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Alapító Okirat 
 

Preambulum 

 

Az 1991. december 10. napján alapította, a Debreceni Törvényszék által Apk.60.233/1991. 

számon nyilvántartásba vett Adyák Alapítvány alapítója a 2014. május 28-i, a 2014. 

szeptember 16-i és a 2014. október 8-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg a Debreceni Törvényszék Apk.60.233/1991/25. és 

/27. számú végzései alapján: 

 

/Az Adyák Alapítvány jogutódja az Ady Endre Gimnáziumért Alapítványnak/ 

 

A 2014. május 28-i változások dőlt betűtípussal, a 2014. szeptember 16-i változások félkövér 

és dőlt betűtípussal, a 2014. október 8-i változások félkövér, dőlt és aláhúzott betűtípussal 

vannak jelölve. 

I. 

 

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

 

1./ Az Alapítvány neve: ADYÁK ALAPÍTVÁNY 

 

2.a./ Az Alapítvány székhelye: 4024 Debrecen, Liszt Ferenc u. 1. 

 

2.b./ Az Alapítvány postacíme: 4002 Debrecen, Pf.: 341. 

 

3./ Az Alapítvány jogállása: az Alapítvány önálló jogi személy, pártoktól és politikai 

szervezetektől független, azokat nem támogatja és azoktól támogatást sem kap, politikai 

tevékenységet nem folytat. 

 

4./ Az Alapítvány alapítói: az Alapítványt a Debreceni Ady Endre Gimnázium, valamint 

Kasza Béla (4286 Bagamér, Nagybercsényi út 16., született: 1956. július 8.) és Kovács 

Lászlóné (4286 Bagamér, Nagybercsényi út 4/a., 1952. június 6.) hozták létre. 

 

Az Alapítvány alapítói 3/2005. (VIII.26.) kelt határozatuk értelmében az 1959. évi IV. 74/C. § 

(7) bekezdése alapján – a 2013. évi V. törvény 3:394 §-ával összhangban - Kasza Béla és 

Kovács Lászlóné alapítói jogainak gyakorlására kijelölték a Debreceni Ady Endre 

Gimnázium alapítót.  

 

5./ Az alapítvány időtartama: az Alapítvány határozatlan időre jött létre. 

 

6./ Az Alapítvány céljai: 

 

A debreceni Ady Endre Gimnázium tapasztalva azt, hogy a gimnázium az állami 

költségvetésből és az önkormányzattól – mint fenntartótól – kapott anyagi eszközökkel 

csupán az alapképzést tudja diákjainak biztosítani, és felismerve azt, hogy a karakteres, 

speciális képzési lehetőséget nyújtó sajátos arculat kialakítása az eltérő adottságú, érdeklődésű 

diákság szabad személyiségformáláshoz elengedhetetlen, úgy határozott, hogy a 

rendelkezésre álló anyagi és szellemi erőforrásait felhasználva az alapképzés melletti speciális 

képzési formák kialakítására és működtetésére – mint tartós közérdekű célra – Alapítványt 

hoz létre.  



A Debreceni Ady Endre Gimnázium távlati oktatásfejlesztési koncepciójában szereplő 

speciális képzési formák úgymint: 

 

- kreativitásfejlesztő művészeti (drámai, ének-zenei), 

- magasszintű idegennyelvi, kéttannyelvű, 

- informatikai, számítástechnikai, 

- családi, gyakorlati életre felkészítő, kompetencia-fejlesztő 

 

képzési programok részletes kidolgozásának, tantervek, tanmenetek létrehozásának 

finanszírozása, ezen speciális képzési formák gyakorlati megvalósításának, működtetésének, 

továbbfejlesztésének segítése, anyagi támogatásai, a speciális képzési formákban 

közreműködő pedagógusok továbbképzésének, illetve a speciális képzés eszköz- és 

anyagszükségletének finanszírozása, tehetséges diákok hozzásegítése a speciális képzési 

formákban való továbbtanuláshoz, felkészülésük támogatása. 

 

Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket 

folytatja: 

- a Debreceni Ady Endre Gimnázium rendezvényeinek, programjainak anyagi segítése, 

- szakmai értekezletek, konferenciák, versenyek szervezése, kiadványok szerkesztése és 

terjesztése, 

- nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fejlesztése, diákcsere-kapcsolatok elősegítése, 

- az intézményben dolgozó pedagógusok továbbképzésének támogatása, 

- hozzájárulás az oktatás feltételeinek a javításához, az intézmény munkáját segítő 

felszerelések, tárgyi eszközök vásárlásával, illetve egyéb módon segíteni a nevelők és a 

diákönkormányzat munkáját, 

- az iskolai nevelőmunka hatékonyságát elősegítő programok készítésének, 

kipróbálásának támogatása, 

- pályázatok kiírása, díjak alapítása, jutalmak adása, 

- ösztöndíj alapítása a művészetek, sport, informatika, idegen nyelvek területén 

innovációk megvalósítására, 

- az intézmény kulturális munkájának, sporttevékenységének előmozdítása, 

- az iskola kultúra közvetítő tevékenységében kiemelkedő munkát végző 

közalkalmazottak támogatása, 

- a tanév tanárának járó Ady-gyűrű elnevezésű ösztöndíj alapítása, Ady-gyűrű 

adományozása, 

- a tanév legjobb diákjának járó, szülő által felajánlott és erre a célra külön, tartósan 

lekötött összeg mindenkori kamatai erejéig Papp Róbert elnevezésű ösztöndíj 

adományozása, 

- a dolgozók egészségét védő, óvó intézkedések finanszírozásának segítése, krízis 

helyzetbe került, rászoruló alkalmazottak támogatása, 

- az Ady Endre Gimnázium éves programjában meghirdetett tanulmányi versenyeinek, a 

városi és országos szaktantárgyi versenyekre történő felkészülésnek a támogatása, a 

felkészüléshez szükséges eszközök beszerzésének az elősegítése, a felkészítő nevelők és 

a kísérők versenyeken történő részvételének fedezése, 

- elősegíteni az iskola diák-, és tömegsport versenyeit; a városi, megyei, országos és 

nemzetközi versenyeken történő részvételt, 

- hozzájárulás az iskola könyvtári állományának bővítéséhez, 

- tanulmányi segélyek juttatása, szociálisan rászoruló diákok támogatása (tankönyv, 

kirándulási és felkészülési segély), 



- Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, és egyéb szervezetek környezet- és 

gyermekvédelmi tevékenységének támogatása, 

- a kiemelkedő pedagógiai munka jutalmazása, 

- a tanulók előadó-művészeti tevékenységének támogatása, 

- versenyeredmények jutalmazása (diákok és felkészítő tanárok). 

 

Az Alapítvány fenti tevékenységeit az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:  

- gimnáziumi nevelés-oktatás, melynek teljesítését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 4. § 1. g) pontja írja elő 

- a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, 

társaséletre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását 

szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása, illetve a művészeti 

intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek 

támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek 

létrehozásának, megőrzésének segítése, melyek közfeladatként történő ellátását a helyi 

önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) 

és b) pontjai írják elő 

- kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-

művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása, melynek támogatását a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontja 

írja elő. 

- a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, 

melynek teljesítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 

törvény 23. § (5) bekezdésének 13. pontja írja elő.  

- az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, 

sportfinanszírozás, a gyermek- és ifjúsági sport támogatása, melynek teljesítését a 

2004. évi I. törvény 49. § c) és d) pontjai írják elő.  

- sport, ifjúsági ügyek, melyek teljesítését a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésének 15. pontja írja elő. 
 

7./ Az Alapítvány közhasznú jogállású szervezet, melynek célja, hogy minél szélesebb kör 

részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból, az ehhez szükséges feltételeket biztosítja, 

lehetőségeket megteremti 

 

8./ Az Alapítvány nyitott. Határokon belül és kívül bármely magyar, vagy külföldi 

természetes személy, jogi személy, illetve egyéb gazdálkodó szervezet csatlakozhat hozzá, 

amennyiben egyetért az Alapítvány céljaival, azok megvalósulását tevékenyen képes és 

hajlandó elősegíteni, és elfogadja az alapító okirat rendelkezéseit. 

 

8.1./ A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, melynek elfogadásáról a kuratórium 

dönt. A csatlakozók nem válnak a csatlakozás tényével alapítókká. A kuratórium a csatlakozó 

felajánlásának hivatalos bejelentéstől számított 30 napon belül köteles dönteni a felajánlás 

elfogadásáról, vagy visszautasításáról. A csatlakozók felajánlása összegének minimumát az 

alapító nem határozza meg. Külföldi felajánlás esetén az Alapítvány devizaszámlát nyit. 

 

8.2./ Az Alapítvány támogatója kikötheti, hogy az általa juttatott pénzbeli, vagy természetbeni 

adomány, illetve vagyonrendelés részben, vagy egészben az Alapítvány céljain belüli, konkrét 

cél érdekében kerüljön felhasználásra. 



9./ Az Alapítvány a feladatai megvalósításában egyenlő partnerség elvein alapuló 

megállapodások alapján együttműködik gazdálkodó szervezetekkel, önkormányzatokkal, 

szakhatóságokkal, társadalmi szervezetekkel, nemzetközi, országos és helyi alapítványokkal. 

 

10./ Az Alapítvány működése nyilvános, közhasznú szolgáltatásait bármely természetes vagy 

jogi személy nemre, fajra, felekezeti hovatartozásra tekintet nélkül – a célokból adódó 

kötöttségek figyelembevételével – igénybe veheti. 

 

11./ Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak 

közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység 

megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Az Alapítvány gazdálkodása során elért 

eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú 

tevékenységre fordítja. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 

szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

II. 

 

AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA 

 

1./ Az alapítók az Okirat I. 6. és 7. pontjában megjelölt alapítványi célok megvalósítására az 

alábbi vagyont rendelték: 

 

Az alapító az Alapítvány induló vagyonaként 130.000.-Ft, azaz egyszázharmincezer forint 

készpénzt bocsátott rendelkezésre az eredeti Alapító Okirat aláírásának időpontjában. 

Figyelemmel a jelen Alapító Okirat preambulumában részletezett csatlakozásra, az 

Alapítvány induló vagyona 2005. augusztus 26. napjától 150.000.-Ft, azaz egyszázötvenezer 

forint készpénz. 

 

Az Alapítvány vagyonát a kuratórium elkülönített számlán kezeli. 

 

2./ Az Alapítók a törzsvagyont nem különítik el, az Alapítvány teljes vagyona, valamint ezen 

vagyon hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják. Az Alapítvány vagyonát a 

kuratórium az Alapító Okirat keretei között szabadon használja fel. 

 

3./ Csatlakozás esetén az ezáltal keletkező anyagi forrásokat is az alapítványi célok 

megvalósítására kell fordítani. Az Alapítvány támogatása történhet készpénzzel, illetve a 

célok elérését közvetlenül segítő szolgáltatások, vagyontárgyak felajánlásával. 

 

4./ Az Alapítvány részére történő felajánlásokat az Alapítvány elkülönített számlájára kell 

befizetni, az egyéb vagyoni hozzájárulásokat pedig az Alapítvány rendelkezésére kell 

bocsátani. 

 

5./ Az Alapítvány bevételeit és vagyonát köteles az Alapító Okiratban foglalt céljai 

megvalósítására fordítani. 

 

6./ Az Alapítvány vagyonából és bevételeiből kell fedezni az Alapítvány kezelésével és 

működtetésével kapcsolatban felmerült költségeket, ráfordításokat és kiadásokat. 

 

 

 



III. 

 

AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSA, AZ ALAPÍTVÁNY MINT 

KÖZHASZNÚ SZERVEZET GAZDÁLKODÁSA 

 

1./ Az Alapítvány alapítói és kurátorai saját vagyonukkal az Alapítvány tartozásaiért nem 

felelnek. A kuratórium tagjai által, feladatkörének ellátása során harmadik személynek 

okozott kárért az Alapítvány a felelős. A tag az általa e minőségben az Alapítványnak okozott 

kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel. 

 

2./ Az alapítványi vagyon működtetése és felhasználása: 

 

 az Alapítvány alaptőkéjének hozadékát, a csatlakozók pénzbeli vagyonrendelését, az 

Alapítvány működése során felhalmozott vagyont csak az alapítványi célokra lehet 

felhasználni, 

 a meghatározott céljuttatásokra adott összegek csak az adományozó által 

meghatározott célra használható fel az Alapító okiratban meghatározott célokkal 

történt egyeztetést követően, 

 az Alapítvány céljaira közvetlenül fel nem használható természetbeni 

vagyonrendeléseket lehetőleg úgy kell hasznosítani, hogy azoknak a fenntartási, vagy 

működtetési költségein felüli hozama az Alapítvány céljaira felhasználható legyen. 

Amennyiben ilyen hasznosítás nem lehetséges, vagy a hasznosítás magas költségei 

miatt annak az alapítvány tulajdonában tartása gazdaságossági szempontból 

ésszerűtlen, a vagyonrendelést ellenérték fejében értékesíteni kell, 

 az Alapítvány mind az alapítók vagyonával, mind pedig az Alapítványhoz való 

csatlakozásokat követően jogosult vállalkozási tevékenységet folytatni az alapítói 

vagyon és a kamat növelése céljából, amely a meglevő vagyon működtetése, 

hasznosítása, készpénzvagyon kellő biztosítékok melletti kölcsönként történő 

kihelyezése, egyes vagyontárgyaknak kizárólag az alapítványi cél megvalósítása 

érdekében történő elidegenítése lehet, 

 az Alapítvány céljainak megvalósítására felhasználható évente a mindenkori 

vagyonnak éves kamataiból és a vállalkozási tevékenységből származó tiszta 

nyereségnek a kuratórium által mindenkor meghatározott hányada. 

 az Alapítvány vagyona felhasználható továbbá: 

o az Alapítvány célját, működését ismertető és népszerűsítő reklámanyag 

készítésére, terjesztésére, 

o a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségekre 

(ráfordítások, kiadások), 

o az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségekre. 

 

3./ Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a gazdálkodása során elért eredményét nem 

osztja fel, azt kizárólag a létesítő okiratában rögzített célokra, illetve az ehhez szükséges 

infrastruktúra előteremtésére és fenntartására fordítja. 

 

4./ Az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől csak írásbeli szerződés alapján részesülhet 

támogatásban, kivételt képez a normatív támogatás. A szerződésben meg kell határozni a 

támogatással való elszámolás feltételeit és módját. 

 

 

 



5./ Az Alapítvány a kuratórium tagjait, a támogatót, valamint ezen személyek hozzátartozóját 

– a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, juttatások kivételével – cél 

szerinti juttatásban nem részesítheti. 

 

6./ Az Alapítvány a cél szerinti juttatásait a kuratórium döntésének megfelelően pályázathoz 

kötheti. Amennyiben juttatását pályázathoz köti, abban az esetben a pályázat nem 

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

megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese van. Színlelt pályázat cél 

szerinti juttatása alapjául nem szolgálhat. 

 

7./  Az Alapítvány forrásai: 

 

 az alapítók vagyoni hozzájárulása, 

 gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 

 a költségvetési támogatás: 

 a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 

 az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a 

költségvetésből juttatott támogatás; 

 az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől 

származó támogatás; 

 a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt 

összege; 

 az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett 

bevétel; 

 más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 

 befektetési tevékenységből származó bevétel; 

 a fentiek körébe nem tartozó egyéb bevétel. 

 

8./ Az Alapítvány váltót, ill. más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, 

vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem 

vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, ill. hitel 

törlesztésére nem használhatja fel. 

 

9./ Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az Alapítvány működése során a gazdasági 

vállalkozási tevékenység aránya nem haladhatja meg a tartós közérdekű célok megvalósítása 

érdekében végzett, valamint a közhasznú tevékenységet. A gazdasági vállalkozási 

tevékenységből elért bevételeket az Alapítvány köteles tartós közérdekű céljának 

megvalósítása valamint közhasznú tevékenysége érdekében felhasználni. Az Alapítvány 

közhasznú cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó 

bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

 

10./ Az Alapítványra a közhasznú tevékenységhez kapcsolódó nyilvántartásokon túlmenően a 

reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 

 

11./ Az alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratóriumi ülésen jelenlévő kuratóriumi tagok 

egyszerű szótöbbséggel döntenek. Szavazategyenlőség esetén a kuratórium elnökének a 

szavazata dönt. 

 

 



12./ Az alapítványi vagyon felhasználása pályázatok kiírása, ösztöndíj kifizetése, eseti 

támogatások folyósítása és természetbeni juttatás nyújtása útján történik. A pályázatok 

kiírásáról és elbírálásának rendjéről valamint határidejéről az ösztöndíjak odaítélésének 

feltételeiről, az eseti támogatások folyósításáról és a természetbeni juttatások biztosításáról a 

kuratórium dönt. Az alapítványi vagyon felhasználásáról a kuratóriumi ülésen jelenlévő 

kuratóriumi tagok egyszerű szótöbbséggel döntenek. Szavazategyenlőség esetén a kuratórium 

elnökének a szavazata dönt. 

 

13./ Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem kíván végezni, így befektetési szabályzat 

készítési kötelezettsége nincs. 

 

 

IV. 

 

AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 

 

Az Alapítvány működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételek megvalósítását szolgáló 

pénzügyi eszközöket az alapítványi vagyonból kell biztosítani.  

 

1./ Az Alapítvány szervezeti felépítése és következő: 

 

 3 tagú kuratórium (a Kuratórium elnöke és két Kuratóriumi tag) 

 titkár 

 gazdasági vezető 

 

2./ A Kuratórium 

 

(1) Az Alapítvány kezelő, ügyvezető szerve a kuratórium, amely dönt az alapítványi 

vagyon felhasználásáról, az Alapító Okiratban rögzített céloknak megfelelően 

meghatározza az alapítványi vagyon kezelésének feladatait és a gazdálkodás 

feltételeit.  

 

(2) A kuratórium köteles az Alapítvány pénzeszközeinek felhasználásánál úgy eljárni, 

hogy az adományozó az adományozott összeg felhasználása során, az adományával 

összefüggésben semmilyen vagyoni előnyt ne szerezhessen, semmilyen vagyoni 

juttatásában ne részesüljön. 

 

(3) A kuratórium köteles az adományozókról pontos névjegyzéket vezetni, illetve 

mindazokat a természetes vagy jogi személyeket, ill. jogi személyiség nélküli 

társaságokat, szervezeteket nyilvántartásában feltüntetni, akik az Alapítvány 

működése során bármilyen vagyoni előnyben részesülnek, ill. az Alapítvánnyal 

bármilyen visszterhes vagy nem visszterhes szerződést kötnek. 

 

(4) A kuratórium 3 tagból áll: 

 

- Dr. Módis Lászlóné sz. Boros Anna Mária 
4029 Debrecen, Bercsényi u. 73. 

 

- Dr. Tarnócziné Iszáj Gabriella 
4031 Debrecen, Széchenyi u. 69. 



- Várhalmi Ilona 
4024 Debrecen, Piac u. 43. III/4. 

 

A kuratórium elnöke: 

 

Dr. Módis Lászlóné sz. Boros Anna Mária 
4029 Debrecen, Bercsényi u. 73. 

 

A kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány, mint közhasznú szervezet vezető tisztségviselői. 

 

A vezető tisztségviselőkkel szembeni általános követelmények és kizáró okok a Ptk. 3:22. §., 

a 3:397. §. (2) és (4) bekezdése, illetve az Ectv. 38. §. és 39. §-ban foglaltak alapján:  

- Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

- Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a 

természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető 

tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

- 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. 

- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

- A kuratórium három természetes személyből áll, akik közül legalább kettőnek 

állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. 

- Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.  

 

A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a 

személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által 

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás. 

 

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. 

 

(5) A kuratórium – az Alapító Okirat és a hatályos jogszabályi keretek között – ügyrendjét 

maga határozza meg. 

 

(6) A kuratórium szükség szerint, de legalább félévente ülésezik (rendes ülés). A kuratóriumot 

a napirendi pontok közlésével egyidejűleg a Kuratórium elnöke hívja össze írásban oly 

módon, hogy azt a tagok az ülés időpontja előtt 10 nappal kézhez kaphassák. A meghívóban 

mellékelni kell a döntéshez szükséges dokumentumokat, előterjesztéseket. Olyan napirendet, 

amely a meghívóban nem szerepel, vagy amelyhez az előterjesztést a fentiekben 

meghatározottnál később kaptak meg, csak akkor tárgyalhat kuratórium, ha minden tag jelen 

van, és minden tag úgy dönt, hogy a napirendet tárgyalni kívánja. 

 

(7) A kuratórium elnöke köteles a kuratóriumot 15 napon belül összehívni, ha azt legalább 

egy tag megfelelő indokolással, az ok és cél megjelölésével, írásban kéri (rendkívüli ülés). 

Rendkívüli kuratóriumi ülést köteles az elnök összehívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli. 

 

(8) A kuratórium üléseit az elnök, vagy az elnök által megbízott kuratóriumi tag vezeti. A 

kuratórium ülései nyilvánosak, zárt ülést a kuratórium jelenlévő tagjainak egyhangú 

szavazatával személyi kérdésekben lehet elrendelni. 

 

(9) A kuratórium akkor határozatképes, ha azon a tagok közül legalább 2 fő jelen van. A 

Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az éves beszámolót és 

a közhasznúsági mellékletet szótöbbséggel fogadja el. 

 

(10) A kuratórium üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, melyből 

megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számaránya, valamint a döntések mellett és ellen szavazók személye 

név szerinti megjelöléssel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat 

sorszámmal ellátva. A jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének személyéről a 

kurátorok egyszerű szótöbbséggel döntenek. A kuratóriumi tag kérheti valamely 

nyilatkozatának szó szerinti jegyzőkönyvezetését. A jegyzőkönyvet, mint a határozatok 

nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Alapítvány iratai között 

megőrizni, folyamatos kezelését az Alapítvány Kuratóriumának elnöke látja el. A 

Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható 

módon – közli az érintettekkel. 

 

Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratok az Alapítvány bármelyik kuratóriumi 

tagjának jelenlétében előzetes egyeztetés után 3 napon belül az iratok őrzési helyén, azaz az 

Alapítvány székhelyén megtekinthetőek. Az iratbetekintésre vonatkozó kérést az Alapítvány 

Kuratóriumának elnökénél kell kezdeményezni és annak teljesítéséért szintén a Kuratórium 

elnöke a felelős.  

 

A Kuratórium a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet az Országos Bírósági Hivatalnál 

minden év május 31. napjáig letétbe helyezi. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti 

juttatások bárki által megismerhetőek. 
 



A Kuratórium által hozott döntéseket, határozatokat, felhívásokat az Alapítvány 

hirdetőtáblájára mindig ki kell függeszteni. 

 

(11) Határozatképes kuratóriumi ülésen a kuratórium hatáskörébe tartozó ügyekben a 

jelenlévő tagok nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, a tisztségviselők megválasztása 

esetén titkos szavazással egyszerű többséggel döntenek. A kuratórium döntéseit a jelenlévők 

többségének, de legalább 2 fő „igen” szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a 

kuratórium elnökének döntése a mérvadó, azonban a kisebbségben maradó szavazó tag 

kérheti ellenvéleményének jegyzőkönyvezését. A megjelenésben akadályozott, a kuratórium 

ülésén jelen nem lévő kuratóriumi tag az előzetes napirend szerinti szavazásra kerülő 

kérdésekben szavazatát írásban is eljuttathatja a kuratórium ülésére. 

 

(12) A kuratórium döntéseit rögzíteni kell a Határozok Könyvében. Mindazokat, akiket a 

kuratórium döntése érint – a határozathozatalnál jelenlévőket kivéve – írásban kell értesíteni. 

A kuratórium elnöke intézkedik a határozatoknak az Alapítvány székhelyén történő azonnali, 

8 naptári napra történő kifüggesztéséről. A kifüggesztés időtartamába a kifüggesztés és a 

levétel napja nem számít bele. 

 

(13) Az Alapítvány közhasznú tevékenységével kapcsolatos kuratóriumi döntéseit, és 

jelentéseit, illetve az Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának 

legfontosabb adatait a megyeszékhely legnagyobb példányszámban megjelenő napilapjában 

nyilvánosságra hozza. 

 

(14) A kuratórium dönt 

 az Alapítvány céljait, feladatkörét érintő alapvető stratégiai kérdésben, 

 az Alapító Okirat elfogadásáról, ill. módosításáról, 

 az éves terv, költségvetés és a gazdálkodás fő irányainak meghatározásáról, 

elfogadásáról, 

 az éves beszámoló, ill. a közhasznúsági melléklet elfogadásáról, 

 a tisztségviselők megválasztásáról, visszahívásáról, beszámolójuk elfogadásáról, 

 az alapítói vagyonról való rendelkezésről, 

 az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásáról és módosításáról, 

 az Alapítvány alkalmazottainak kiválasztásáról, munkaszerződésük tartalmának 

meghatározásáról, 

 az Alapítványhoz való csatlakozásról, 

 mindazon kérdésekben, amelyet a jogszabály vagy az ügy természete az Alapítvány 

kezelő szerve hatáskörébe utal. 

 

(15) A kuratóriumi tagsági viszony az alapító határozatával és a jelölt elfogadó 

nyilatkozatával jön létre. A kuratórium tagjai olyan személyek, akik tevékenységükkel segítik 

a közösségi életet és köztiszteletben álló, elismert személyek. A kuratórium tagjainak jelölése 

határozatlan időre szól. A kuratórium tagjai díjazásra nem jogosultak. 

 

A kuratóriumi tagsági viszony megszűnik: 

 visszahívással, 

 a kijelölésről lemondással, 

 a kuratóriumi tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, 

 a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával 



 a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével 

 

A Kuratórium tagját az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az 

alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza.  

 

Az Alapítvány alapítói a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. A 

vezető tisztségviselő megbízatásáról az alapítóhoz címzett vagy az Alapítvány további vezető 

tisztségviselői bármelyikéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az Alapítvány 

működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy 

megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon 

válik hatályossá.  

 

(16) A kuratórium elnöke és tagjai sem az alapítóval, sem egymással nem állhatnak tagsági, 

hozzátartozói vagy bármilyen egyéb alá- és fölérendeltségi vagy összeférhetetlenségi 

viszonyban. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt 

előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is 

betölt. 

 

(17) Ha a kuratórium, vagy a kuratórium tagjának tevékenysége az Alapítvány célját 

veszélyezteti, az alapító a kijelölt visszavonhatja és új személyeket jelölhet ki. A kijelölés 

visszavonására, ill. új tag kijelölésére az alapító okirat rendelkezései az irányadóak. 

 

(18) A kuratórium határozathozatalában nem részt az a tag, akinek közeli hozzátartozója, 

élettársa, a kuratórium határozata alapján: 

- kötelezettség, vagy felelősség alól mentesülne, 

- vagy bármilyen más előnyben részesülne, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány a közhasznú cél szerinti juttatásai 

keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

 

(19) Az Elnök csak kuratóriumi döntés alapján tehet olyan jognyilatkozatot, amely az 

Alapítvány vagyoni helyzetét befolyásolja. Az Elnök az Alapítványt akként jegyzi, hogy az 

előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott alapítványi név alá nevét önállóan aláírja. A 

képviseleti jog korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan. 

 

(20) Nem lehet a kuratórium elnöke, vagy tagja az a személy, aki 

 a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja, 

 a közhasznú szervezettel a kuratóriumi tagsági megbízatásán kívüli más tevékenység 

kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban áll, 

 az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 

 ha a felügyelő szerv elnökének, vagy tagjának, vagy az alapítóknak a közeli 

hozzátartozója, vagy azzá válik, 

 akinek vonatkozásában a Ptk-ban, a 2011. évi CLXXV. törvényben, illetve a jelen 

alapító okiratban foglalt összeférhetetlenségi okok fennállnak 

 a hatályos jogszabályok alapján büntetett előéletűnek minősül, vagy akit szabálysértési 

eljárásban vagyon elleni cselekmény miatt jogerősen marasztalnak, 

 a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

 



3./ Az Elnök 

 

(1) Az Elnök – úgy mint a Kuratórium többi tagja - képviseli az Alapítványt külső 

kapcsolatokban, harmadik személyekkel, valamint hatóságokkal szemben, irányítja a 

kuratórium munkáját és végrehajtja a határozatait, összehívja a kuratórium üléseit, az alapító 

által kijelölt, és az Alapító Okirat V/2. pontjában megjelölt másik kurátorral együttesen 

gyakorolja az Alapítvány bankszámlája felett a rendelkezési jogot, koordinálja az Alapítvány 

munkáját. 

 

(2) A kuratórium elnöke évente írásban beszámol a kuratórium részére saját munkájáról és az 

Alapítvány működéséről. A beszámoló elfogadásáról a kuratórium egyhangúan dönt. A 

szavazásban az Elnök nem vehet részt, őt a határozatképesség megállapításánál figyelmen 

kívül kell hagyni. Az elfogadott beszámolót a kuratórium nyilvánosságra hozza. 

 

4./ A Titkár 

 

Amennyiben indokolttá válik, a kuratórium által munka-, vagy megbízási jogviszonyban 

alkalmazott titkár irányítja az Alapítvány munkáját, koordinálja az alapítvány 

kapcsolattartását más társadalmi szervezetekkel. A titkár feladata a kuratórium munkájának 

segítése, döntéseinek előkészítése. A titkár a kuratórium tagja nem lehet. 

 

5./ Gazdasági vezető 

 

(1) A kuratórium az Alapítvány gazdasági, számviteli munkájának végzésére gazdasági 

vezetőt alkalmazhat, aki fölött az elnök irányítási jogokat gyakorol. A gazdasági vezető a 

kuratórium tagja nem lehet. 

 

V. 

 

AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE 

 

1./ Az Alapítványt Dr. Módis Lászlóné, Várhalmi Ilona és Dr. Tarnócziné Iszáj Gabriella 

kuratóriumi tagok önállóan jogosultak képviselni. 

 

2./ Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jog a kuratórium elnökét és bármely 

másik kuratóriumi tagot együttesen illeti meg. 

 

3./ Utalványozási joggal az Alapító Okirat V/1. pontjában megjelölt kuratóriumi tagok közül 

ketten együttesen rendelkezik. 

 

 

VI. 

 

A KÖZCÉLÚ ADOMÁNYGYŰJTÉS SZABÁLYAI 

 

1./ Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés 

nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő 

jogok és az emberi méltóság sérelmével. 

 



Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak a 

közhasznú szervezet írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. 

 

2./ Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet részére juttatott adományokat a könyv szerinti, 

ennek hiányában a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 

 

VII.  

 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

1./ Az Alapítványt az alapító határozatlan időre hozta létre és csak a bíróság szüntetheti meg. 

Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg.  

 

2./ Az Alapítványnak a számviteli törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján - az 

elnök által készített - éves beszámolóját a kuratórium hagyja jóvá. Az Alapítvány köteles az 

éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni. A 

közhasznúsági melléklet elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A 

közhasznúsági mellékletben be kell mutatni az Alapítvány által végzett közhasznú 

tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú 

jogállás megállapításához szükséges az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 

az Egyesületek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32.§-ban 

meghatározott adatokat, mutatókat. 

 

3./ Az Alapítvány éves közhasznúsági mellékletébe és egyéb irataiba – a Kuratórium 

elnökével előre egyeztetett időpontban - bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére 

másolatot készíthet. Az Alapítvány beszámolóját, illetve közhasznúsági mellékletét a Hajdú-

Bihari Naplóban hozza nyilvánosságra, illetve székhelyén kifüggeszti, valamint az Országos 

Bírósági Hivatalnál letétbe helyezi. 

 

4./ Az alapítók az Alapítvány kuratóriuma felett évenként ellenőrzést gyakorolhat, és 

beszámoltathatja a vagyon és a hozadék hasznosításáról, felhasználásáról. Az alapítók 

kijelentik, hogy az Alapítványt nem vonják vissza, és egyéb más módon sem vonják el az 

alapító vagyont. 

 

5./ Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet a közhasznú jogállásának megszűnésekor 

köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló 

szerződésből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 

 

6./ Kasza Béla és Kovács Lászlóné alapítók ezen okirat aláírásával az 1959. évi IV. törvény 

74/C. § (7) bekezdése alapján – a 2013. évi V. törvény 3:394 §-ával összhangban - úgy 

rendelkeznek, hogy 2005. augusztus 26. napjától az alapítói jogaikat helyettük a Debreceni 

Ady Endre Gimnázium alapító gyakorolja. 

 

VIII. 

 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1./ Az Alapítványt a Debreceni Törvényszék az Apk.60.233/1991. szám alatt már 

nyilvántartásba vette. 

 



2./ Az Alapítvány a Debreceni Törvényszék az Apk.60.233/1991/12. számú végzése alapján 

1998. január 1 napjától közhasznú szervezetként működik. 

 

3./ Az Alapító Okiratban közvetlenül nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény, a 

2011. évi CLXXV. törvény és/vagy egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. 

 

 

Debrecen, 2014. október 8. 

 

 

____________________________________ 

Debreceni Ady Endre Gimnázium 

Rózsavölgyi Gábor 

igazgató 
 

 

Az alapító okiratot készítettem és ellenjegyzem Debrecenben, 2014. október 8. napján: 

 

 

         Dr. Dobrossy István 

          ügyvéd  

 

Záradék: Alulírott, Dr. Dobrossy István ügyvéd igazolom, hogy az alapító okirat egységes 

szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő-okirat módosítások alapján hatályos 

tartalmának. Az egységes szerkezetű alapszabály elkészítésére a létesítő okirat alábbi 

pontjainak változása adott okot: Preambulum, IV/1., IV/2. (4) és (10), IV/3. és VII/3.  

 

                 

Dr. Dobrossy István 

          ügyvéd  
  



Dobrossy és Társai Ügyvédi Iroda   
Dr. Dobrossy István ügyvéd 

        

 

 

MEGHATALMAZÁS 
 

 

Alulírott, Rózsavölgyi Gábor, mint az Adyák Alapítvány alapítói jogainak gyakorlására 

jogosult Debreceni Ady Endre Gimnázium igazgatója  

 

m e g h a t a l m a z o m  

 

a  D o b r o s s y  é s  T á r s a i  Ü g y v é d i  I r o d á t  

 

(székhelye: 4025 Debrecen, Simonffy u. 57., képviselője: Dr. Dobrossy István ügyvéd) azzal, 

hogy az Alapítványt az alapító okirat 2014. május 28-i, 2014. szeptember 16-i és 2014. 

október 8-i változásainak nyilvántartáson történő átvezetése, illetve az Alapítvány közhasznú 

szervezetként történő nyilvántartásba vétele érdekében - tekintettel a Debreceni Törvényszék 

előtt teljes jogkörrel képviselje a Debreceni Törvényszék Apk.60.233/1991/27. számú 

végzésére -.   

 

 

Debrecen, 2014. október 8. 

 

 

 

 

   ___________________________________ 

    Adyák Alapítvány 

            az alapítói jogok gyakorlójának képviseletében 

            Rózsavölgyi Gábor igazgató 

 

 

 

 

A meghatalmazást elfogadom: 

 

 

 

Dr. Dobrossy István 

ügyvéd 

 
 

 

székhely: 4025 Debrecen, Simonffy u. 57.                 /fax: 52/ 530-509, 530-510, 422-501 

e-mail: drdobrossy@drdobrossy.com                                       70/389-4174, 30/692-5605  

§ 



Az Adyák Alapítvány 

alapítójának 

2/2014.(X.08.) számú határozata 
 
 
Az Alapítvány alapítója elhatározza, hogy a továbbiakban a Polgári Törvénykönyvről 

szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint folytatja tovább működését.  

 

Az Alapítvány alapítója elhatározza, hogy a Debreceni Törvényszék Apk.60.233/1991/25. és 

/27. számú végzései alapján az Alapítvány Alapító Okiratát a jelen határozat mellékletét 

képező formában módosítja és elfogadja a 2014. május 28-i, 2014. szeptember 16-i és 2014. 

október 8-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot akként, hogy az 

Alapító Okirat módosuló pontjait az alábbiakban rögzített módon határozza meg: 

 

Az Alapítvány alapítója ezúton rögzíti, hogy a 2014. május 28-án elfogadott módosítások dőlt 

betűtípussal, a 2014. szeptember 16-án a Debreceni Törvényszék Apk.60.233/1991/25. számú 

végzése alapján elfogadott módosítások félkövér és dőlt betűtípussal, a 2014. október 8-án a 

Debreceni Törvényszék Apk.60.233/1991/27. számú végzése alapján elfogadott módosítások 

félkövér, dőlt és aláhúzott betűtípussal vannak jelölve. A fentieken túl az Alapítvány 

alapítója az Alapító Okirat IV/5. pontját – mely a Felügyelő szervre vonatkozik – törölte, 

tekintettel arra, hogy az Alapítványnál Felügyelő szerv nem működik és ezáltal a létesítő 

okirat IV/6. pontja a továbbiakban IV/5. pontként szerepel.  

 

1./ Az Alapítvány alapítója elhatározza, hogy a Debreceni Törvényszék Apk.60.233/1991/25. 

és /27. számú végzései alapján az Alapító Okirat Preambulum részét az alábbiak szerint 

módosítja:  

 

„Az 1991. december 10. napján alapította, a Debreceni Törvényszék által Apk.60.233/1991. 

számon nyilvántartásba vett Adyák Alapítvány alapítója a 2014. május 28-i, a 2014. 

szeptember 16-i és a 2014. október 8-i módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratát az alábbiak szerint állapítja meg a Debreceni Törvényszék Apk.60.233/1991/25. és 

/27. számú végzései alapján: 

 

/Az Adyák Alapítvány jogutódja az Ady Endre Gimnáziumért Alapítványnak/ 

 

A 2014. május 28-i változások dőlt betűtípussal, a 2014. szeptember 16-i változások félkövér 

és dőlt betűtípussal, a 2014. október 8-i változások félkövér, dőlt és aláhúzott betűtípussal 

vannak jelölve.” 

 

2./ Az Alapítvány alapítója elhatározza, hogy az Alapító Okirat I/3. pontját az alábbiak szerint 

módosítja – tekintettel a 2014. május 28-án hozott alapítói határozatra -: 

 

„3./ Az Alapítvány jogállása: az Alapítvány önálló jogi személy, pártoktól és politikai 

szervezetektől független, azokat nem támogatja és azoktól támogatást sem kap, politikai 

tevékenységet nem folytat.” 

 

3./ Az Alapítvány alapítója elhatározza, hogy az Alapító Okirat I/4. pontját az alábbiak szerint 

módosítja – tekintettel a 2014. május 28-án és 2014. szeptember 16-án hozott alapítói 

határozatokra, illetve a Debreceni Törvényszék Apk.60.233/1991/25. számú végzésére -: 



 

„4./ Az Alapítvány alapítói: az Alapítványt a Debreceni Ady Endre Gimnázium, valamint 

Kasza Béla (4286 Bagamér, Nagybercsényi út 16., született: 1956. július 8.) és Kovács 

Lászlóné (4286 Bagamér, Nagybercsényi út 4/a., 1952. június 6.) hozták létre. 

 

Az Alapítvány alapítói 3/2005. (VIII.26.) kelt határozatuk értelmében az 1959. évi IV. 74/C. § 

(7) bekezdése alapján – a 2013. évi V. törvény 3:394 §-ával összhangban - Kasza Béla és 

Kovács Lászlóné alapítói jogainak gyakorlására kijelölték a Debreceni Ady Endre 

Gimnázium alapítót.”  

 

4./ Az Alapítvány alapítója elhatározza, hogy az Alapító Okirat I/6. pontját az alábbiak szerint 

módosítja – tekintettel a 2014. május 28-án hozott alapítói határozatra -: 

 

„6./ Az Alapítvány céljai: 

 

A debreceni Ady Endre Gimnázium tapasztalva azt, hogy a gimnázium az állami 

költségvetésből és az önkormányzattól – mint fenntartótól – kapott anyagi eszközökkel 

csupán az alapképzést tudja diákjainak biztosítani, és felismerve azt, hogy a karakteres, 

speciális képzési lehetőséget nyújtó sajátos arculat kialakítása az eltérő adottságú, érdeklődésű 

diákság szabad személyiségformáláshoz elengedhetetlen, úgy határozott, hogy a 

rendelkezésre álló anyagi és szellemi erőforrásait felhasználva az alapképzés melletti speciális 

képzési formák kialakítására és működtetésére – mint tartós közérdekű célra – Alapítványt 

hoz létre.  

A Debreceni Ady Endre Gimnázium távlati oktatásfejlesztési koncepciójában szereplő 

speciális képzési formák úgymint: 

 

- kreativitásfejlesztő művészeti (drámai, ének-zenei), 

- magasszintű idegennyelvi, kéttannyelvű, 

- informatikai, számítástechnikai, 

- családi, gyakorlati életre felkészítő, kompetencia-fejlesztő 

 

képzési programok részletes kidolgozásának, tantervek, tanmenetek létrehozásának 

finanszírozása, ezen speciális képzési formák gyakorlati megvalósításának, működtetésének, 

továbbfejlesztésének segítése, anyagi támogatásai, a speciális képzési formákban 

közreműködő pedagógusok továbbképzésének, illetve a speciális képzés eszköz- és 

anyagszükségletének finanszírozása, tehetséges diákok hozzásegítése a speciális képzési 

formákban való továbbtanuláshoz, felkészülésük támogatása. 

 

Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az alábbi közhasznú tevékenységeket 

folytatja: 

- a Debreceni Ady Endre Gimnázium rendezvényeinek, programjainak anyagi segítése, 

- szakmai értekezletek, konferenciák, versenyek szervezése, kiadványok szerkesztése és 

terjesztése, 

- nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fejlesztése, diákcsere-kapcsolatok elősegítése, 

- az intézményben dolgozó pedagógusok továbbképzésének támogatása, 

- hozzájárulás az oktatás feltételeinek a javításához, az intézmény munkáját segítő 

felszerelések, tárgyi eszközök vásárlásával, illetve egyéb módon segíteni a nevelők és a 

diákönkormányzat munkáját, 

- az iskolai nevelőmunka hatékonyságát elősegítő programok készítésének, 

kipróbálásának támogatása, 



- pályázatok kiírása, díjak alapítása, jutalmak adása, 

- ösztöndíj alapítása a művészetek, sport, informatika, idegen nyelvek területén 

innovációk megvalósítására, 

- az intézmény kulturális munkájának, sporttevékenységének előmozdítása, 

- az iskola kultúra közvetítő tevékenységében kiemelkedő munkát végző 

közalkalmazottak támogatása, 

- a tanév tanárának járó Ady-gyűrű elnevezésű ösztöndíj alapítása, Ady-gyűrű 

adományozása, 

- a tanév legjobb diákjának járó, szülő által felajánlott és erre a célra külön, tartósan 

lekötött összeg mindenkori kamatai erejéig Papp Róbert elnevezésű ösztöndíj 

adományozása, 

- a dolgozók egészségét védő, óvó intézkedések finanszírozásának segítése, krízis 

helyzetbe került, rászoruló alkalmazottak támogatása, 

- az Ady Endre Gimnázium éves programjában meghirdetett tanulmányi versenyeinek, a 

városi és országos szaktantárgyi versenyekre történő felkészülésnek a támogatása, a 

felkészüléshez szükséges eszközök beszerzésének az elősegítése, a felkészítő nevelők és 

a kísérők versenyeken történő részvételének fedezése, 

- elősegíteni az iskola diák-, és tömegsport versenyeit; a városi, megyei, országos és 

nemzetközi versenyeken történő részvételt, 

- hozzájárulás az iskola könyvtári állományának bővítéséhez, 

- tanulmányi segélyek juttatása, szociálisan rászoruló diákok támogatása (tankönyv, 

kirándulási és felkészülési segély), 

- Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata, és egyéb szervezetek környezet- és 

gyermekvédelmi tevékenységének támogatása, 

- a kiemelkedő pedagógiai munka jutalmazása, 

- a tanulók előadó-művészeti tevékenységének támogatása, 

- versenyeredmények jutalmazása (diákok és felkészítő tanárok). 

 

Az Alapítvány fenti tevékenységeit az alábbi közfeladatokhoz kapcsolódóan végzi:  

- gimnáziumi nevelés-oktatás, melynek teljesítését a nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény 4. § 1. g) pontja írja elő 

- a közösségi kulturális hagyományok és értékek ápolásának, a művelődésre, 

társaséletre szerveződő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javítását 

szolgáló kulturális célok megvalósításának támogatása, illetve a művészeti 

intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek, önszerveződéseinek 

támogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítása és a művészeti értékek 

létrehozásának, megőrzésének segítése, melyek közfeladatként történő ellátását a helyi 

önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális 

alárendeltségű szervek feladat-és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 121. § a) 

és b) pontjai írják elő 

- kulturális szolgáltatás, nyilvános könyvtári ellátás biztosítása, filmszínház, előadó-

művészeti szervezet támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, a helyi 

közművelődési tevékenység támogatása, melynek támogatását a Magyarország helyi 

önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 7. pontja 

írja elő. 

- a helyi közművelődési tevékenység támogatása, a kulturális örökség helyi védelme, 

melynek teljesítését a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. 

törvény 23. § (5) bekezdésének 13. pontja írja elő.  



- az egészséges életmód és a szabadidősport gyakorlása feltételeinek megteremtése, 

sportfinanszírozás, a gyermek- és ifjúsági sport támogatása, melynek teljesítését a 

2004. évi I. törvény 49. § c) és d) pontjai írják elő.  

- sport, ifjúsági ügyek, melyek teljesítését a 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdésének 15. pontja írja elő.” 
 

5./ Az Alapítvány alapítója elhatározza, hogy az Alapító Okirat I/7. pontját az alábbiak szerint 

módosítja – tekintettel a 2014. május 28-án hozott alapítói határozatra -: 

 

„7./ Az Alapítvány közhasznú jogállású szervezet, melynek célja, hogy minél szélesebb kör 

részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból, az ehhez szükséges feltételeket biztosítja, 

lehetőségeket megteremti.” 

 

6./ Az Alapítvány alapítója elhatározza, hogy az Alapító Okirat I/11. pontját az alábbiak 

szerint módosítja – tekintettel a 2014. május 28-án és 2014. szeptember 16-án hozott alapítói 

határozatokra, illetve a Debreceni Törvényszék Apk.60.233/1991/25. számú végzésére -: 

 

„11./ Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak 

közhasznú vagy a létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység 

megvalósítását nem veszélyeztetve végez. Az Alapítvány gazdálkodása során elért 

eredményét nem osztja fel, azt az alapítványi célok megvalósítására és a közhasznú 

tevékenységre fordítja. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 

szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt.” 

 

7./ Az Alapítvány alapítója elhatározza, hogy az Alapító Okirat III/7. pontját az alábbiak 

szerint módosítja – tekintettel a 2014. május 28-án hozott alapítói határozatra -: 

 

„7./  Az Alapítvány forrásai: 

 

 az alapítók vagyoni hozzájárulása, 

 gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatás nyújtásából) származó bevétel; 

 a költségvetési támogatás: 

 a pályázat útján, valamint egyedi döntéssel kapott költségvetési támogatás; 

 az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból származó, a 

költségvetésből juttatott támogatás; 

 az Európai Unió költségvetéséből vagy más államtól, nemzetközi szervezettől 

származó támogatás; 

 a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerint kiutalt 

összege; 

 az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett 

bevétel; 

 más szervezettől, illetve magánszemélytől kapott adomány; 

 befektetési tevékenységből származó bevétel; 

 a fentiek körébe nem tartozó egyéb bevétel.” 

 

8./ Az Alapítvány alapítója elhatározza, hogy az Alapító Okirat IV/1. pontját az alábbiak 

szerint módosítja – tekintettel a 2014. május 28-án, 2014. szeptember 16-án és 2014. október 

8-án hozott alapítói határozatokra, illetve a Debreceni Törvényszék Apk.60.233/1991/25. és 

/27. számú végzéseire -: 



„1./ Az Alapítvány szervezeti felépítése és következő: 

 

 3 tagú kuratórium (a Kuratórium elnöke és két Kuratóriumi tag) 

 titkár 

 gazdasági vezető” 

 

9./ Az Alapítvány alapítója elhatározza, hogy az Alapító Okirat IV/2. pontját az alábbiak 

szerint módosítja – tekintettel a 2014. május 28-án, 2014. szeptember 16-án és 2014. október 

8-án hozott alapítói határozatokra, illetve a Debreceni Törvényszék Apk.60.233/1991/25. és 

/27. számú végzéseire -: 

 

„2./ A Kuratórium 

 

(1) Az Alapítvány kezelő, ügyvezető szerve a kuratórium, amely dönt az alapítványi vagyon 

felhasználásáról, az Alapító Okiratban rögzített céloknak megfelelően meghatározza az 

alapítványi vagyon kezelésének feladatait és a gazdálkodás feltételeit.  

 

(2) A kuratórium köteles az Alapítvány pénzeszközeinek felhasználásánál úgy eljárni, hogy az 

adományozó az adományozott összeg felhasználása során, az adományával összefüggésben 

semmilyen vagyoni előnyt ne szerezhessen, semmilyen vagyoni juttatásában ne részesüljön. 

 

(3) A kuratórium köteles az adományozókról pontos névjegyzéket vezetni, illetve mindazokat 

a természetes vagy jogi személyeket, ill. jogi személyiség nélküli társaságokat, szervezeteket 

nyilvántartásában feltüntetni, akik az Alapítvány működése során bármilyen vagyoni 

előnyben részesülnek, ill. az Alapítvánnyal bármilyen visszterhes vagy nem visszterhes 

szerződést kötnek. 

 

(4) A kuratórium 3 tagból áll: 

 

- Dr. Módis Lászlóné sz. Boros Anna Mária 
4029 Debrecen, Bercsényi u. 73. 

 

- Dr. Tarnócziné Iszáj Gabriella 
4031 Debrecen, Széchenyi u. 69. 

- Várhalmi Ilona 
4024 Debrecen, Piac u. 43. III/4. 

 

A kuratórium elnöke: 

 

Dr. Módis Lászlóné sz. Boros Anna Mária 
4029 Debrecen, Bercsényi u. 73. 

 

A kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány, mint közhasznú szervezet vezető tisztségviselői. 

 

A vezető tisztségviselőkkel szembeni általános követelmények és kizáró okok a Ptk. 3:22. §., 

a 3:397. §. (2) és (4) bekezdése, illetve az Ectv. 38. §. és 39. §-ban foglaltak alapján:  

- Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 



- Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a 

természetes személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető 

tisztségviselőkre vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

- 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. 

- Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

- A kuratórium három természetes személyből áll, akik közül legalább kettőnek 

állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. 

- Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.  

 

A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a 

személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója a határozat alapján 

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által 

tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 

juttatás. 

 

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.” 

 

(5) A kuratórium – az Alapító Okirat és a hatályos jogszabályi keretek között – ügyrendjét 

maga határozza meg. 

 

(6) A kuratórium szükség szerint, de legalább félévente ülésezik (rendes ülés). A kuratóriumot 

a napirendi pontok közlésével egyidejűleg a Kuratórium elnöke hívja össze írásban oly 

módon, hogy azt a tagok az ülés időpontja előtt 10 nappal kézhez kaphassák. A meghívóban 

mellékelni kell a döntéshez szükséges dokumentumokat, előterjesztéseket. Olyan napirendet, 

amely a meghívóban nem szerepel, vagy amelyhez az előterjesztést a fentiekben 

meghatározottnál később kaptak meg, csak akkor tárgyalhat kuratórium, ha minden tag jelen 

van, és minden tag úgy dönt, hogy a napirendet tárgyalni kívánja. 



(7) A kuratórium elnöke köteles a kuratóriumot 15 napon belül összehívni, ha azt legalább 

egy tag megfelelő indokolással, az ok és cél megjelölésével, írásban kéri (rendkívüli ülés). 

Rendkívüli kuratóriumi ülést köteles az elnök összehívni akkor is, ha azt a bíróság elrendeli. 

 

(8) A kuratórium üléseit az elnök, vagy az elnök által megbízott kuratóriumi tag vezeti. A 

kuratórium ülései nyilvánosak, zárt ülést a kuratórium jelenlévő tagjainak egyhangú 

szavazatával személyi kérdésekben lehet elrendelni. 

 

(9) A kuratórium akkor határozatképes, ha azon a tagok közül legalább 2 fő jelen van. A 

Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Az éves beszámolót és 

a közhasznúsági mellékletet szótöbbséggel fogadja el. 

 

(10) A kuratórium üléseiről minden esetben jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, melyből 

megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számaránya, valamint a döntések mellett és ellen szavazók személye 

név szerinti megjelöléssel. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat 

sorszámmal ellátva. A jegyzőkönyv vezetőjének és hitelesítőjének személyéről a 

kurátorok egyszerű szótöbbséggel döntenek. A kuratóriumi tag kérheti valamely 

nyilatkozatának szó szerinti jegyzőkönyvezetését. A jegyzőkönyvet, mint a határozatok 

nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Alapítvány iratai között 

megőrizni, folyamatos kezelését az Alapítvány Kuratóriumának elnöke látja el. A 

Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban – igazolható 

módon – közli az érintettekkel. 

 

Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratok az Alapítvány bármelyik kuratóriumi 

tagjának jelenlétében előzetes egyeztetés után 3 napon belül az iratok őrzési helyén, azaz az 

Alapítvány székhelyén megtekinthetőek. Az iratbetekintésre vonatkozó kérést az Alapítvány 

Kuratóriumának elnökénél kell kezdeményezni és annak teljesítéséért szintén a Kuratórium 

elnöke a felelős.  

 

A Kuratórium a beszámolót és a közhasznúsági mellékletet az Országos Bírósági Hivatalnál 

minden év május 31. napjáig letétbe helyezi. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti 

juttatások bárki által megismerhetőek. 
 

A Kuratórium által hozott döntéseket, határozatokat, felhívásokat az Alapítvány 

hirdetőtáblájára mindig ki kell függeszteni. 

 

(11) Határozatképes kuratóriumi ülésen a kuratórium hatáskörébe tartozó ügyekben a 

jelenlévő tagok nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel, a tisztségviselők megválasztása 

esetén titkos szavazással egyszerű többséggel döntenek. A kuratórium döntéseit a jelenlévők 

többségének, de legalább 2 fő „igen” szavazatával hozza. Szavazategyenlőség esetén a 

kuratórium elnökének döntése a mérvadó, azonban a kisebbségben maradó szavazó tag 

kérheti ellenvéleményének jegyzőkönyvezését. A megjelenésben akadályozott, a kuratórium 

ülésén jelen nem lévő kuratóriumi tag az előzetes napirend szerinti szavazásra kerülő 

kérdésekben szavazatát írásban is eljuttathatja a kuratórium ülésére. 

 

 

 

 

 



(12) A kuratórium döntéseit rögzíteni kell a Határozok Könyvében. Mindazokat, akiket a 

kuratórium döntése érint – a határozathozatalnál jelenlévőket kivéve – írásban kell értesíteni. 

A kuratórium elnöke intézkedik a határozatoknak az Alapítvány székhelyén történő azonnali, 

8 naptári napra történő kifüggesztéséről. A kifüggesztés időtartamába a kifüggesztés és a 

levétel napja nem számít bele. 

 

(13) Az Alapítvány közhasznú tevékenységével kapcsolatos kuratóriumi döntéseit, és 

jelentéseit, illetve az Alapító Okirat szerinti tevékenységének és gazdálkodásának 

legfontosabb adatait a megyeszékhely legnagyobb példányszámban megjelenő napilapjában 

nyilvánosságra hozza. 

 

(14) A kuratórium dönt 

 az Alapítvány céljait, feladatkörét érintő alapvető stratégiai kérdésben, 

 az Alapító Okirat elfogadásáról, ill. módosításáról, 

 az éves terv, költségvetés és a gazdálkodás fő irányainak meghatározásáról, 

elfogadásáról, 

 az éves beszámoló, ill. a közhasznúsági melléklet elfogadásáról, 

 a tisztségviselők megválasztásáról, visszahívásáról, beszámolójuk elfogadásáról, 

 az alapítói vagyonról való rendelkezésről, 

 az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata elfogadásáról és módosításáról, 

 az Alapítvány alkalmazottainak kiválasztásáról, munkaszerződésük tartalmának 

meghatározásáról, 

 az Alapítványhoz való csatlakozásról, 

 mindazon kérdésekben, amelyet a jogszabály vagy az ügy természete az Alapítvány 

kezelő szerve hatáskörébe utal. 

 

(15) A kuratóriumi tagsági viszony az alapító határozatával és a jelölt elfogadó 

nyilatkozatával jön létre. A kuratórium tagjai olyan személyek, akik tevékenységükkel segítik 

a közösségi életet és köztiszteletben álló, elismert személyek. A kuratórium tagjainak jelölése 

határozatlan időre szól. A kuratórium tagjai díjazásra nem jogosultak. 

 

A kuratóriumi tagsági viszony megszűnik: 

 visszahívással, 

 a kijelölésről lemondással, 

 a kuratóriumi tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével, 

 a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával 

 a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével 

 

A Kuratórium tagját az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az 

alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza.  

 

Az Alapítvány alapítói a vezető tisztségviselőt bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják. A 

vezető tisztségviselő megbízatásáról az alapítóhoz címzett vagy az Alapítvány további vezető 

tisztségviselői bármelyikéhez intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. Ha az Alapítvány 

működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új vezető tisztségviselő kijelölésével vagy 

megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon 

válik hatályossá.  

 



(16) A kuratórium elnöke és tagjai sem az alapítóval, sem egymással nem állhatnak tagsági, 

hozzátartozói vagy bármilyen egyéb alá- és fölérendeltségi vagy összeférhetetlenségi 

viszonyban. A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt 

előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is 

betölt. 

 

(17) Ha a kuratórium, vagy a kuratórium tagjának tevékenysége az Alapítvány célját 

veszélyezteti, az alapító a kijelölt visszavonhatja és új személyeket jelölhet ki. A kijelölés 

visszavonására, ill. új tag kijelölésére az alapító okirat rendelkezései az irányadóak. 

 

(18) A kuratórium határozathozatalában nem részt az a tag, akinek közeli hozzátartozója, 

élettársa, a kuratórium határozata alapján: 

- kötelezettség, vagy felelősség alól mentesülne, 

- vagy bármilyen más előnyben részesülne, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány a közhasznú cél szerinti juttatásai 

keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

 

(19) Az Elnök csak kuratóriumi döntés alapján tehet olyan jognyilatkozatot, amely az 

Alapítvány vagyoni helyzetét befolyásolja. Az Elnök az Alapítványt akként jegyzi, hogy az 

előírt, előnyomott, vagy előnyomtatott alapítványi név alá nevét önállóan aláírja. A 

képviseleti jog korlátozása harmadik személlyel szemben hatálytalan. 

 

(20) Nem lehet a kuratórium elnöke, vagy tagja az a személy, aki 

 a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja, 

 a közhasznú szervezettel a kuratóriumi tagsági megbízatásán kívüli más tevékenység 

kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb 

jogviszonyban áll, 

 az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 

 ha a felügyelő szerv elnökének, vagy tagjának, vagy az alapítóknak a közeli 

hozzátartozója, vagy azzá válik, 

 akinek vonatkozásában a Ptk-ban, a 2011. évi CLXXV. törvényben, illetve a jelen 

alapító okiratban foglalt összeférhetetlenségi okok fennállnak 

 a hatályos jogszabályok alapján büntetett előéletűnek minősül, vagy akit szabálysértési 

eljárásban vagyon elleni cselekmény miatt jogerősen marasztalnak, 

 a jogszabályban meghatározott egyéb esetekben. 

 

10./ Az Alapítvány alapítója elhatározza, hogy az Alapító Okirat IV/3. pontját az alábbiak 

szerint módosítja – tekintettel a 2014. október 8-án hozott alapítói határozatra, illetve a 

Debreceni Törvényszék Apk.60.233/1991/27. számú végzésére -: 

 

„3./ Az Elnök 

 

(1) Az Elnök – úgy mint a Kuratórium többi tagja - képviseli az Alapítványt külső 

kapcsolatokban, harmadik személyekkel, valamint hatóságokkal szemben, irányítja a 

kuratórium munkáját és végrehajtja a határozatait, összehívja a kuratórium üléseit, az alapító 

által kijelölt, és az Alapító Okirat V/2. pontjában megjelölt másik kurátorral együttesen 

gyakorolja az Alapítvány bankszámlája felett a rendelkezési jogot, koordinálja az Alapítvány 

munkáját. 

 



(2) A kuratórium elnöke évente írásban beszámol a kuratórium részére saját munkájáról és az 

Alapítvány működéséről. A beszámoló elfogadásáról a kuratórium egyhangúan dönt. A 

szavazásban az Elnök nem vehet részt, őt a határozatképesség megállapításánál figyelmen 

kívül kell hagyni. Az elfogadott beszámolót a kuratórium nyilvánosságra hozza.” 

 

11./ Az Alapítvány alapítója elhatározza, hogy az Alapító Okirat VII/2. pontját az alábbiak 

szerint módosítja – tekintettel a 2014. május 28-án és 2014. szeptember 16-án hozott alapítói 

határozatokra, illetve a Debreceni Törvényszék Apk.60.233/1991/25. számú végzésére -: 

 

„2./ Az Alapítványnak a számviteli törvény és a vonatkozó egyéb jogszabályok alapján - az 

elnök által készített - éves beszámolóját a kuratórium hagyja jóvá. Az Alapítvány köteles az 

éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készíteni. A 

közhasznúsági melléklet elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. A 

közhasznúsági mellékletben be kell mutatni az Alapítvány által végzett közhasznú 

tevékenységeket, ezen tevékenységek fő célcsoportjait és eredményeit, valamint a közhasznú 

jogállás megállapításához szükséges az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint 

az Egyesületek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32.§-ban 

meghatározott adatokat, mutatókat. 

 

12./ Az Alapítvány alapítója elhatározza, hogy az Alapító Okirat IV/3. pontját az alábbiak 

szerint módosítja – tekintettel a 2014. május 28-án, 2014. szeptember 16-án és 2014. október 

8-án hozott alapítói határozatokra, illetve a Debreceni Törvényszék Apk.60.233/1991/25. és 

/27. számú végzéseire -: 

 

„3./ Az Alapítvány éves közhasznúsági mellékletébe és egyéb irataiba – a Kuratórium 

elnökével előre egyeztetett időpontban - bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségére 

másolatot készíthet. Az Alapítvány beszámolóját, illetve közhasznúsági mellékletét a Hajdú-

Bihari Naplóban hozza nyilvánosságra, illetve székhelyén kifüggeszti, valamint az Országos 

Bírósági Hivatalnál letétbe helyezi.” 

 

 

13./ Az Alapítvány alapítója elhatározza, hogy az Alapító Okirat VII/6. pontját az alábbiak 

szerint módosítja – tekintettel a 2014. május 28-án hozott alapítói határozatra -: 

 

„6./ Kasza Béla és Kovács Lászlóné alapítók ezen okirat aláírásával az 1959. évi IV. törvény 

74/C. § (7) bekezdése alapján – a 2013. évi V. törvény 3:394 §-ával összhangban - úgy 

rendelkeznek, hogy 2005. augusztus 26. napjától az alapítói jogaikat helyettük a Debreceni 

Ady Endre Gimnázium alapító gyakorolja.” 

 

14./ Az Alapítvány alapítója elhatározza, hogy az Alapító Okirat VIII. pontját az alábbiak 

szerint módosítja – tekintettel a 2014. május 28-án hozott alapítói határozatra -: 

 

Jelen határozat bevezetésre került a Határozatok Könyvébe 2014. október 8. napján. 

 

 

Debrecen, 2014. október 8. 

 

 

 

 



 

 

                                                                                  _________________________________ 

                                       Debreceni Ady Endre Gimnázium 

alapító, illetve alapítói jogok                                                                           

gyakorlójának képviselője 

                              Rózsavölgyi Gábor igazgató 

 

 

 

Az alapítói határozatot készítettem és ellenjegyzem Debrecenben, 2014. október 8. 

napján: 

 

 

 

         Dr. Dobrossy István 

          ügyvéd 
 


