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dr. Horvai Géza 

Alapító 

 

Még több esélyt Alapítvány 
 

Alapító okirata 
 

 

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 

alapján működő alapítvány létrehozását határozta el. 

 

1. AZ ALAPÍTÓ ADATAI 

 

Az alapító neve: Dr. Horvai Géza  

anyja neve:  

lakóhelye:  

 

2. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: Még több esélyt Alapítvány  

 

3. AZ ALAPÍTVÁNY SZÉKHELYE: 2030 Érd Napszámos utca 21. 

 

4. AZ ALAPÍTVÁNY INDULÓ VAGYONA: 300.0000 - Ft, azaz háromszázezer forint készpénz, 

amelyet az alapító teljes egészében rendelkezésre bocsátott. 

 

5. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA:  

Az Alapítvány célja elsődlegesen a társadalom tudatos egészséges életmódra való nevelése, az 

egészség szempontjából fenntartható gazdasági, műszaki és kulturális események, innovációk 

támogatása, a betegségek kialakulásának a megelőzése, felvilágosító-nevelő tevékenységgel történő 

elkerülése, továbbá a kialakult betegségek magasabb színvonalú gyógyításához szükséges anyagi, 

személyi és szakmai feltételek megteremtéséhez minden lehetséges eszközzel történő hozzájárulás.  

 

6. AZ ALAPÍTVÁNY TEVÉKENYSÉGE 

 

Az Alapítvány a deklarált céljainak elérése érdekében az alábbi tevékenységeket fejti ki: 

 

6.1. A betegségek megelőzése területén: 

  

Az egészséges életmód széleskörű propagálása, különösen kiemelve a fül-orr-gégészeti audiológiai - 

de nem csak erre korlátozva - betegségek megelőzését. A felvilágosító-nevelő tevékenységet kiemelten 

fontosnak tartja a dohányzás,     alkoholizmus és a drogok elleni küzdelemben, hogy ezúton is 

hozzájáruljon a rákos megbetegedések számának csökkenéséhez. 

 

6.2. Az egészséges életmód, sport, szabadidő hasznos eltöltésének propagálása és támogatása. 

 

A fiatalok kulturális-, sport-, szabadidő- és szórakozási szokásainak az egészséges életmód irányába 

való segítése és támogatása, hogy a szenvedélybetegségek (drog-, alkoholfogyasztás, dohányzás) 

visszaszoruljanak a körükben, 

 

Felhívni a figyelmet a fiatalok halláskárosító audio-vizuális      szokásaira     és felvilágosítással, 

alternatív szórakozási lehetőségek megismertetésével a hallás- és egyéb érzékszerv károsító szokások 

elkerülését elősegíteni, 
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Támogatja a fenntartható fejlődéssel összefüggő, a jobb életminőséget biztosító megoldásokat, 

eseményeket és fejlesztéseket. 

      

Fiatal tehetségek (14-30) tanulásának támogatása, amennyiben az az Alapítvány céljaival egybe esik, 

az egészségügy, műszaki, természettudomány, gazdasági és kulturális területen. 

 

6.3. A gyógyítás színvonalának javítása területén: 

 

A korai diagnózis felállításához szükséges diagnosztikai és vizsgáló eljárások kutatásának, 

bevezetésének és alkalmazásának a támogatása, 

 

A már kialakult betegség esetén a betegek gyógyításának elősegítése. A minél hatékonyabb és 

magasabb szintű gyógyító eljárások kutatásának, kidolgozásának, gyakorlatba való bevezetésének és 

alkalmazásának támogatása, 

 

A betegek teljeskörű rehabilitációjának elősegítése, 

 

A betegek ápolási körülményeinek javítása, 

 

A gyógyító személyzet folyamatos és rendszeres szakmai továbbképzése, beleértve a kongresszusokon 

(offline, online) való részvétel támogatását, tanulmányutak szervezését és támogatását, továbbképző 

előadások, workshopok, tréningek tanfolyamok kurzusok támogatását külföldön és belföldön 

egyaránt, 

 

Az idős, szépkorú betegek támogatása hallás romlásuk esetén a családdal, környezetükkel való 

kapcsolat fenntartásában.  

A rászoruló betegek anyagi támogatása a gyógykezeléshez, a gyógyászati segédeszközök, gyógyszerek 

beszerzéséhez, 

 

Az egészségügyi dolgozók anyagi támogatása továbbképzésükhöz, továbbtanulásukhoz.  

 

A gyermekkori hallásszűrés támogatása, szervezése, a mielőbbi rehabilitáció elkezdése. 

 

6.4. Az alapítvány a céljának elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet végzi: 

 

  

Közhasznú tevékenység 

 

 

Közfeladat 

 

Jogszabályhely 

1. egészségmegőrzési, betegségmegelőzési, gyógyító-

egészségügyi, rehabilitációs tevékenység 

népegészségügy állami és 

önkormányzati közfeladat 

1997. évi CLIV. tv. 

35. § (1)-(29) bek. 

 önkormányzati feladat 2011. évi 

CLXXXIX. tv. 13. § 

(1) bek. 4. pont 

 

6.5. Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelően bárki     

részesülhet. 

 

6.6. Az alapítvány a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának 

nyilvánosságát internetes honlapján, és az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán biztosítja. 
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Az éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet minden év június 15. napjáig internetes honlapján 

és az alapítvány székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi.  [Ectv. 37. § (3) bekezdés d.) pontja] 

 

 

8. AZ ALAPÍTVÁNY JELLEGE 

 

8.1.  Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy bármikor 

az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. A 

csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A 

csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni 

juttatásának felhasználására vonatkozóan. 

 

8.2. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  

 

9.       AZ ALAPÍTVÁNY IDŐTARTAMA 

  

         Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító. 

 

10.      AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA 

 

   10.1. Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok 

megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik. 

 

   10.2.  Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően 

az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott 

adomány fordítható. 

 

        10.3.  Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról 

elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt. 

 

10.4.  Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése 

érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik. 

 

10.5. Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott 

alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez; 

    

10.6.  Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott 

közhasznú tevékenységére fordítja 

    

 

11.       AZ ALAPÍTVÁNY ÜGYVEZETŐ SZERVE 

 

11.1.   Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére három természetes személyből álló kuratóriumot 

nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát. 

  

A kuratórium elnöke: 

 

dr. Velich Attila László 

anyja neve:  

lakóhely:  
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A kuratórium további tagjai (név, lakcím): 

 

              dr. Finszter Tamás 

  anyja neve:  

  lakóhely:  

   

  Boros Péter 

  anyja neve:  

  lakóhely:. 

 

A kuratórium elnökét és mindkét tagját megillető képviseleti jog terjedelme és 

gyakorlásának módja: általános és önálló. 

 

11.2.       A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli 

ki, és a tisztség annak elfogadásával jön létre. 

 

 A kuratóriumi tagság megszűnik: 

- a tag halálával, 

- lemondásával, 

- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében, a Btk. 

61.§ (2) bekezdés i) pontjában és az Ectv. 38. § - 39. §-ban foglalt összeférhetetlenségi 

és kizáró ok bekövetkeztével, foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével, 

- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással 

  

11.3.  A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a 

szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, 

illetve, visszautasításáról. 

 

Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja. 

 

11.4.  A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. Írásbeli 

igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, 

továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés 

visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 

 

11.5.  A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg.   

Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az 

alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi 

pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, 

hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen. 

 

11.6. A kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a meghívót az alapítvány honlapján, illetőleg az 

alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára kifüggessze. 

 

11.7. A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Határozatát – ha az alapító 

okirat másként nem rendelkezik – mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, míg 

két tag esetén egyhangúlag hozza. A beszámoló és a mérleg jóváhagyásáról, valamint ezzel 

egyidejűleg a közhasznúsági melléklet elfogadásáról az általános szabályok szerint dönt.  

 

 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
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a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

11.8.  A kuratórium a határozatait az ülésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a határozat meghozatalát 

követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az alapítvány honlapján 

történő közzétételével egyidejűleg.  

 

11.9. A kuratórium köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről (Határozatok Könyve), 

amelyből a döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. 

 

 A kuratórium tevékenysége, illetve az alapítvány működése során keletkezett iratokba 

személyazonosságának igazolását és érdekének valószínűsítését követően, - a személyiségi és 

más alkotmányos jogok tiszteletben tartásával - az alapítvány székhelyén bárki betekinthet. Az 

iratbetekintést a kuratórium elnöke vagy az általa kijelölt kuratóriumi tag az igény bejelentését 

követő 8 napon belül az alapítvány székhelyén biztosítja.  

 

11.10. A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik 

megtérítésére igényt tarthatnak. 

 

 

12.      ÖSSZEFÉRHETETLENSÉGI SZABÁLYOK 

 

12.1.    Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

 

                     A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely 

foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt 

tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. 

i) pont). 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

12.2.     Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. 

Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem 

lehetnek többségben a kuratóriumban. 

 

12.3.  A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen 

más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 
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12.4.   A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt 

- annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –, 

a./  amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- 

és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b./  amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, 

c./  amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, 

d./ amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette vagy törölte.   

 

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.  

 

13. AZ ALAPÍTÓ OKIRAT MÓDOSÍTÁSA 

 

13.1. Az alapító jogosult jelen alapító okirat rendelkezéseinek módosítására, ha az alapítvány a célját 

megvalósította, vagy a cél elérése lehetetlenné vált, és az új cél megvalósítására az alapítvány 

elegendő vagyonnal rendelkezik.  

13.2. Semmis az alapító okirat olyan módosítása, amely az alapítvány vagyonának csökkentésére irá-

nyul, vagy – ha az alapítványhoz csatlakozás történt – az alapítvány jogutód nélküli megszűnése 

esetére kijelölt kedvezményezett személyét megváltoztatja.  

 

14.  ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE 

 

14.1. Az Alapítvány megszűnik, ha 

 

a) a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg; 

b) az Alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más 

alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy 

c) az Alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. 

 

Az alapító nem szüntetheti meg az Alapítványt. 

 

14.2. Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a Kuratórium értesíti az alapítói jogokat gyakorló 

személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok bekö-

vetkeztét közli a felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is. 

 

Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc napon belül 

érdemi intézkedést nem hoz, a Kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz beje-

lenteni a megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából 

eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a Kuratórium tagjai egye-

temlegesen felelnek. 

 

14.3. Megszűnés esetén hasonló célú más Alapítvány támogatására kell a meglévő Alapítványi va-

gyont fordítani, az alapító döntése szerint.
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15. VEGYES RENDELKEZÉSEK 

 

15.1.Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 

2013. évi V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szer-

vezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit 

kell megfelelően alkalmazni. 

 

15.2.Az Alapító ezen Alapító Okiratot elolvasás és megértés után, mint akaratával mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírja: 
 

 

Kelt: Budapesten, 2021. év. március hó 17. napján 

 

                                         

                              Dr. Horvai Géza 

                    Alapító 

 

 

 


