ALAPÍTÓ OKIRAT
Amely alapján az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV.
törvény 74/A-74/G. paragrafusa alapján jogi személyiséggel rendelkező alapítványt hoz létre az
alábbiak szerint:
1.
Az alapító:
Szikói Gábor
an.: Kamenik Ildikó
lakik:aaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
2.
Az alapítvány neve:
Magyar Könyvbarát Közhasznú Alapítvány
Az alapítvány székhelye:
1016 Budapest, Hegyalja út 16. II. em. 2.

3.
Az alapítvány célja:
Az alapítvány tartós közérdekű célja:
-

-

a magyar könyvkultúra, a magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem több évszázados
hagyományainak ápolása, az olvasáskultúra színvonalának emelése
a magyar könyvszakmai tevékenységek kultúragyarapító eredményeinek megőrzése és
fejlesztése, valamint terjesztése
a magyar bibliofília örökségének továbbvitele, ismereteinek terjesztése,
az olvasás társadalmi szerepe csökkenésének megállítása, növekedésének elősegítése,
különös tekintettel a kortárs magyar irodalom olvasottságának növelésére, az irodalmi
ismeretterjesztő közösségi tevékenységek aktív elősegítése,
irodalmi, ismeretterjesztő rendezvények szervezésének anyagi támogatása,
tudományos kutatók tudósi munkájának anyagi támogatása
irodalmi folyóiratok munkatársainak anyagi támogatása.

Fentieken túlmenően az alapítványtámogatást kíván nyújtani a Könyvhét c. folyóiratnak, oly
módon, hogy aktív hirdetési és PR tevékenységgel tovább növelje az újság ismertségét,
kedveltségét, valamint olvasóinak számát, továbbá anyagilag is segítni kívánja rendszeres
megjelenését
Az alapítvány fenti céljait kiemelten PR hirdetési tevékenységgel, konferenciák, író-olvasó
találkozók szervezésével, a múlt kulturális és történeti emlékeinek feltárását célul kitűző
sajtókiadványok megjelentetésének támogatásával kívánja megvalósítani.
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Az alapítvány a céljainak megvalósításhoz igénybe kívánja venni a hazai pénzintézeteket
támogatását, melynek érdekében a pénzintézetek körében aktív PR tevékenységet kíván kifejteni.

4.
Az alapítvány közhasznú szervezetként működése:
A közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. tv. 26.§ (c) bek. alapján az Alapítvány az alábbi
közhasznú tevékenységeket gyakorolja:
-

tudományos tevékenység, kutatás
nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
kulturális tevékenység
kulturális örökség megóvása

Az Alapítvány közérdekű céljainak megvalósítása, a megvalósítás lehetőségeinek bővítése és
színvonalának emelése érdekében - pénzeszközei gyarapítására -, kizárólag kiegészítő jelleggel
vállalkozási tevékenységet folytathat. E vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végzi, a gazdálkodása során elért eredményét
nem osztja fel, hanem azt közhasznú tevékenységére fordítja.
Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.
A társaság nem zárja ki, hogy tagjain kívül más is részesülhessen a közhasznú szolgáltatásaiból.
5.
Az alapítványi vagyon:
Az alapító 200.000.-Ft - azaz Kettőszázezer forint - induló vagyonnal látja el az alapítványt, melyet
az alapító az alapítványi számlára befizetett.
Az alapítványi vagyon tőkéje és kamata is felhasználható a cél érdekében.
Az alapítványi vagyon felhasználása akként történik, hogy az Alapítványhoz beérkezett kérelmeket
a kuratórium - az alapítványi célok megvalósítását szem előtt tartva – ülésén elbírálja, és a
kérelmezőnek az elbírálás nyomán megítélt alapítványi segítséget nyújtja.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végezheti.
Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt teljes egészében az
Alapító Okirat 3. és 4. pontjaiban meghatározott tevékenységre fordítja.
Az Alapítvány befektetési tevékenységet csak a kuratórium által elfogadott befektetési szabályzat
alapján folytathat.

6.
Csatlakozás az alapítványhoz:
Az alapítvány nyitott, bármely belföldi, vagy külföldi természetes, vagy jogi személy szabadon
csatlakozhat.
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A csatlakozás módja az, ha a kuratórium belegyező nyilatkozata után a csatlakozó adományát
befizeti az alapítvány számlájára. Az alapítvány külön deviza-számlát is nyit, így a befizetések
mind forintban, mind devizában teljesíthetők.
A csatlakozás alapítói jogokkal nem jár.
Amennyiben az adományozó feltételt szab, úgy annak elfogadásáról a kuratórium dönt.
Amennyiben a befizető külön kikötést nem tesz, hogy az általa teljesített befizetésnek csak a
kamatai kerülhetnek felhasználásra, úgy az így keletkezett alapítványi vagyonnak mind a tőke része,
mind a kamatai felhasználhatóak.
7.
Az alapítvány kezelése:
Az alapító az alapítvány kezelésére 3 fős kuratóriumot jelöl ki.
A kuratórium tagjai:
Pesti Zsuzsanna
lakik:aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa.
an.: Mezei Ibolya
Dr. Pompor Zoltán
lakik: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
an.: Tóth Irma
Dr. Jakab Sára
lakik: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
an.: Vági Julianna
A kuratórium elnöke : Dr. Jakab Sára
A kuratórium tagjai ezen tisztség ellátását külön nyilatkozatban vállalják, és nyilatkoznak
összeférhetetlenségükről. Az alapító közeli hozzátartozói nem lehetnek a kuratórium többségi
tagjai. Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv, amelyben az alapító közvetlenül, vagy közvetve - az alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó befolyást
gyakorolhat.
A kuratóriumi tagok felkérése határozatlan időre szól. Amennyiben bármely kuratóriumi tag
tevékenységével az alapítvány célját veszélyezteti, úgy az alapító a kijelölést visszavonhatja és
ennek írásban történő közlését követően 30 napon belül más tagot jelölhet ki.
A kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásra nem jogosultak, költségeiket azonban
elszámolhatják.
8.
Képviselet
Az alapítvány képviseletére:
Pesti Zsuzsanna
lakik: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
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an.: Mezei Ibolya
és
Dr. Pompor Zoltán
lakik: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
an.: Tóth Irma
és
Dr. Jakab Sára
lakik: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
an.: Vági Julianna

jogosultak.
A kuratórium tagjai önállóan képviselik a kuratóriumot valamennyi hatóság, pénzintézet, valamint
harmadik személyek felé.
Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési joggal bír, Pesti Zsuzsanna, Dr. Jakab Sára
és Dr. Pompor Zoltán, oly módon, hogy a bankszámla felett Pesti Zsuzsanna és Dr. Jakab Sára
együttesen, Pesti Zsuzsanna és Dr. Pompor Zoltán együttesen, Dr. Jakab Sára és Dr. Pompor
Zoltán együttesen, míg Dr. Jakab Sára önállóan jogosult aláírni.
A kuratórium az alapítvány alkalmazottjának képviseleti jogot biztosíthat, megjelölve a képviseleti
jog gyakorlásának módját, illetőleg terjedelmét.
Az alapítvány vezető tisztségviselőinek összeférhetetlenségére az alábbiak vonatkoznak:
a kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján:
a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b.) 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
viszony alapján nyújtott létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
Az alapítvány megszűntét követő 2 évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető tisztségviselője
az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be vezető tisztséget, amely az adózás
rendjéről szóló törvény szerint köztartozását nem egyenlítette ki. A vezető tisztségviselő, illetve az
ennek kijelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
A kuratórium tagjai az alapítóval semmilyen érdekeltségi kapcsolatban nem állhatnak.
A kuratórium tagjai a szervezettel munkaviszonyban vagy egyéb jogviszonyban nem állhatnak.
9.
A kuratórium működése:
A kuratórium szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Az ülések összehívásáról a
kuratórium elnöke jogosult és köteles gondoskodni. Össze kell hívni a kuratórium ülését akkor is,
ha azt a tagok legalább 1 /3-a írásban kéri.
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A kuratórium összehívására vonatkozó meghívót az ülés határnapja előtt legalább 8 nappal ki kell
küldeni. A meghívóban közölni kell az ülés napirendjét is.
Az ülés határozatképes, ha azon a kuratórium összes tagjának több mint fele jelen van. A
kuratórium tagjainak az ülésen személyesen kell megjelenni, képviseletre nincs lehetőség. A
szavazás során minden tagnak egy szavazata van.
A kuratórium ülései nyilvánosak.
A kuratórium határozatait általában egyszerű szótöbbségi határozattal hozza. Az egyszerű
szótöbbségi határozat alól kivételt képez, ha a minősített többségű szavazást jogszabály, vagy az
alapító okirat írja elő.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
A kuratórium határozatait nyílt szavazással hozza meg, kivételt képeznek ez alól személyi
kérdésekben való döntések, valamint azon esetek, amelyekben a titkos szavazást kuratórium ülésein
jelen lévő tagok legalább 1/3-a kéri.
A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni és a hozott határozatokat külön könyvben kell
nyilvántartani. A határozatok könyvéből ki kell derülnie a döntés tartalmának, időpontjának,
hatályának, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányának. A kuratórium ezen
határozatokról vezetett nyilvántartása nyilvános, az bárki által megtekinthető. A határozatok
könyvét, valamint az alapítvány gazdálkodásával, működésével kapcsolatos ügyiratokat az
alapítvány székhelyén kell őrizni. Ezen nyilvántartásról a kuratórium titkára köteles gondoskodni.
A kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban, igazolható módon (pl.: átvetetés, tértivevény, stb.)
közli.
A kuratórium elnöke köteles gondoskodni arról is, hogy a szervezet éves beszámolója a naptári évet
követő év április 1-ig elkészüljön és azt a kuratórium május 1-ig megtárgyalja.
A beszámoló elfogadása a megtárgyalást követően közgyűlési határozattal történik a kuratórium
összes tagja több mint felének igenlő szavazatával.
10.
A kuratórium jogköre:
A kuratórium hatáskörébe tartozik minden az alapítvány céljainak megvalósításával kapcsolatos
döntés, különösen:
az alapítvány vagyonának célzott felhasználásáról, a gazdálkodás irányának meghatározásáról, az
alaptőke biztonságos befektetéséről, az alapítvány gazdálkodásáról, vagyoni helyzetéről, a
megvalósított célokról készült beszámoló elfogadásáról, ügyrendjének megállapításáról,
elfogadásáról, pályázatokhoz való csatlakozásról.
Az alapítvány éves beszámolóját és a közhasznú jelentést a kuratórium hagyja jóvá, amelyek
nyilvánosak.
A közhasznúsági jelentés tartalmazza:
a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználását, a vagyon felhasználásával
kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a központi költségvetési szervtől az
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elkülönített állami pénzalaptói, a helyi önkormányzattói és mindezek szerveitől kapott támogatás
mértékét, a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót, a közhasznú szervezet
vezető tisztségviselőnek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét.
A közhasznúsági jelentést a tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30.-ig saját honlapján vagy
ennek hiányában a nyilvánosság számára elérhető más módon kell közzétenni.
Az alapítvány a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes pénztartozásait rendezni.
Az alapítvány elnöke nyilvántartást vezet a kuratórium döntéseinek tartalmáról, időpontjáról és
hatályáról, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányairól. Nyílt szavazás esetén a
támogatók és ellenzők számaránya mellet azok személyét is fel kell tüntetni.
A kuratórium tájékoztatja az általa hozott döntésekről az érintetteket, az alapító tagokat és a
csatlakozó tagokat, valamint a közvéleményt is a székhelyen elhelyezett hirdető tábláján 15 napig
kifüggesztett hirdetményben.
Az alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet az alapítvány
székhelyén hétköznap 14-16 óráig.
Az alapítvány működésének módjáról, szolgáltatási igénybevételének módjáról, valamint
beszámolói közléseiről Internet honlapján tájékoztatja a nyilvánosságot.
11.
Az Alapítvány Felügyelő Bizottsága
Kurucz István Lászlóné ln. Lévai Veronika Elnök
an.: Győri Márta
lakik: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Dr. Szelle Béláné ln. Stelczer Éva
an.: Rőder Irma
lakik: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Vadászné Lőrincz Erzsébet Zsuzsanna
an.: Csizmadia Olga Ida
lakik: aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
Az Alapítvány felügyelő, működését és gazdálkodását ellenőrző szerve a Felügyelő Bizottság,
melynek 3 tagját az Alapító meghatározott időre, 5 évre jelöli ki. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az
Alapítvány működését és gazdálkodását. A Felügyelő Bizottság tagjai a kuratórium ülésén
tanácskozási joggal részt vehetnek.
A felügyelő szerv ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a
vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást, vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.
A felügyelő szerv tagja a közhasznú szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt
vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik.
A felügyelő szerv köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a. a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit súlyosan sértő
esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek elhárítása,
illetve enyhítése az intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé,
b. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.
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Az intézkedésre jogosult vezető szervet a felügyelő szerv indítványára – annak megtételétől
számított harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető
szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult.
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket
nem teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó
szervet.
A Felügyelő Bizottság az Alapítvány könyveit és iratait megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság
köteles megvizsgálni minden olyan előterjesztést, amely a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe
tartozó ügyre tartozik.
A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de legalább évente egyszer ülésezik. Üléseit a Felügyelő
Bizottság elnöke hívja össze az ülés előtt 15 nappal a napirendi pontok közlésével. Üléséről
jegyzőkönyvet kell felvenni.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke, vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki
a. a vezető szerv elnöke, vagy tagja,
b. a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másként nem rendelkezik,
c. a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerint juttatást-, illetve
d. az a-c. pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki.
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.

12.
Az alapítvány gazdálkodása:
Az alapítvány önálló jogi személy és a rá vonatkozó hatályos törvények, és rendeletek szerint
gazdálkodik.
Az alapítvány kötelezi magát, hogy közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. Pártoktól
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, tőlük anyagi támogatást nem kap, nem fogad el,
országgyűlési, megyei, fővárosi, helyi önkormányzati választásokon képviselő jelöltet nem állít,
anyagilag nem támogat és ennek lehetőségét a jövőre nézve is mindenkorra kizárja.
Az alapítvány csak az alapítványi célok körébe eső, annak elérése érdekében létrehozandó
vállalkozást alapíthat, vagy ilyen jellegű vállalkozásban vehet részt. Az alapítvány vállalkozásnak
korlátlan felelősséggel rendelkező tagja nem lehet.
13.
Az alapítvány megszűnése:
Az alapítvány megszűnik, ha a bíróság megszünteti. Az alapítvány megszűnése esetén a megmaradó
vagyont a 3. pontban felsorolt céloknak megfelelően kell felhasználni.
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Az alapítvány megszűnik, ha az alapítványi cél megvalósítása az alapítástól eltelt időben a
megváltozott körülmények miatt már nem lehetséges.
Az alapító ezen okiratot, mint szándékának mindenben megfelelőt helybenhagyólag aláírta.

14.
Záró rendelkezés:
Az alapítvány bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. és a Kszt. vonatkozó rendelkezései, a
gazdálkodásra a hatályos pénzügyi rendelkezések az irányadók.
Az alapító jelen okirat ellenjegyzésére meghatalmazza Dr. Farkas Erika ügyvéd (Kiss és Társai
Ügyvédi Iroda, 1111 Budapest, Budafoki út 16.) ügyvédet.
Budapest 2008. június 25.
Módosított pontok:
- 2. pont
- 3. pont
- 5. pont
- 7. pont
- 8. pont
- 9. pont
- 12. pont
Szikói Gábor
alapító
Előttünk, mint tanuk előtt:
1.,
2.,
Név: ____________________________ Név: ____________________________
Lakik: ____________________________ Lakik: ____________________________
Aláírás: ___________________________ Aláírás: ___________________________

Az okiratot ellenjegyezte: Budapest, 2008. június 25-én

Dr. Farkas Erika
ügyvéd
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