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Preambulum 

Amelyben a Pázmány-Eötvös Természettudományi Információs Alapítvány (székhely: 1117 Budapest, 

Pázmány Péter sétány 1/A.) Alapító rögzíti azon elhatározását, hogy a kifejezetten az Eötvös Loránd 

Tudományegyetem Természettudományi Kar Kémiai Intézete, mint kedvezményezett javára létrehozott, a 

01-01-0006235 számon a Fővárosi Törvényszéknél 0100/Pk.60384/1996 ügyszámon nyilvántartásba vett 

Vegyész Oktatásért Alapítvány további működését a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 

(a továbbiakban: Ptk.) 3:378. - 3:404. §§, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról valamint a 

civil szervezetek működésről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) 

74/A - 74/F § alapján hatálya alá helyezi.   

1. Az Alapítvány neve: Vegyész Oktatásért Alapítvány 

2. Az Alapítvány székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A. 

3. Az Alapítvány alapítója: Pázmány-Eötvös Természettudományi Információs Alapítvány  

 (1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.) 

4. Az Alapítvány célja 

a) pótlólagos anyagi erőforrások előteremtése az ELTE TTK Kémiai Intézete által felügyelt vegyész- 

és kémiatanár-képzés (BSc, MSc, MA), valamint Kémiai Doktori Iskola keretében folyó 

doktoranduszképzés támogatására, 

b) a kiváló előmenetelű vegyész és kémia tanár szakos egyetemi hallgatók anyagi támogatása 

ösztöndíjakkal, illetve tandíjfizetési kötelezettségük átvállalásával, 

c) a kiváló előmenetelű vegyész és kémia tanár szakos egyetemi hallgatók számára doktoranduszi 

ösztöndíjak létesítése, 

d) a vegyész és kémia tanár szakos egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának támogatása 

pályadíjak kiírásával történő ösztönzése, 

e) az oktatás korszerűsítéséhez, színvonalas oktatási segédleteket készítő és eredményes témavezetői 

tevékenységet folytatók munkájának honorálása, 

f) hozzájárulás az új képzési formák, tantárgyak, szakirányok indításához szükséges speciális 

infrastruktúra anyagi feltételeinek biztosításához, 

g) minden olyan tevékenység támogatása, amely hozzájárul ahhoz, hogy a vegyész- és kémiatanár-

oktatás színvonala és infrastrukturális körülményei megfeleljenek a korszerű egyetemi képzés 

igényeinek. 
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5. Az Alapítvány tevékenysége 

Az Alapítvány a 4. pontban részletesen körülírt céljának elérését az alábbi tevékenységek gyakorlásával 

kívánja elérni: 

a) támogatásokat igyekszik szerezni a 4. pontban részletesen körülírt cél megvalósítása érdekében, 

b) részt vesz a céljaiba vágó különböző együttműködési programok szervezésében és 

lebonyolításában, 

c) javaslatokat tesz, pályázatokat bírál el és rangsorol az alapítványi támogatások odaítéléséről, 

d) értékeli, elemzi a 4. pontban körülírt cél elérése érdekében kifejtett tevékenységet, és javaslatokat 

fogalmaz meg a működés hatékonyságának  növelése érdekében, 

e) ellát minden egyéb tevékenységet, amely a 4. pontban részletesen körülírt cél eléréséhez szükséges 

és indokolt. 

Fenti célkitűzéseit az Alapítvány a társadalom és az egyén közös érdekeinek kielégítésére az alábbi 

közhasznú tevékenységi körök végzésével valósítja meg, amely közvetett közreműködés a felsőoktatás 

rendszerének működtetéséhez, a képzési-oktatási módszerek fejlesztéséhez, illetve a képzés és kutatás 

minőségének emelése céljából a hallgatók, az oktatók és a kutatók támogatásához kapcsolódó közfeladat 

megvalósításában, mely közfeladatot a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, különösen 

a 2.§ (2), a 64.§ (3) c)-d), illetve a 85.§ (1) fogalmaz meg: 

a) tudományos tevékenység, kutatás, 

b) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretfejlesztés,  

c) kulturális tevékenység. 

Ennek keretében az Alapítvány különösen az alábbi konkrét közhasznú tevékenységeket végzi: 

a) minden olyan tevékenység támogatása, mely hozzájárul ahhoz, hogy a vegyész- és kémiatanár-

oktatás színvonala és infrastrukturális körülményei megfeleljenek a korszerű egyetemi képzés igé-

nyeinek, az oktatást szolgáló eszközök, felszerelések és vegyszerek vásárlásával, továbbá az Ala-

pítvány céljaihoz kacsolódóan különböző együttműködési programok szervezésével és lebonyolí-

tásával; 

b) a kiváló előmenetelű vegyész- és kémiatanár-szakos egyetemi hallgatók számára doktoranduszi 

ösztöndíj adományozása annak létesítésével és kiosztásával; 

c) a kiemelkedő teljesítményt nyújtó vegyész- és kémiatanár-szakos egyetemi hallgatók anyagi támo-

gatásában, jutalmazásában való közreműködés elsősorban ösztöndíj nyújtásával, szakmai gyakor-

laton való részvétel támogatásával; 

d) kutatók anyagi támogatásában, jutalmazásában való közreműködés elsősorban kutatói ösztöndíj 

(például a Wolfram-díj és az ELTE Kémiai Intézet Tudományos Díja) nyújtásával; 

e) az oktatás korszerűsítéséhez történő hozzájárulás, a jegyzet-előállítás támogatása, elektronikus tan-

könyvek, tananyagok és a felkészüléshez szükséges elektronikus eszközök biztosítása elsősorban a 

szükséges eszközök rendelkezésre bocsátásával, illetve a színvonalas oktatómunkát végző és ered-

ményes témavezetői tevékenységet folytató oktatók munkájának előmozdításával és jutalmazásá-

val, ösztöndíjjal,  
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f) az egyetemi kulturális tevékenység, illetve a vegyész- és kémiatanár-szakos egyetemi hallgatók 

tudományos diákköri munkájának támogatása, ösztönzése elsősorban pályázatok, pályadíjak kiírá-

sával, tanulmányi versenyek szervezésével, illetve jutalmazásával, ösztöndíjjal, 

g) a végzett vegyész- és kémiatanár-szakos hallgatókkal való kapcsolattartás, a végzett hallgatók be-

vonása az oktató és kutatómunka támogatásába. 

6. Az Alapítvány jellege 

Az Alapítvány nyílt, ahhoz bárki, bármikor csatlakozhat, ha az Alapítvány céljával egyetért és azt 

vagyoni juttatás teljesítésével támogatni kívánja, az Alapítvány működési és gazdálkodási rendjét 

elfogadja és a kuratórium egyetért a csatlakozással. 

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytathat, szervezete pártoktól független, és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújthat. Az Alapítvány az országgyűlési képviselők, a helyi 

önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint az európai parlamenti képviselők választásán 

jelöltet nem állíthat és nem támogathat. 

7. Az Alapítvány alakulására vonatkozó rendelkezések 

Az alapítvány határozatlan időtartamra jön létre. Az alapítvány jogi személy, közhasznú civil szervezet. 

8. Az Alapítvány vagyona  

Az alapítványi vagyon forrásai a következők: 

a) Az Alapítvány induló vagyona: 

Az Alapító az alapításkor az Alapítvány rendelkezésére bocsátott 100.000.-Ft-ot, azaz egyszázezer 

forintot. 

Az Alapító kijelenti, hogy a fenti alapítói vagyon az Alapítvány nyitott jellegére tekintettel az 

Alapítvány működésének megkezdéséhez elegendő.  

b) Az Alapítvány vagyonát növelő csatlakozások: 

Az Alapítványhoz csatlakozhatnak bel- és külföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi 

személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetek és személyegyesülések befizetésekkel, vagyoni 

hozzájárulással, az Alapítvány működéséhez szükséges tárgyi eszközök rendelkezésére bocsátása 

által, vagy az Alapítvány részére bármilyen módon jelentkező anyagi igény kielégítésének 

formájában. 

Az Alapítvány fenntartja magának azt a jogot, hogy a Kuratórium határozatával a csatlakozást 

visszautasítsa, amennyiben a Kuratórium megítélése szerint a csatlakozás az Alapítvány céljának 

elérését veszélyeztetné, vagy nem támogatja azt. A Kuratórium megítélése szerint az Alapítvány 

céljának megvalósulását támogató csatlakozó csatlakozási kérelme elfogadásra kerül. A kuratórium 

ilyen tárgyú határozatát indokolni nem köteles. 

 



5 

A csatlakozót megilleti az a jog, hogy az Alapítvány tevékenységéről, valamint a csatlakozással 

teljesített vagyoni juttatás felhasználásáról évente egy alkalommal a Kuratóriumtól tájékoztatást 

kérjen. A csatlakozó ezen kérelmét a Kuratórium köteles teljesíteni. 

 

Az Alapítvány a külföldi természetes és jogi személyek befizetésének megkönnyítése érdekében 

devizaszámlát is nyit. 

c) Az Alapítvány vagyonát növeli: 

Az Alapítvány vagyona után járó kamat, a befizetések az Alapítvány számára, a magánszemélyek 

által felajánlott személyi jövedelemadó 1%-a. 

9. Az Alapítvány gazdálkodása 

Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási, illetve befektetési tevékenységet jelenleg nem végez. Az 

Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy az alapító okiratban 

meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet. 

Az Alapítványi vagyon felhasználásáról a Kuratórium dönt. 

Az Alapítvány céljára rendelt vagyon az alapítványi célok megvalósulása érdekében az alábbiak szerint 

használható fel: 

a) a teljes vagyon oly módon, hogy az alapítványi tőke összege 50.000.-Ft alá ne csökkenjen, 

b) céltámogatásra kapott pénzeszközt csak az adományozó által meghatározott feladatra lehet 

felhasználni.  

Az Alapítvány vagyonából kell fedezni az Alapítvány kezelésével, működtetésével és fejlesztésével 

kapcsolatos minden ráfordítást és kiadást. 

Sem az Alapító, sem a csatlakozók nem követelhetik vissza az Alapítvány részére történt befizetéseiket, 

illetve egyéb vagyoni hozzájárulásaikat. 

Az Alapítvány a működése során elért eredményét nem osztja fel; azt az alapító okiratban meghatározott 

közhasznú tevékenységére fordítja. 

Az Alapítvány a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli 

hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével - cél szerinti 

juttatásban nem részesítheti. 

Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. 

Az Alapítvány a magyar számviteli törvény előírásai alapján kettős könyvvitelt vezet és (egyszerűsített) 

éves beszámolót, valamint ezzel egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít. Az üzleti év a naptári 

évvel megegyezik. A beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadásáról a Kuratórium nyílt 

szavazással, egyszerű többségi határozatával dönt. 

Az Alapítvány az (egyszerűsített) éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet letétbe helyezés és 

közzététel céljából az Országos Bírósági Hivatalhoz (a továbbiakban: OBH) a naptári évet követő ötödik 
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hónap utolsó napjáig megküldi. Az OBH a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet az országos 

névjegyzékben közzéteszi. 

Az Alapítvány köteles a beszámolót, valamint közhasznúsági mellékletet az ELTE Kémiai Intézet 

honlapján (http://www.chem.elte.hu) is közzétenni. Az Alapítványnak a honlapon közzétett adatok 

folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok 

közzétételéig biztosítania kell. 

10. Az Alapítvány ügyvezetése 

Az Alapító Kuratóriumot nevez ki az Alapítvány ügyvezetésére, vagyonának kezelésére és 

felhasználására. 

11. A Kuratórium 

A. Általános rendelkezések 

a) Az Alapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium.  

b) A Kuratórium tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselői. 

c) A Kuratórium az Alapítvány ügyvezető szerveként jogosult az Alapítvány ügyeinek folyamatos 

intézésére. 

d) Az Alapítvány Kuratóriuma 5 (öt) természetes személy tagból áll.  

e) A kinevezés határozatlan időre szól.  

f) A kuratóriumi tisztség a kijelölés elfogadásával jön létre. 

g) Az Alapító döntése szerint Kuratóriumnak azon tagjai, akik nem alapítók, az Alapítvány ügyeire 

fordított idejükkel arányos tiszteletdíjban részesülhetnek. A Kuratórium tagjai feladatuk ellátása 

során felmerült költségeik megtérítését igényelhetik. 

B. A Kuratórium tagjai 

1.  Név:  Dr. Orbán Miklós (elnök) 

 Lakik:  1184 Bp., Kiss Ernő u. 43. 

 

2. 2. Név: Dr. Turányi Tamás (igazgató) 

  Lakik: 1188 Budapest, Tiszavirág u. 33/A.   

 

3.  Név:  Dr. Medzihradszky Kálmán 

 Lakik:  1214 Budapest, Gőz u. 19. 

 

4.  Név:  Dr. Kiss Éva 

 Lakik: 1137 Budapest, Budai Nagy Antal u. 5. 
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5. Név:  Dr. Inzelt György Dr. Császár Attila 

  Lakik:  1013 Budapest, Attila u. 39. 1125 Budapest, Hadik u. 24. 

 

Az Alapító kijelenti, hogy a kuratórium igazgatói tisztségére a jövőben is az ELTE Kémiai Intézet 

mindenkori igazgatóját fogja felkérni, aki jelenleg Dr. Turányi Tamás. 

Az Alapító ugyancsak kijelenti, hogy a Kuratórium egyik tagjának, aki nem az Elnök és nem az 

igazgató, az ELTE Kémia Doktori Iskola mindenkori elnökét fogja felkérni; jelenleg ez a tag Dr. 

Inzelt György Dr. Császár Attila. 

C. A Kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi okok 

A Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A Kuratórium tagja ügyvezetési feladatait 

személyesen köteles ellátni. Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 

jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit foglalkozásától vagy 

vezető tisztségviselői foglalkozástól jogerősen eltiltottak.  

A Kuratórium tagjai közül legalább kettőnek állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. Az 

Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Kuratórium tagja, 

valamint az Alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Kuratóriumban. Ezért a 

Kuratórium tagja sem az Alapítóval, sem a Kuratórium többi tagjával nem állhat hozzátartozói 

kapcsolatban, sem munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban, sem egyéb 

olyan érdekeltségi-függőségi viszonyban, mely alapján a fent rögzített összeférhetetlenségi ok 

felmerülne. 

Közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a Kuratórium tagja az, akivel 

szemben az Ectv. 39.§ (1) bekezdésében megjelölt kizáró ok áll fenn, vagyis 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 Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet 

előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 

Az Alapítvány által támogatott programokból sem az Alapítónak, sem a Kuratórium tagjainak anyagi 

előnye nem származhat. Ez nem zárja ki, hogy a Kuratóriumnak azok a tagjai, akik nem alapítók, az 

Alapítvány ügyeire fordított idejükkel arányos tiszteletdíjban részesüljenek. A Kuratórium tagjai 

feladatuk ellátása során felmerült költségeik megtérítését igényelhetik. 
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D. A Kuratórium tagjai tisztségének megszűnése 

A kuratóriumi tagság megszűnik a tag  

a) halálával, 

b) cselekvőképességének a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben történő korlátozásával, 

c) törvényben meghatározott összeférhetetlenségi vagy kizáró ok bekövetkeztével, 

d) lemondásával, 

e) visszahívásával, 

f) az ELTE Kémiai Intézet igazgatója és az ELTE Kémia Doktori Iskola vezetője esetében ezen 

tisztségük megszűnésével. 

 

A d) és az f) pontokban szabályozott esetekben az érintett kuratóriumi tag kuratóriumi tagsága 

mindaddig fennáll, amíg az új kuratóriumi tagot a nyilvántartó bíróság nyilvántartásba veszi. 

Amennyiben erre a megszűnési ok bekövetkeztétől számított hatvan (60) napon belül nem kerül 

sor, az érintett kuratóriumi tag kuratóriumi tagsága a megszűnési ok bekövetkeztétől számított hat-

vanadik (60.) napon szűnik meg. 

  

A Kuratórium tagjai tudomásul veszik, hogy amennyiben tevékenységükkel az Alapítvány céljait 

veszélyeztetnék, az Alapító ezen tisztségükből visszahívhatja őket és új tagot nevezhet ki.   

A tagság megszűnése esetén az Alapító új tagot jelölhet ki. 

E. A Kuratórium feladata és hatásköre 

A Kuratórium feladatai különösen: 

a) az Alapítvány céljainak a megvalósítása, 

b) az Ectv.-ben meghatározott beszámoló és közhasznúsági melléklet elfogadása, 

c) az éves költségvetés elfogadása, 

d) döntés a kiegészítő jellegű, nonprofit gazdasági-vállalkozási tevékenység folytatásáról, 

e) döntés az alapítványi vagyon felhasználásáról. 

A Kuratórium köteles az Alapítvány vagyonát a 4. pontban megjelölt célokra felhasználni. A 

Kuratórium köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az Alapítványhoz minél többen 

csatlakozzanak, és az Alapítvány vagyona növekedjék. 

A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik az alábbi ügyekben történő döntés: 

a) Alapítványhoz való csatlakozás, 

b) mindennemű kötelezettségvállalás, 

c) saját működési rend kialakítása, 

d) ösztöndíj kiírása, 

e) eseti támogatásra irányuló kérelem, valamint a pályázatok kiírása és elbírálása az értékhatártól 

függetlenül, 



9 

f) mindazokban a kérdésekben történő döntés, melyet - az alapítói jogokat érintő kérdések 

kivételével - a jelen Alapító Okirat a kuratóriumi ülés döntésére utal, 

g) kiírja az Alapítványi pályázatokat, meghatározza a díjakat és jutalmakat, 

h) dönt minden olyan kérdésben, amelyet jogszabály a hatáskörébe utal.  

 

A pályázat kiírásában a Kuratórium határozza meg a pályázat pontos tartalmát, a pályázatok 

benyújtásának határidejét, az elbírálási szempontokat, a pályázat elbírálásának határidejét, továbbá a 

pályázat elbírálását követően a pályázatok kiértékelésének határidejét. A pályázati felhívás nem 

tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – 

megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). Színlelt 

pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. A pályázat eredményéről valamennyi pályázót 

írásban ki kell értesíteni. A pályázati kiírásokat a Kuratórium választása szerint az általa kiválasztott 

napilapban vagy az ELTE Kémiai Intézet honlapján teszi közzé, valamint székhelyén kifüggeszti. 

F. A Kuratórium működése 

a) A Kuratórium döntéseit határozati formában, a Kuratórium ülésén hozza. 

b) A Kuratórium üléseit szükség esetén, de legalább évente egy alkalommal kell összehívni.  

c) A Kuratóriumi üléseket a Kuratórium elnöke hívja össze. Összehívásnak van helye akkor is, ha 

azt bármely kuratóriumi tag a cél és az ok megjelölésével  indítványozza. Ilyen kérelem esetén 

a Kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított 8 (nyolc) napon belül intézkedni 

az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a Kuratórium elnöke nem tesz eleget, a 

Kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tagok is összehívhatják.   

d) A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratóriumi ülésekre a Kuratórium tagjait, valamint 

szükség esetén egyéb érintett személyt vagy szervet meg kell hívni. 

e) Az ülésekre az írásbeli meghívót legalább 15 nappal korábban, igazolható módon kézbesíteni 

kell a napirend közlésével együtt. A napirendet is tartalmazó meghívót a Kuratórium elnöke 

igazolható módon elektronikus úton is megküldheti a tagok részére. Napirendi ponton kívüli 

kérdésekben csak akkor határozhatnak, ha az ülésen valamennyi tag jelen van. 

f) A Kuratórium határozatképes, ha ülésén legalább 3 (három) tag jelen van. A 

határozatképességet minden határozathozatalnál vizsgálni kell. Ha egy kuratóriumi tag 

valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat meghozatalánál a határozatképesség 

megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. 

g) A Kuratórium határozatának meghozatalakor nem szavazhat az, 

1. akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az Alapítvány terhére 

másfajta előnyben részesít; 

2. akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

3. aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

4. akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az Alapítványnak nem tagja vagy 

alapítója;  
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5. aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 

6. aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.  

Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe 

vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

h) A határozatokat a Kuratórium a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével hozza, ha azonban az 

ülést 3 (három) tag jelenlétében tartják, határozat csak egyhangúlag hozható. 

i) A szavazás szóban, nyílt szavazással történik. 

j) Szavazategyenlőség esetén az adott napirendi pontot elvetettnek kell tekinteni.  

k) A Kuratórium üléseiről - mely tartalmazza az ülésen hozott határozatokat is – jegyzőkönyvet 

kell vezetni, melyről a Kuratórium elnöke köteles gondoskodni. A jegyzőkönyvet a Kuratórium 

elnöke vagy a Kuratóriumi ülést összehívó személy, továbbá a határozat meghozatalában 

résztvevő további személy együttesen írja alá. A jegyzőkönyvben rögzíteni kell az ülésen hozott 

döntés tárgyát, meghozatalának időpontját és tartalmát, továbbá személy szerint feltüntetve a 

döntés támogatóit és esetleges ellenzőit. 

l) A Kuratórium határozatait annak meghozatalától számított 3 napon belül az elnök köteles a 

Határozatok könyvébe bevezetni, melyben rögzíteni kell az ülésen hozott döntés tartalmát, 

időpontját és hatályát, továbbá a döntést támogatók és ellenzők számarányát, lehetőség szerint 

személy szerint feltüntetve a döntést támogatókat és esetleges ellenzőit is. A határozatokat 

évente egytől emelkedő sorszámmal kell ellátni, feltüntetvén a határozat meghozatalának az 

időpontját is. 

m) A határozatokat a Kuratórium döntése alapján a helyi (országos) sajtóban vagy az ELTE Kémiai 

Intézet honlapján meg kell jelentetni. 

n) A Kuratórium döntéseit, amennyiben az konkrét személyt érint, a határozat meghozatalától 

számított 3 munkanapon belül írásban (személyesen átvetetve, ajánlott vagy tértivevényes 

postai levélben, vagy visszaigazolt e-mailben) az érintett személlyel közölni kell. 

o) A Kuratórium évente írásban vagy ülésre szóló meghívás formájában köteles az Alapítót 

tájékoztatni a Kuratórium munkájáról, az alapítványi vagyon felhasználásáról és az éves 

mérlegről. Arra a Kuratóriumi ülésre, melynek napirendi pontja az éves beszámoló és a 

közhasznúsági melléklet elfogadása, az Alapítót is meg kell hívni. A távollévő Alapítónak a 

fenti napirendi pont tárgyalását tartalmazó jegyzőkönyvet meg kell küldeni.  

A Kuratórium a további működési szabályait maga állapítja meg. 
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12. A Kuratórium vezetőire vonatkozó rendelkezések 

A Kuratórium elnöke 

a) összehívja a Kuratórium ülését, 

b) önállóan, általános hatáskörrel képviseli az Alapítványt, 

c) intézkedéseit a Kuratórium döntésének megfelelően kell megtennie, döntés hiányában pedig az 

Alapítvány érdekeivel összhangban. 

A Kuratórium igazgatója 

a) önállóan, általános hatáskörrel képviseli az Alapítványt, 

b) kezeli az Alapítvány pénzeszközeit, ennek keretében utalványozási jogkört gyakorol, 

c) nyilvántartja és megőrzi az Alapítói határozatokat, vezeti a Kuratórium döntéseit tartalmazó Hatá-

rozatok könyvét és őrzi az azokról készült jegyzőkönyveket. 

 

A Kuratórium elnökét akadályoztatása esetén az igazgató, ilyen személy hiányában a Kuratórium által 

megbízott kuratóriumi tag helyettesíti. 

13. A Felügyelőbizottság 

A. Általános rendelkezések 

a) Az Alapító négytagú Felügyelőbizottságot hozott létre. 

b) A Felügyelőbizottság tevékenységét az Alapító részére végzi, tevékenységéről évente az Alapí-

tónak beszámol. 

c) A Felügyelőbizottság ellenőrzi a közhasznú alapítvány működését és gazdálkodását az Ectv. 

rendelkezései szerint. 

d) A felügyelőbizottsági tagi tisztség határozatlan időre szól. 

e) A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással jön létre. 

B. A Felügyelőbizottság tagjai 

1.  Név:  Dr. Torkos Kornél 

 Lakik: 2461 Tárnok, Vörösmarty u. 51. 

 

2. Név: Dr. Homonnay Zoltán Dr. Inzelt György 

 Lakik: 1173 Budapest, Borsó u. 8. IV. emelet 19. 1013 Budapest, Attila út 39. 

 

3.  Név:  Dr. Lévay Béla 

 Lakik: 2457 Adony, Vetus Salina u. 17. 

 

4.  Név:  Dr. Szepes László 

 Lakik: 1027 Budapest, Fő u. 79. 
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C. A Felügyelőbizottság tagjaira vonatkozó kizáró és összeférhetetlenségi okok 

A Ptk. 3:400. § (2) bekezdése szerint a Felügyelőbizottság tagjaira a Kuratórium tagjaira vonatkozó 

kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni kell. 

 A Felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A Felügyelőbizottság tagja feladatait személyesen 

köteles ellátni. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tisztségviselőkre 

vonatkozó kizáró ok áll fenn, továbbá az, aki vagy akinek a hozzátartozója az Alapítvány vezető 

tisztségviselője. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 

jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja az, akit foglalkozásától 

vagy vezető tisztségviselői foglalkozástól jogerősen eltiltottak.  

A Felügyelőbizottság tagjai közül legalább kettőnek állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. 

Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a Felügyelőbizottság 

tagja, valamint az Alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Felügyelőbizottságban. 

Ezért a Felügyelőbizottság tagja sem az Alapítóval, sem a Kuratórium tagjaival, sem a 

Felügyelőbizottság többi tagjával nem állhat hozzátartozói kapcsolatban, sem munkaviszonyban 

vagy munkavégzésre irányuló más jogviszonyban, sem egyéb olyan érdekeltségi-függőségi 

viszonyban, mely alapján a fent rögzített összeférhetetlenségi ok felmerülne. 

Nem lehet a Felügyelőbizottság tagja az, akivel szemben az Ectv. 38. § (3) bekezdésében megjelölt 

kizáró ok áll fenn, vagyis az a személy, aki 

a) a Kuratórium elnöke vagy tagja, 

b) az Alapítvánnyal e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik, 

c) az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat -, illetve 

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

Közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet a Felügyelőbizottság tagja az sem, 

akivel szemben az Ectv. 39.§ (1) bekezdésében megjelölt kizáró ok áll fenn, vagyis 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. 
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A Felügyelőbizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezet-

nél is betölt. 

D. A Felügyelőbizottság tagjai tisztségének megszűnése 

A Felügyelőbizottsági tagság megszűnik a tag  

a) halálával, 

b) cselekvőképességének a tevékenysége ellátáshoz szükséges körben történő korlátozásával, 

c) törvényben vagy alapszabályban meghatározott kizáró ok bekövetkezte esetén, 

d) lemondásával, 

e) visszahívásával.  

A Felügyelőbizottság tagjai tudomásul veszik, hogy amennyiben tevékenységükkel az Alapítvány 

céljait veszélyeztetnék, az Alapító ezen tisztségükből visszahívhatja őket és új tagot nevezhet ki.   

A tagság megszűnése esetén az Alapító új tagot jelölhet ki. 

E. A Felügyelőbizottság működése 

a) A Felügyelőbizottság tagjai egymás között határozatlan időtartamra elnököt választanak. 

b) A Felügyelőbizottságot szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal, írásban, igazolható 

módon a Felügyelőbizottság elnöke hívja össze. 

c) A Felügyelőbizottság ülésének összehívását bármelyik alapító vagy kuratóriumi tag, továbbá Fe-

lügyelőbizottsági tag is kezdeményezheti. A Felügyelőbizottság elnöke köteles az ülést össze-

hívni, ha azt legalább 3 (három) arra jogosult indítványozza. 

d) A meghívónak tartalmazni kell a napirendi pontokat is. Napirendi ponton kívüli kérdésekben csak 

akkor határozhatnak, ha az ülésen valamennyi tag jelen van. A meghívókat úgy kell kézbesíteni, 

hogy a tagok és az egyéb meghívottak a meghívót legalább 8 (nyolc) nappal az ülés előtt kézhez 

kapják. A napirendet is tartalmazó meghívó igazolható módon elektronikus úton is megküldhető 

a tagok és az egyéb meghívottak részére. 

e) A Felügyelőbizottság akkor határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van. 

f)   A Felügyelőbizottság a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A szavazás szóban történik. 

Szavazategyenlőség esetén az adott napirendi pontot elvetettnek kell tekinteni. 

g) A Felügyelőbizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek tartalmaznia kell az üléseken 

hozott határozatokat is. A jegyzőkönyvet az ülésen részt vevő két személy írja alá. A jegyzőköny-

vek vezetéséről és nyilvántartásáról az elnök gondoskodik. 

h) A Felügyelőbizottság az ügyrendjét ezen alapító okirat rendelkezéseivel összhangban, egyebek-

ben maga állapítja meg. 
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i)   Az Alapító a döntéshozatalát megelőzően – a személyi kérdésekkel kapcsolatos döntéseit kivéve 

– köteles a Felügyelőbizottság véleményének megismerésének érdekében a Felügyelőbizottság 

írásos véleményeket beszerezni. Az írásos vélemények, illetve az ülésről készült jegyzőkönyvek 

nyilvánosak. Az írásos véleményről való döntési eljárásra a Felügyelőbizottság döntéshozatalá-

nak általános szabályai irányadók azzal, hogy a Felügyelőbizottság a döntését 8 (nyolc) napon 

belül hozza meg. A Felügyelőbizottság Elnöke a döntésbe foglalt véleményt köteles az Alaptó 

részére igazolható módon 3 (három) napon belül megküldeni. Az Alapítót döntésének kialakítása 

során a Felügyelőbizottság véleménye nem köti. 

F. A Felügyelőbizottság feladata és hatásköre 

a) A Felügyelőbizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a Kura-

tórium tagjaitól jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást 

kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

b) A Felügyelőbizottság tagjai a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. 

c) A Felügyelőbizottság köteles az intézkedésre jogosult Kuratóriumot tájékoztatni és annak össze-

hívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 

1. az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyéb-

ként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy következ-

ményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Kuratórium döntését teszi 

szükségessé, 

2. a Kuratórium tagjainak, illetve a Felügyelőbizottság tagjainak felelősségét megalapozó 

tény merült fel. 

d) A Felügyelőbizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 (harminc) napon belül - a 

Kuratórium ülését össze kell hívni. Ezen határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium ösz-

szehívására a Felügyelőbizottság is jogosult. Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása 

érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelőbizottság a törvényességi ellen-

őrzést ellátó szervet haladéktalanul értesíteni köteles. 

14. Az Alapítvány képviselete 

a) Az Alapítvány képviseletére Dr. Orbán Miklós kuratóriumi elnök és Dr. Turányi Tamás igazgató, 

kuratóriumi tag jogosult általános hatáskörrel oly módon, hogy bármelyikük önállóan is jogosult 

az Alapítvány nevében aláírni. 

b) Nevezettek az Alapítványt önállóan úgy jegyzik, hogy az Alapítvány nevéhez saját aláírásukat 

csatolják. A Kuratórium elnöke gyakorolja az Alapítvánnyal kapcsolatban a munkáltatói jogokat. 

15. Nyilvánosság biztosítása 

A Kuratórium az Alapítvány teljes működésének nyilvánosságát biztosítja. 
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A Kuratórium működése során keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén bárki betekinthet. Az erre 

vonatkozó igényt a Kuratórium elnökénél kell bejelenteni, aki köteles a kérésnek 8 (nyolc) napon belül 

eleget tenni. Az Alapítvány beszámolójába bárki betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot 

készíthet. 

A Kuratórium üléseire szóló meghívót annak teljes tartalmával együtt országos napilapban vagy az 

ELTE Kémiai Intézet honlapján közzé kell tenni.  

A Kuratórium az Alapítvány működésére vonatkozó adatokat, valamint a szolgáltatások 

igénybevételének a módját, továbbá a beszámolót évente legalább egy alkalommal az említett sajtó útján 

vagy az ELTE Kémiai Intézet honlapján is közzéteszi. A Kuratórium által kiírt pályázatot is ugyanilyen 

módon kell közzétenni. 

16. Egyéb rendelkezések 

Az Alapító tudomásul veszi, hogy az alapító okirat módosítása érvényességéhez a Fővárosi Törvényszék 

által történő nyilvántartásba vétel szükséges. 

Az Alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítványt közhasznú szervezetté a Fővárosi Törvényszék 

minősítheti. Az Alapítvány 60 (hatvan) napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, ha 

a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg. 

Az Alapítvány a Ptk. 3:48. § (1) bekezdésében, a 3:402-3:404. §-aiban meghatározott esetekben szűnik 

meg. 

Az Alapítvány megszűnése esetén a hitelezők kielégítését követően megmaradt alapítványi vagyont a 

Pázmány-Eötvös Természettudományi Információs Alapítvány támogatására kell felhasználni. 

Az összeférhetetlenségi szabály szempontjából közeli hozzátartozónak a Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. 

pontjában, míg hozzátartozónak az (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott személyek minősülnek. 

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 2011. 

évi CLXXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadóak. 

Kelt, Budapesten, 2016. évi október hónap 04. napján 

 

 

................................................................................ 

Pázmány-Eötvös Természettudományi Információs Alapítvány Alapító 

képv.: Dr. Medzihradszky Kálmán 
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Készítettem és ellenjegyezem Budapesten, 2016. évi október hónap 04. napján 

 

 

............................................................ 

Dr. Mayer Erika 

ügyvéd 

 

 

Ellenjegyzési záradék: 

 

A módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt jelen Alapító Okirat Dr. Mayer Erika ügyvéd (Mayer és Társai 

Ügyvédi Iroda, 1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 38. I/7.) Budapesten, 2016. évi október hó 04. napján kelt 

ellenjegyzése az Alapító Okirat vastag, aláhúzott, dőlt betűvel jelzett módosításaira vonatkozik. 

 

Az ellenjegyző ügyvéd a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról 

szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 38.§ (2) bekezdése alapján igazolja, hogy az Alapító Okirat jelen egységes 

szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító okirat módosításai alapján hatályos tartalomnak.  

 

 

 

............................................................ 

Dr. Mayer Erika 

ügyvéd 

 


