 
III. A Közalapítvány székhelye 
 
1088 Budapest, Múzeum u. 17. 
 
IV. A Közalapítvány időtartama 
 
A Közalapítvány határozatlan időre jön létre. 
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V. A Közalapítvány célja: 
 
- a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához szükséges ismeretek 
elsajátításának segítése, a gyakorlati képzés nemzetközi szinten elvárt 
követelményeinek teljesítéséhez a feltételek javítása, az elhelyezkedést, a vállalkozást 
és a munkahelymegtartást elősegítő képzési formák fejlesztése érdekében új 
együttműködési formák és a hálózat létrehozásának támogatása meglévő intézmények 
bevonásával és az adott célú együttműködésre való felkészítéssel; 
- a felnőtt szakképzés fejlesztését biztosító programok kínálatának és a képzési 
lehetőségeknek a bővítése; 
- a szakképzésben a távoktatási rendszer kifejlesztése, a képzés és technológia 
korszerűsítését szolgáló informatikai és információs rendszerek felhasználásával, 
fejlesztésével; 
- a felsőoktatási intézmények által kezdeményezett programok és a gazdálkodó 
szervezeteknél folytatott gyakorlati képzés összehangolt támogatása; 
- támogatás nyújtása a határon túl élő magyar közösségek tagjai számára magyar nyelvű 
szakképzés indításához és folytatásához, a szükséges (személyi, tárgyi) feltételek 
megteremtéséhez, a képzési programok kifejlesztéséhez, a programokban való 
részvételhez, hozzájáruljon a távoktatást lehetővé tevő informatikai rendszerek 
kialakításához, korszerűsítéséhez; 
- hogy a távoktatás módszereivel hosszú távon javítsa a munkavállalók munkaerőpiaci 
pozícióját; növelje elhelyezkedési esélyeit, hozzájáruljon a munkakultúra 
emelkedéséhez, biztosítsa mind szélesebb állampolgári kör szakképzésbe vonását; 
- hogy segítse a nyitott szakképzés és - az Oktatási Minisztérium megbízása alapján - a 
távoktatás minőségbiztosítási, nemzetközi együttműködésből fakadó feladatait; 
- hogy elősegítse a távoktatás és nyílt tanulási módszerek elterjedését perspektivikus, 
képzési szakirányoknak megfelelő távoktatási projektek kialakításának, 
működtetésének, a projektek működéséhez szükséges országos konzultációs hálózat és 
vizsgarendszer kiépítésének, valamint a távoktatási program sugárzásának és 
programcsomagok forgalmazásának támogatásával. 
A Közalapítvány létrehozása nem érinti az államnak a feladat ellátására vonatkozó 
kötelezettségét. 
A Közalapítvány a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 26. § c) 
pontjának 3., 4., 5., 13. és 19. alpontjaiban meghatározott közhasznú tevékenységet 
végez. 
 
1. A célok megvalósítása érdekében feladata: 
- a nyitott képzések és távoktatás progresszív európai gyakorlatának megismertetése, 
átvételének és hazai meghonosításának elősegítése; 
- a meglévő információs és szakképzési hálózatok bázisán a társadalmi-gazdasági 
igények változásához igazodó nyitott szakképzési rendszerek építése és fejlesztése; 
- szakképzés-fejlesztési programok megvalósítása [Ftv. 39. § (2) bek. d) pontja]; 
- szakpedagógiai, oktatás-módszertani tevékenység és tananyag fejlesztése; 
- szakképzési programok támogatása [Ftv. 17. §, 39. § (3) bek. e) pontja]; 
- alkalmazott szakképzési kutatások támogatása; 
- új szakképzési technológiák alkalmazásának támogatása; 
- kiadói tevékenység. 
A Közalapítvány a jelen Alapító Okiratban meghatározott feladatokat a szakképzésről 
szóló (Sztv.) 1993. évi LXXVI. törvény 1. § (1) bekezdése és 6. §-a, a foglalkoztatás 
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elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló (Ftv.) 1991. évi IV. törvény 5. § (2) 
bekezdése, 17. §-a alapján látja el. 
 
2. A Közalapítvány a pályázati támogatásokat nyilvános, mindenki számára 
hozzáférhető, illetve meghívásos pályázati rendszer keretei között nyújtja a közhasznú 
szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 15. §-ában meghatározott feltételek 
szerint. 
 
3. A Közalapítvány a támogatás odaítélésekor az általa támogatásban részesítettel - a 
szociális ellátást és a kisebb összegű, tömeges jellegű oktatási ösztöndíjakat ide nem 
értve - 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 (a továbbiakban: SzMSz) mellékletét képező Vagyonkezelési Szabályzat 
tartalmazza. 
 
4. A Közalapítvány köteles pályázatot kiírni, ha az általa nyújtott cél szerinti juttatás az 
évi egymillió forintot meghaladja, kivéve, ha törvény vagy kormányrendelet a 
Közalapítvány közfeladatára tekintettel más eljárási rendet állapít meg. Nem tartoznak e 
kötelezettség körébe a nyugellátás jellegű ellátások és a természetes személyek részére 
nem ösztöndíj jelleggel nyújtott olyan természetbeli ellátások, amelyek értéke nem 
haladja meg az öregségi nyugdíj 
mindenkori legkisebb összegének tízszeresét. 
 
VI. A Közalapítvány vagyona 
 
1. A Közalapítvány induló vagyona: 10 000 000 Ft, azaz tízmillió forint, amelyből 10% 
összességében (1 000 000 Ft, azaz egymillió forint) a törzsvagyon. A törzsvagyon 
növekszik a Nyitott Szakképzésért Közalapítvány törzsvagyonát képező 500 000, azaz 
ötszázezer forinttal. Az Apertus Közalapítvány törzsvagyona - az egyesítés 
következtében - összesen 1 500 000, azaz egymillió-ötszázezer forint, amelyet a 
Közalapítvány működéséhez nem használhat fel. 
 
2. A Közalapítvány vagyona a mindenkori költségvetésből, valamint az elkülönített 
állami pénzalapokból nyújtott támogatás. Az egyesítéssel a Nyitott Szakképzésért 
Közalapítvány vagyona az Apertus Közalapítványra mint jogutódra száll át. 
 
3. A Közalapítvány vagyonát növeli a Közalapítványhoz csatlakozók pénzbeli 
befizetése és egyéb vagyoni hozzájárulása, továbbá a Munkaerőpiaci Alapból szerződés 
alapján nyújtott támogatás. 
 
VII. Csatlakozás a Közalapítványhoz 
 
1. 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 
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esetén - a megjelölt célt mérlegeli. Visszautasíthatja a felajánlást, ha annak célja részben 
vagy egészben eltér a Közalapítvány céljaitól. 
 
2. A Kuratórium köteles visszautasítani a felajánlást, ha 
- a csatlakozni kívánó jogi vagy magánszemély tevékenysége a közalapítványi célokkal 
összeegyeztethetetlen, 
- a felajánlás célja ellentétes a Közalapítvány céljaival, vagy a felajánlás elfogadása a 
Közalapítványt bármilyen módon kedvezőtlenül érintené. 
 
VIII. A Közalapítvány vagyonának felhasználása 
 
1. A Közalapítvány céljára felhasználható: 
a) a költségvetésből, illetve a Munkaerőpiaci Alapból szerződés alapján 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. 
 
2. A Közalapítvány vagyonának felhasználásáról az Alapító Okiratban, az SzMSz-ben, 
továbbá az SzMSz mellékletét képező Vagyonkezelési Szabályzatban foglaltaknak 
megfelelően a Kuratórium dönt. 
 
3. A Közalapítvány minden gazdasági év kezdete előtt a Kuratórium elnöke 
előkészítésében és előterjesztésével 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. 
 
4. 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 számviteli törvény szerinti beszámolót és a 
Felügyelő Bizottság jelentését nyilvánosságra kell hozni. 
 
5. 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. 
 
6. A Kuratórium minden év február 28-áig köteles az Alapítónak írásban beszámolni a 
Közalapítvány előző évi működéséről, június 1-jéig pedig vagyoni helyzetéről és 
gazdálkodásának legfontosabb adatairól (közhasznúsági jelentés). 
 
7. A Közalapítvány a VI. 1-3. pontokban meghatározott vagyont hitel fedezeteként nem 
használhatja. A Közalapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt 
nem bocsáthat ki. 
 
8. A Közalapítvány működési költsége 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. 
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IX. A Közalapítvány vállalkozói tevékenysége 
 
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 olyan vállalkozást folytathat, amely a közalapítványi célok 
megvalósítását szolgálja. Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az 
Alapító Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja. 
 
2. A Közalapítvány csak olyan gazdálkodó szervezetben vehet részt, amelyben legalább 
többségi irányítást biztosító 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. 
 
3. A Közalapítvány vállalkozási tevékenységére is a Ptk. 74/A. § (1) bekezdése az 
irányadó. 
 
4. A Közalapítvány befektetési tevékenységet a Kuratórium által elfogadott Befektetési 
Szabályzatban foglalt feltételekkel folytathat. 
 
5. Vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt 
nem vehet fel. 
 
X. Az Alapító kizárólagos döntési jogkörébe tartozik 
 
- a Közalapítvány Alapító Okiratának módosítása, amely csak a Közalapítvány nevének, 
céljának és vagyonának sérelme nélkül történhet [Ptk. 74/B. § (5) bek.], 
- jogszabály által az Alapító döntési jogkörébe utalt kérdésekben való döntés. 
 
XI. A Közalapítvány szervezete, működése 
 
1. A Közalapítvány kezelő szerve a 11 tagú Kuratórium. 
 
2. A Kuratórium elnöke: 
Szabó Péter 
 
3. A Kuratórium további tagjai: 
Bodor Tibor 
Bogdány Zoltán 
Dr. Borosán Gyula 
Bőczén Csaba 
Dőri Tibor 
Heit Gábor 
Dr. Köteles Lajos 
Miltényi Gábor 
Szabó István 
Szolek András 



6 

 

 
4. A Kuratórium elnökének és alábbi tagjainak megbízatása 2010. június 30-ig szól 
 
Szabó Péter (elnök) 
Bogdány Zoltán 
Dr. Borosán Gyula 
Bőczén Csaba 
Heit Gábor 
Miltényi Gábor 
Szolek András 
 
Az alábbi kurátorok megbízatása 2012. december 31-ig szól: 
 
Bodor Tibor 
Dőri Tibor 
Dr. Köteles Lajos 
Szabó István 
 
5. A kuratóriumi tisztség megszűnik: 
- a kuratóriumi tagság megszűnésével, 
- a tisztségről történő lemondással, 
- a Kuratórium kijelölésének a Ptk. 74/C. § (6) bekezdése alapján történő 
visszavonásával, 
- a határozott időtartam lejártával, 
- összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, 
- törvényben meghatározott egyéb ok alapján. 
 
6. A kuratóriumi tagság megszűnik: 
- lemondással, 
- a Kuratórium kijelölésének a Ptk. 74/C. § (6) bekezdése alapján történő 
visszavonásával, 
- a Közalapítvány megszűnésével, 
- a kuratóriumi tag halálával, 
- a határozott időtartam lejártával, 
- összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, 
- törvényben meghatározott egyéb ok alapján. 
 
7. A köztisztviselő kuratóriumi tag megbízatása - az Alapító ellenkező döntésének 
hiányában - köztisztviselői 
jogviszonyának megszűntével megszűnik. 
 
8. A Kuratórium tagjai tiszteletdíjban és költségtérítésben is részesülnek, amelynek 
feltételeit, összegét és elszámolásának rendjét - az Alapító képviseletében eljáró oktatási 
miniszter előzetes jóváhagyásával – a Közalapítvány önálló szabályzatában kell 
meghatározni. A Kuratórium elnökét és tagjait havonta a mindenkori minimálbér 
összegének megfelelő tiszteletdíj illeti meg. 
A Kuratórium négy tagja, név szerint: Bodor Tibor, Dőri Tibor, Dr. Köteles Lajos és 
Szabó István e tisztség ellátását díjmentesen vállalta, így e kurátorokat csupán 
költségtérítés illeti meg. 
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9. A Közalapítvány működésének, szervezetének, képviseletének, valamint 
gazdálkodásának részletes rendjét az SzMSz és a Vagyonkezelési Szabályzat határozza 
meg. 
 
XII. A Kuratórium szervei, m űködése, hatásköre 
 
1. A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal tartja. A 
Kuratórium ülését a napirend megjelölésével legalább 8 nappal, rendkívüli esetben 3 
nappal az ülést megelőzően az elnök hívja össze írásban vagy e-mailen keresztül 
igazolható módon. Az elnök akadályoztatása esetén a Kuratórium ülését a XV.2. 
pontban feltüntetett kuratóriumi tag hívja össze. A Kuratórium ülése akkor 
határozatképes, ha az ülésen tagjainak több mint a fele jelen van és a jelenlévő tagok 
több mint a fele nem áll az Alapítóval közszolgálati, illetve közalkalmazotti, valamint 
egyéb függőségi jogviszonyban. A tagok legalább egyharmadának írásos indítványára - 
az indítvány benyújtásáról számított 8 napon belül - a Kuratórium ülését össze kell 
hívni. 
 
2. 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 
jegyzőkönyv készítője és a hitelesítője írja alá. 
A jegyzőkönyvet a Kuratórium iratai között meg kell őrizni. A kuratóriumi ülésről 
készült jegyzőkönyvet meg kell küldeni a Felügyelő Bizottság részére. 
 
3. A Kuratórium teljes ülésének döntéseit az ülésen jelenlévő tagok egyszerű 
szótöbbségével hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
 
4. A Kuratórium ülései nyilvánosak. 
 
5. A Kuratórium: 
a) felelős a Közalapítvány pénzügyi, szakmai és gazdasági tevékenységéért, 
b) dönt a rendelkezésre álló vagyon felhasználása elveinek meghatározásában, 
c) dönt a Közalapítvány munkatervének, éves gazdálkodási tervének, költségvetésének, 
beszámolójának és közhasznú jelentésének elfogadásáról, jóváhagyásáról, 
d) az Alapító véleményének kikérésével megalkotja a Közalapítvány SzMSz-ét, amely 
az Alapító Okirattól eltérő rendelkezéseket nem tartalmazhat, 
e) meghatározza a Közalapítvány céljára rendelkezésre álló anyagi eszközök 
felhasználásának feltételeit, forrását és értékelési szempontjait, 
f) dönt a Közalapítvány által nyújtandó támogatások elveiről, 
g) a Közalapítvány tevékenységét segítő testületek (eseti bizottságok, szakértők) tagjait 
megbízza, felmenti, feladataikat meghatározza, 
h) dönt a közalapítványi formában meg nem valósítható tevékenység folytatása céljáról, 
a Közalapítvány céljait és feladatait szolgáló gazdasági társaság megalapításáról, 
i) dönt a tisztségviselők tevékenységével kapcsolatos beszámolók elfogadásáról, 
j) dönt a kuratóriumi tagok indítványáról, 
k) elbírálja a csatlakozási kérelmeket, dönt a felajánlások elfogadásáról, 
l) pályázatokat ír ki, azok feltételeit meghatározza, 
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m) szükség szerint munkabizottságot hoz létre, szakértőket kér fel a pályázatok szakmai 
értékelése érdekében, 
n) elbírálja a kiírt pályázatokat, 
o) ellenőrzi a támogatások felhasználását, 
p) ellenőrzi a Közalapítvány többségi tulajdonában álló gazdasági és közhasznú 
társaságok gazdálkodását, 
q) a Közalapítvány által támogatott programokkal kapcsolatban oktatási, didaktikai 
irányelveket fogad el, 
r) dönt a Közalapítvány európai uniós és más nemzetközi programokhoz való 
csatlakozásról, abban való képviseletről. 
 
XIII. A kuratóriumi tagság összeférhetetlensége 
 
1. Kuratóriumi tagok nem lehetnek egymás, és a Felügyelő Bizottság tagjainak közeli 
hozzátartozói [Ptk. 685. § b) pont]. 
 
2. 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. 
 
3. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más Közalapítvány 
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. 
 
4. 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. 
 
XIV. A Kuratórium elnöke 
 
1. A Kuratórium elnöke az Alapító által e tisztségre jelölt személy. 
 
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 nyilvánosságra hozataláról, 
g) munkaviszonyt létesít a Közalapítvány munkatársaival és gyakorolja felettük a 
munkáltatói jogokat, 
h) olyan a Kuratórium ülésein készült jegyzőkönyv alapján olyan nyilvántartás vezetése, 
amely tartalmazza a kuratóriumi és bizottsági döntések 
- meghozatalának időpontját és helyét, 
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- lényegi tartalmát, 
- időbeli, személyi és tárgyi hatályát, 
- a döntésben részt vevő kuratóriumi tagok támogató, ellenző, tartózkodó szavazatai 
számarányát és személyét. 
3. Az elnök köteles a döntés meghozatalát követő 30 napon belül a döntésről írásban, 
igazolható módon tájékoztatni az érintetteket. 
 
4. Az elnök köteles a beszámoló részeként olyan összeállítást készíteni, amely a 
támogatott szervezetek, egyének nevét, támogatási összegét, a támogatott feladatot és a 
támogatás jogcímét tartalmazza. 
 
5. Az elnök jogosult szakmai bizottságok létrehozását kezdeményezni, amelynek tagjai 
a Közalapítvány kurátorai és külső szakértők is lehetnek. 
 
XV. A Közalapítvány képviselete 
 
1. A Közalapítvány képviseletét a Kuratórium elnöke önállóan látja el. 
 
2. Az elnököt akadályoztatása esetén Bőczén Csaba kuratóriumi tag helyettesíti. Ebben 
az esetben a megbízott tagot teljeskörűen megilleti az elnök jogköre. A helyettesítés 
időtartama alatt megtett intézkedéseiről az elnök és a Kuratórium felé beszámolási 
kötelezettsége van. 
 
3. A Közalapítvány bankszámlája felett a Kuratórium elnöke és az elnököt 
akadályoztatása esetén helyettesítő tag, valamint Miltényi Gábor kuratóriumi tag 
jogosult rendelkezni. A bankszámla feletti rendelkezéshez minden esetben 
 
két rendelkezésre jogosult személy együttes aláírása szükséges. Az utalványozási 
jogkörre vonatkozó szabályokat az SzMSz határozza meg. 
 
1. A Kuratórium egyedi határozatával a Közalapítvány alkalmazottjának 
képviseleti jogot biztosíthat, megjelölve a képviseleti jog gyakorlásának módját, 
illetőleg terjedelmét. 
 
XVI. Tanácsadó testület 
 
A Közalapítvány Kuratóriumának munkáját - az oktatáspolitika korszerűsítésével 
összefüggésben a távoktatás stratégiai fejlesztési kérdéseivel foglalkozó, és a 
nemzetközi tapasztalatok hazai alkalmazását elősegítő javaslatokat tevő és szakmai 
elemzéseket végző - tanácsadó testületként a Nemzeti Távoktatási Tanács (NTT) segíti. 
A XII.5. c) pontban meghatározott döntések meghozatala előtt a Kuratórium köteles az 
NTT véleményét beszerezni és az attól való eltérést indokolni. Az NTT elnökét és 
tagjait az oktatási és kulturális miniszter kéri fel és nevezi ki. 
 
XVII. Nyilvánosság, közzététel 
 
1. A XIV.2. h) és a XIV.4. alpontokban írt nyilvántartásba, a beszámolóba és a 
közhasznúsági jelentésbe bárki betekinthet. 
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2. A Közalapítvány működésének és a szolgáltatások igénybevételének módját, a 
beszámolókat, a kuratóriumi döntéseket az Oktatási Közlönyben kell közzé tenni. Az 
Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait a 
Magyar Hírlapban hozza nyilvánosságra. 
 
3. A Közalapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek. A 
közérdekből nyilvános adatnak számító államháztartás valamely alrendszerével fennálló 
pénzügyi, illetve üzleti kapcsolatával összefüggő jogviszonyaival kapcsolatos adatokról 
- kérelemre - tájékoztatást köteles adni a Közalapítvány az SzMSz-ben meghatározottak 
szerint. 
 
XVIII. A Felügyel ő Bizottság 
 
1. A Kuratórium ellenőrző szerve a 3 tagú Felügyelő Bizottság. 
 
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. 
 
 
3. A Felügyelő Bizottság elnöke: 
Mészáros János 
 
tagjai: 
Soós László 
Fischer Alajos 
 
A felügyelő bizottsági tagság megszűnik: 
- a tag halálával, 
- a tag lemondásával, 
- a Közalapítvány megszűnésével, 
- a határozott időtartam lejártával, 
- a tag visszahívásával, 
- összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével 
- törvényben meghatározott egyéb ok alapján. 
 
4. A Felügyelő Bizottság a Kuratórium működési elveinek figyelembevételével az 
ügyrendjét maga határozza meg.  
 
5. A Felügyelő Bizottság köteles a Közalapítvány működését és gazdálkodását az ügyek 
teljes körére nézve átfogóan ellenőrizni, így különösen: 
- a kuratóriumi ülésekről készült emlékeztetők figyelembevételével vizsgálja a 
kuratóriumi döntések összhangját a jogszabályokkal, az SzMSz-szel, az ügyrenddel és 
az Alapító Okirattal; 
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- az éves könyvvizsgálói jelentés figyelembevételével vizsgálja a pénzügyi-
gazdálkodási tevékenység összhangját, az éves számadásokat és a mérleget; 
- 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; 
 
- jogosult a Közalapítvány ügyeiről felvilágosítást kérni, üzleti könyveit, iratait a 
pénzkezelés, utalványozás rendjét megvizsgálni. 
 
6. A Felügyelő Bizottság tevékenységének eredményéről az Alapítónak évente jelentést 
tesz, amelyről a Kuratóriumot is tájékoztatja. 
 
7. A Felügyelő Bizottság tagjai a tisztségük ellátásával felmerülő költségeik korlátozott 
megtérítését igényelhetik. Az elszámolás rendjét - az Alapító képviseletében eljáró 
oktatási miniszter előzetes jóváhagyásával – a Közalapítvány önálló szabályzatában 
kell meghatározni.  
 
8. A Felügyelő Bizottság működésére egyéb kérdésekben az 1997. évi CLVI. törvény 
11. §-ának rendelkezései alkalmazandók. A Felügyelő Bizottság tagja a Kuratórium 
ülésein tanácskozási joggal részt vehet. 
 
 
XIX. Könyvvizsgáló 
 
1. A Közalapítvány számviteli rendjének ellenőrzését a Kuratórium által megbízott 
független könyvvizsgáló látja el. 
 
2. A könyvvizsgáló köteles félévenként a Közalapítvány könyveit megvizsgálni és 
ennek, továbbá az éves működés vizsgálatának eredményéről a Kuratóriumnak a 
vizsgálatot követően jelentést készíteni. 
 
3. Feladatai ellátása során a könyvvizsgáló (különösen) 
- jogosult felülvizsgálni a Közalapítvány pénztárát, szerződéseit, bankszámláját, 
- jogosult felvilágosítást kérni a Közalapítvány alkalmazottaitól. 
 
4. A könyvvizsgáló záradékolása és a Felügyelő Bizottság véleménye nélkül a 
Kuratórium a Közalapítvány éves gazdasági beszámolójának elfogadásáról érvényesen 
nem hozhat határozatot. 
 
5. A könyvvizsgáló díját a Kuratórium állapítja meg. 
 
6. A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény 8. § (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 
célszerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve a fentiekben meghatározott személyek 
hozzátartozója. 
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XX. Záró rendelkezések 
 
1. A közalapítványi vagyon kamatai kezelésének és felhasználásának szabályait a 
Közalapítvány Vagyonkezelési Szabályzatában kell meghatározni. 
 
2. A Közalapítvány a Polgári Törvénykönyvben meghatározott esetekben és módon 
szűnik meg, ebben az esetben a Közalapítványnak az Alapító által rendelkezésre 
bocsátott vagyona az Alapítót illeti meg, azt a Közalapítvány céljaihoz hasonló célra 
kell fordítani és erről a nyilvánosságot is megfelelően tájékoztatni kell. 
 
3. A Közalapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselőjelöltet, 
megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem kíván állítani, 
továbbá nem támogat. 
 
4. A Közalapítvány támogatási pénzeszköz juttatásáról dönteni jogosult tisztségviselői 
az egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló 2007. évi CLII. törvény ( a 
továbbiakban  egyes vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettségekről szóló törvény) 3. § (3) 
bekezdésének (d) pontjában megjelölt személyek, az 5. § (1) bekezdésének c) 
pontjának (cc) alpontjában foglaltaknak megfelelően ötévente vagyonnyilatkozatot 
tesznek, melynek megtagadása esetén megbízatásuk az egyes vagyonnyilatkozat-tételi 
kötelezettségekről szóló törvény 9. § (2) bekezdése alapján a törvény erejénél fogva 
megszűnik. 
 
5. A Közalapítvány Alapító Okiratát a Magyar Közlönyben közzé kell tenni. 
 
6. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvnek 
a közalapítványról szóló rendelkezései, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 
1997. évi CLVI. törvény rendelkezései, továbbá az egyéb közalapítványi tárgyú 
jogszabályok és a kapcsolódó polgári jogi rendelkezései az irányadóak. 
 
 
Budapest, 2009. április 10. 
 
 
 
 
 A miniszterelnök helyett: 
  
 ( Bajnai Gordon ) 
 nemzeti fejlesztési és gazdasági miniszter 


