
ARIADNE – GAIA ALAPÍTVÁNY

A 2011. MÁRCIUS 21-I ÉS A 2011. JÚNIUS 29-I MÓDOSÍTÁSOKKAL EGYSÉGES 

SZERKEZETBE FOGLALT 

ALAPÍTÓ OKIRATA

Preambulum

Alulírott Alapítók 1989. december 11-én létrehozták az Ariadne Gaia 

Alapítványt, amelyet a Fővárosi Bíróság 1991. január 14-én kelt 8. 

PK.64.670/ 2 ügyszámú végzésével, 1005 sorszám alatt nyilvántartásba 

vett.

A Fővárosi Bíróság 1999. június 8-án kelt 12. Pk. 64670/9. sz. végzésével 

az Alapítványt közhasznú szervezetté minősítette.

Az Alapítvány hatékonyabb működése érdekében az Alapító Okiratot  

módosítom  1  , és egyúttal megalkotom a módosításokkal egységes   

szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az alábbiak szerint:

1. Az Alapítók  :  

• Ruzsa  Ágota 

cím: 2090 Remeteszőlős, Patak sétány 86.

• Scherbák Viktorné Sinai Magdolna

cím: 1026 Budapest, Nagyajtai u.4/b

elhunyt

• Szepes Mária (Szepes Béla Miklósné)

cím: 1026 Budapest, Júlia u. 13.

Az MC 0412500 számú halotti anyakönyvi kivonat tanúsága 

szerint 2007. szeptember 3. napján elhunyt.

2. Az Alapítvány neve  :   Ariadne Gaia Alapítvány

3. Az Alapítvány székhelye  :   1148 Budapest, Szervián u. 20. I. em. 

2. 

4. Az Alapítvány célja  :   a társadalomban, a gazdaságban és az 

egyénben kibillent egyensúly helyreállítása a harmonikus, fenntartható 

fejlődés megvalósítása érdekében. Az ehhez szükséges transzformációs 

folyamatok alapja a holisztikus szemléletű oktatás, gyógyítás, fejlesztés, a 

1 A módosításokat az okirat dőlt és aláhúzott formában tartalmazza



transzperszonális pszichológia és a tanuló társadalom alapját képező 

rendszerelvű gondolkodás és képességfejlesztés.

Ennek keretében:

- Olyan módszert és szemléletet ad át, amely által az egyén és a közösség 

közvetlen felelősségét és transzcendens, több dimenziós létét felismerve 

autonóm módon vezérli életét a teljesség felé.

- Olyan projekteket kezdeményez és támogat, melyek a fentiek szellemében 

igyekeznek a hétköznapi élet minőségét megváltoztatni, különös figyelmet 

fordítva a segítői, oktatói és vezetői szerepekben dolgozókra, a fiatalságra, 

az esélyegyenlőségre szorultakra az esélyegyenlőség hiányával élőkre (nők, 

betegek, megváltozott munkaképességűek), valamint olyan szervezeti 

kultúra kialakítására, amely a fenntartható fejlődésre koncentrál.

- A XXI. század alapvető kihívása a fenntartható fejlődés értékei mentén 

történő társadalmi, gazdasági és környezeti egyensúly megteremtése, az 

azt szolgáló szervezeti kultúra kialakítása. Ennek érdekében személyi, 

szakmai és szervezeti fejlesztést szolgáló tevékenységet végez.

- A felnőttképzés területén a hagyományos módszerek mellett az euroatlanti 

módszerek meghonosítása, amely az egész életen át tartó tanuláshoz 

szükséges képességet fejleszti

- Mindezt felnőttképzési programok, tanfolyamok, konferenciák, nemzetközi 

tapasztalatcserék, kutatás és könyv-, hang- és videó kiadványok 

elkészítése és kiadatása révén igyekszik megvalósítani. 

A fenti célok minél szélesebb körű megvalósítása érdekében az Alapítvány 

különösen az alábbi, autonóm programokra helyezi a hangsúlyt:

(a). A „Camelot: Vándor kollégium a fenntartható fejlődésért’”, amely a hazai 

oktatásban és vezetőképzésben naprakész, a tudás alapú és együttérző 

társadalomra felkészülő fiatal vezetők, tanárok és érdeklődők tanulási helyévé 

válik, 

(b) „Tűzmadár”, amely a személyes válságban, a betegség útvesztőjében 

magukat kereső, az átalakulás útjára lépő emberek tanulási, támogatási, 

rehabilitációs programja, amely a segítők, és segítettek közösségét szolgálja

(c) „SOL Műhely” (Society for Organizational Learning), amely a tanuló 

társadalom és a fenntartható fejlődés – beleértve a környezetvédelmet is - 

érdekében munkálkodó szervezeteknek ad tanulási-találkozási teret a tudás-

innováció és a szervezetek társadalmi felelősségének fejlesztése érdekében.

(d) az „Ariadne Műhely” munkája a kibillent egyensúly helyreállítására 
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törekedve a női szerepek, a nő tudati és társadalmi szerepére irányítja a figyelmet 

(e) a „Hétsugár csoport” a WorldGoodwill (Világ Jóakarat) nemzetközi – ENSZ-

hez kapcsolódó - szervezet munkáját ismerteti meg a hazai érdeklődőkkel, és 

olyan programokat és közös dialógusokat kezdeményez, amely a spirituális 

értékek társadalmi és gazdasági fejlődésre gyakorolt hatását vizsgálja.

(f) az alapítók közül Wictor Charon hagyatékának és a hozzá kapcsolódó, a  

hagyatékban  feltáruló  Szepes  Mária  és  más  tanítványok  munkáinak  

feldolgozásával,  a  nyílvánosság  számára  elérhetővé  tételével  a  Wictor  

Charon szellemiségét és üzenetét szem előtt tartó „Charon Intézet” az új  

kor kihívásaira keres válaszokat.

Az  Alapítvány  a  célok  elérése  érdekében  vállalkozási  tevékenységet  is 

folytathat  jelen  alapító  okirat  6.2.  pontjában  meghatározott  feltételek 

szerint. 

5.     Az Alapítvány besorolási kategóriája  :   közhasznú szervezet. 

5.1. Az Alapítvány által  végzendő közhasznú tevékenység (az 1997. évi 

CLVI. törvény 26. §-ának c) pontja alapján):

1. egészségmegőrzés,  betegségmegelőzés,  gyógyító,  egészségügyi 

rehabilitációs tevékenység

2. szociális tevékenység, családsegítés, rászorultak gondozása,

3 tudományos tevékenység, kutatás

4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

5. kulturális tevékenység

9. környezetvédelem

11. hátrányos  helyzetű  (pl.  nők)  csoportok  társadalmi 

esélyegyenlőségének elősegítése

12. emberi és állampolgári jogok védelme

17 rehabilitációs foglalkoztatás

18.  munkaerőpiacon  hátrányos  helyzetű  rétegek  képzésének, 

foglalkoztatásának elősegítése és a kapcsolódó szolgáltatások

19. euroatlanti integráció elősegítése

6.  Az Alapítvány induló vagyona  :   az Alapítók által rendelkezésre 

bocsátott 100.000.- Ft, azaz Egyszázezer forint. 

Az Alapítvány induló vagyona, annak kamatai,  valamint a csatlakozások 

teljes  összegben  használhatók  fel  az  Alapítvány  céljainak  elérése 
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érdekében.

Az  Alapítványhoz  bármely  bel-  és  külföldi  természetes  és  jogi  személy 

csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag, vagy 

bármely más módon támogatni kívánja. 

Az  Alapítvány  pénzbeli  és  dologi  támogatásokat  is  elfogadhat, 

elfogadásáról  a  Kuratórium  dönt.  Az  Alapítvány  nevében  vagy  javára 

történő  adománygyűjtés  csak  az  Alapítvány  (Kuratórium)  írásbeli 

meghatalmazása alapján végezhető.

Az  Alapítvány  váltót,  illetve  más  hitelviszonyt  megtestesítő  értékpapírt 

nem bocsáthat ki.

Az  Alapítvány  támogatást  egyéni  kérelmek  vagy  pályázatok  alapján 

nyújthat.  A  támogatott  személyek  vagy  szervezetek  tevékenysége  az 

alapítványi célokhoz kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.

Az  Alapítvány  bármely  cél  szerinti  juttatását  pályázathoz  kötheti.  A 

pályázat 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.

Az  esetleges  külföldi  támogatásoknak  valutában  történő  kezelésére  az 

Alapítvány külön devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó 

összeget devizában is felhasználhatja.

Az  Alapítvány  tisztségviselőjét,  a  támogatót,  valamint  e  személyek 

hozzátartozóját  –  a  bárki  által  megkötés  nélkül  igénybe  vehető 

szolgáltatások, az alapító okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél 

szerinti juttatásban nem részesítheti.

Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az 

alapítványi  célok  mind  hatékonyabb  megvalósítása  érdekében  fő-  és 

mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési 

szabályokat kell alkalmazni. Az Alapítvány részére juttatott adományokat 

a  könyv  szerinti  értéken,  ennek  hiányában  a  szokásos  piaci  áron  kell 

nyilvántartásba venni.

A nem pénzeszközökben történő hozzájárulásokat a Kuratórium döntése 

szerint a legcélszerűbb módon kell kezelni, felhasználni, illetve értéküket 

megóvni.

Az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől  – a normatív támogatás 

4



kivételével – csak írásbeli szerződés alapján részesülhet támogatásban. A 

szerződésben  meg  kell  határozni  a  támogatással  való  elszámolás 

feltételeit és módját.

Az  államháztartás  alrendszereitől  kapott  támogatás  hitel  fedezetéül, 

illetve hitel törlesztésére nem használható.

6.1. Az Alapítványi vagyon felhasználásának módja:

Az  Alapítvány  az  alapítványi  célok  mind  hatékonyabb  megvalósítása 

érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.

6.2. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban 

nem  lehet  az  Alapítvány  fő  tevékenysége.  Az  Alapítvány  vállalkozási 

tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat 

nem veszélyeztetve  végez.  Gazdálkodása  során  elért  eredményét  nem 

oszthatja  fel,  azt  az  alapítványi  célokban  megfogalmazott 

tevékenységekre használja fel.

7. Az  Alapítvány  kezelő  szerve  :   Az  Alapító  az  Alapítvány 

vagyonának  kezelésére  és  a  vagyonnak  az  Alapítvány  céljaival  

összhangban álló felhasználásának biztosítására 4 tagú Kuratóriumot hoz  

létre.

7.1. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: 

1. Szentirmai Judit (a Kuratórium elnöke)

Cím: 8086 Felcsút, Fő utca 146. 

2. Ruzsa Ágota 

Cím: 2090 Remeteszőlős, Patak sétány 86.

3. Varga Tamás  

Cím:   1137 Budapest, Katona József u. 39.  

4. Murzsicz András  

Cím: 1084 Budapest, József u. 10. I/18.
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Az Alapítvány kuratóriumának titkári feladatait az Alapító, majd 

későbbiekben a kuratórium által kinevezett alapitványi titkár látja el 

megbízási szerződés vagy esetleg alkalmazásos jogviszonyban. A 

kuratórium jogosult arra, hogy a kuratórium titkárának – amennyiben az 

az Alapítvánnyal alkalmazotti jogviszonyban áll – képviseleti jogot 

biztosítson. Az erről szóló határozatban meg kell jelölni a képviseleti jog 

gyakorlásának módját és terjedelmét is. 

Az Alapítvány képviselője  

- Szentirmai Judit, a Kuratóriumi elnöke, képvisleti joga önálló. 

A kuratóriumi elnököt és a tagokat az Alapítók határozott időre, 5 évre 

kérik fel, amely megbízatás csak indokolt esetben (Ptk. 74/C. §. (6) 

bekezdés) vonható vissza. A Kuratórium tagjai vezető tisztségviselőknek 

minősülnek.

Nem lehet a Kuratórium tagja az a személy, aki olyan közhasznú 

szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két évben legalább 

egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény 

szerinti köztartozását nem egyenlítette ki a közhasznú szervezet 

megszűntét követő két évig.

A Kuratórium tagjai kötelesek az Alapítványt tájékoztatni, amennyiben 

más közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői megbízatásuk 

keletkezik, és a megválasztást megelőzően a jelölt is köteles arról 

nyilatkozni, hogy más közhasznú szervezetnél fennáll-e vezető 

tisztségviselői megbízatása vagy sem.

A kuratóriumi tagság megszűnik:

- a tag halálával,

- lemondással,

- a tag Alapítók által történő visszahívásával,

- a felkérés tartamának lejártával,

- a Kuratórium visszahívásával,

- az Alapítvány megszűnésével.

7.2. Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv 

(Kuratórium), amelyben az Alapítók - közvetlenül vagy közvetve – az 

Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást 

gyakorolhatnak. (Ptk. 74/C. §. (3) bekezdés.) Az Alapítókkal érdekeltségi 

viszonyban álló személyek a Kuratóriumban csak kisebbségben lehetnek.

7.3. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal 

ülésezik, valamint évente egy alkalommal (mérlegkészítéskor) 
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tájékoztathatja az Alapítókat az Alapítvány munkájáról, különös tekintettel 

az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.

7.4. A Kuratóriumot az elnök vagy bármelyik kuratóriumi tag együttesen 

összehívhatja. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok 

az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban 

értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak.

7.5. A Kuratórium ülései nyilvánosak. Az Alapítvány zárt ülést csak abban 

az esetben rendelhet el, ha a nyilvános ülés tartása sérti a személyiségi 

jogokat és az adatvédelmet. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a 

szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok 

több mint 50%-a jelen van. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, 

egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök 

szavazata dönt. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést 

egyhangúan fogadja el.

Határozatképtelenség esetén a Kuratórium ülését  egy héten belül  újból 

össze kell hívni.

A Kuratórium hatáskörébe tartozó ügyek közül az összlétszámhoz 

viszonyított kétharmados többség szükséges az Alapítvány Szervezeti és 

Működési Szabályzatának és a Kuratórium ügyrendjének 

megállapításához, továbbá azokban az ügyekben, amelyekben az 

Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzata azt előírja. 

7.6. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:

-     az Alapítványi célok megvalósítását segítő stratégiai irányok felállítása

- az Alapítvány Szervezeti  és  Működési  Szabályzatának  (továbbiakban 

SZMSZ) megállapítása, módosítása

- a Kuratórium ügyrendjének megállapítása, módosítása

- döntés  az  Alapítvány  vagyonának  céljaival  megegyező 

felhasználásáról,

- pályázatok kiírása és elbírálása,

- csatlakozás és feltételhez kötött adományok elfogadása,

- az  Alapítvány  éves  munkaterve  és  költségvetése,  valamint  az  éves 

közhasznúsági jelentés jóváhagyása,

- a  Kuratórium  titkárának  megválasztása,  mikor  az  Alapító  ezzel 

megbízza

- minden  olyan  további  kérdés,  amelyet  az  Alapító  Okirat,  illetve  az 
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SZMSZ a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal.

7.7. A kuratóriumi ülésekről minden esetben nyilvántartás és jegyzőkönyv 

készül, amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, 

időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya 

(ha lehetséges személye). A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott 

határozatokat sorszámmal ellátva. 

A nyilvántartást és a jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását 

szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell az Alapítvány iratai között 

megőrizni. Folyamatos kezelését a Kuratórium Elnöke látja el. A 

határozatok könyvében foglaltakról kérésre a képviselő tájékoztatást ad.

A  Kuratórium  döntéseit,  a  döntés  időpontját  követő  két  héten  belül  - 

igazolható módon - írásban közli az érintettekkel, valamint az Alapítvány 

székhelyén, azaz telephelyén kifüggeszti.

Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az 

Alapítvány székhelyén, azaz telephelyén – az Alapítvány képviselőjével 

előre egyeztetett időpontban - bárki betekinthet, arról saját költségére 

másolatot készíthet. A Kuratórium a betekintési jogot a személyiségi jogok 

és az üzleti titok védelme érdekében korlátozhatja. 

A Kuratórium évente egyszer, saját honlapján nyilvánosságra hozza az 

Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés módját, a 

támogatási lehetőségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a 

működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót, továbbá 

nyilvánosságra hozza tevékenységének és gazdálkodásának főbb adatait. 

Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által 

megismerhetők.

7.8. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki 

vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685. §. b.), élettársa (a 

továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy

- bármilyen más előnyben részesül,  illetve a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a 

bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, 

illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági jogviszony alapján 

nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.

7.9 A kuratórium titkára a következő feladatokat látja el:
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− Az Alapítvány éves munkatervében meghatározott feladatok 

megvalósításának és dokumentálásának koordinálása

− Pályázati figyelés az Alapítvány számára

− Az Alapítvány pályázatainak és az elnyert támogatások 

felhasználásának nyilvántartása, kapcsolattartás a támogatást nyújtó, 

ill. a felhasználásban együttműködő partnerszervezetekkel

− Az alapítvány kuratóriuma munkájának előkészítése - segítése

− Az Alapítvány hazai és nemzetközi együttműködéseinek koordinálása

− Az alapítványi iroda vezetése, a folyamatos ügymenet biztosítása 

(levelezés, nyilvántartás, irattár, házipénztár kezelése, 

kapcsolattartás…)

− Az Alapítvány működésével összefüggő hivatalos ügyek intézése

8.) Felügyelő Biztos

8.1. Az Alapítók a Kuratóriumtól elkülönült felügyelő biztos kérnek fel. 

8.2. A Felügyelő Biztos: 

Slenker Endre, 1195 Budapest, Tulipán u. 8.

A Felügyelő Biztost határozott időre az Alapítók kérik fel 5 évi év  

időtartamra. A Felügyelő Biztos indokolt esetben visszahívható. A  

Felügyelő Biztos vezető tisztségviselőknek minősül. 

Nem lehet Felügyelő Biztos az a személy, aki

a) a Kuratórium elnöke, vagy tagja,

b az Alapítvánnyal a megbízatásán kívül 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 hozzátartozója.

Nem lehet az Alapítvány Felügyelő Biztosa az a személy, aki olyan  

közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét megelőző két  

évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről  

szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki a közhasznú 

szervezet megszűntét követő két évig.

A Felügyelő Biztos köteles az Alapítványt tájékoztatni, amennyiben más  

közhasznú szervezetnél vezető tisztségviselői megbízatása keletkezik, és  
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a megválasztást megelőzően a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más  

közhasznú szervezetnél fennáll-e vezető tisztségviselői megbízatása vagy  

sem.

8.3. A Felügyelő Biztos tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben nem  

részesülhet. A Felügyelő Biztos megbízását az alapító okirathoz csatolt  

nyilatkozatuk értelmében vállalja.

8.4.  A  Felügyelő  Biztos  ügyrendjét  maga  állapítja  meg,  és  a  szerint  

működik.

8.5. A Felügyelő Biztos vizsgálatairól sorszámozott jegyzőkönyvet készít,  

határozatait ugyancsak sorszámozza.

A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévők, meghívott  

személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a  

hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát. 

8.6. A Felügyelő Biztos jogosult az Alapítvány működését és  

gazdálkodását ellenőrizni, jelentést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást  

kérni az Alapítvány Kuratóriumától, illetve munkavállalóitól, az Alapítvány 

könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. A Kuratórium 

ülésein tanácskozási joggal részt vehet.

A Felügyelő Biztos köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak  

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy

a.) az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az 

Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő cselekmény 

(mulasztás) történt, amelynek megszűntetése vagy 

következményeinek elhárítása, illetve enyhítésre a Kuratórium 

döntését teszi szükségessé,

b.) a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A Kuratóriumot a Felügyelő Biztos indítványára annak megtételétől  

számított harminc napon belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen  

eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Biztos jogosult.

Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges  

intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Biztos köteles haladéktalanul  

értesíteni a törvényességi felügyeleti szervet. 

A Felügyelő Biztos megszűnik:

- a Biztos halálával,  

- lemondással,
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- az Alapítók által történő visszahívással,

- a felkérés időtartamának lejártával,

- az Alapítvány megszűnésével.

9. Az Alapitvány önálló jogi személyiségű szervezeti egysége

Az Alapitvány  , küldetése és az alapítók szellemiségének ápolása   

érdekében, azzal összhangban, önálló   önálló jogi személyiségű szervezeti   

egységet hoz létre és működteti azt Charon Intézet név alatt, 1085  

Budapest, Rökk Szilárd u. 7. II/12. székhellyel. 

Az ügyvezetőt az Alapitvány kuratóriuma nevezi ki, hivja vissza, és  

gyakorolja felette a fegyelmi jogkört. Az Intézet alkalmazottai felett az  

Intézet ügyvezetője gyakorolja a munkáltatói jogkört.  

Az Intézet ügyvezetője Magyar Csilla (1196 Budapest, Árpád u. 177.)

Az Alapitvány vagyonából 100.000 Ft-ot elkülönit az Intézet működéséhez.  

A Charon Intézet bankszámlája feletti rendelkezési jogot az ügyvezető  

önállóan jogosult gyakorolni.

10. Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 

közhasznúsági jelentést készíteni.

A  közhasznúsági  jelentés  elfogadása  a  Kuratórium  kizárólagos 

hatáskörébe tartozik.

A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
-  számviteli beszámoló

-  a költségvetési támogatás felhasználása

-  a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás

-  cél szerinti juttatások kimutatása

-  a központi  költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a 

helyi önkormányzattól, a települési kisebbségi önkormányzattól, a 

települési önkormányzatok társulásától kapott támogatás mértéke

- a közhasznú szervezet vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások 

értéke, illetve összege

– közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló

Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági jelentés 

elfogadásával  egyidejűleg,  tárgyévet  követő  év  május  31.  napjáig  a 

Kuratórium egyhangú döntése alapján történik.

11. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogot Szentirmai Judit,  

a kuratórium elnöke önállóan jogosult gyakorolni. A kuratórium elnöke  

megfelel a Ptk 74/C. §. (3) bekezdésében foglalt előírásoknak.
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12. Az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre. Az Alapítvány 

megszűnésére a Polgári Törvénykönyv 74/G §-ában foglalt rendelkezések 

az irányadóak. A Bíróság az Alapítványt az Alapítók kérelmére 

megszüntetheti, ha a közfeladat iránti szükséglet megszűnt, vagy a 

közfeladat ellátásának biztosítása más módon, illetve más szervezeti 

keretben hatékonyabban valósítható meg.

Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén a fennmaradó vagyont az 

Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani és erről a nyilvánosságot 

megfelelően tájékoztatni.

13. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, 

szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, 

illetve azoktól támogatást nem kap, továbbá országgyűlési képviselői, 

valamint megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és 

nem támogat.

14. Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végez, a 

Kuratórium Befektetési Szabályzatot készít, és azt egyhangúan fogadja el.

15. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyv rendelkezései, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 

1997. évi CLVI. törvény szerint kell eljárni.

16. Az Alapítvány Kuratóriuma vagy annak tisztségviselője által a 

feladatkörének ellátása során harmadik személynek okozott káráért az 

Alapítvány a felelős. A tisztségviselő az általa e minőségben az 

Alapítványnak okozott káráért a polgári jog általános szabályai szerint 

felel.

17. Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a Fővárosi Bíróság 

nyilvántartásba vételével jön létre. A nyilvántartásba vétel nem tagadható 

meg, ha az alapító okirat az e törvényben meghatározott feltételeknek 

megfelel. Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló 

határozat jogerőre emelkedése napján kezdheti meg. 

Jelen alapító okirat a Fővárosi Bíróság végzésével válik érvényessé.

Jelen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot, mint 

akaratukkal mindenben egyezőt jóváhagyólag írták alá az alulírott tanúk 

jelenlétében.

Budapest, 2011. június 29.                      

          Ruzsa Ágota, Alapító
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