
FERENCZY JÓZSEF KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNY  
 

ALAPÍTÓ OKIRATA 
 

módosításokkal egységes szerkezetben 
 
 

Preambulum 
 
Alulírott Alapítók a Ptk. 74/A–F. §-ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 1997. 
évi CLVI. törvény alapján 1991-ben az alábbi Alapítvány létrehozását határozták el. Az 
alapítvány kuratóriumi tagi, felügyelı bizottsági tagi és elnöki tisztség változásaira, 
valamint az alapítvány közhasznúvá válására tekintettel, az alapító okiratot módosítjuk. 
A fent említetteken kívül az alapító okirat egyebekben változatlan maradt, így az eredeti 
alapító okirat helyébe a mai naptól az alábbi lép.  
 
 
1) Az Alapítók:  

neve: Bondor Katalin neve: Palágyi Géza 

anyja neve: Szeibert Katalin anyja neve: Kócsa Erzsébet 

lakcíme: 1137 Budapest, Pozsonyi út 9. lakcíme: 1153 Budapest, Bocskai u. 165. 

alapítói tıke: 10 000 Ft alapítói tıke: 10 000 Ft 

 

neve: Szalma Endre 

anyja neve: Kun Szabó Rozália 

lakcíme: 2119 Pécel, Kökény u. 14. 

alapítói tıke: 10 000 Ft 

 
2) Az Alapítvány neve: Ferenczy József Közhasznú Alapítvány 
 
3) Az Alapítvány székhelye: 1139 Budapest, Fáy u. 58. 
 
4) Az Alapítvány célja: 
Az Alapítvány célja a nagy sporthagyományokkal rendelkezı VASAS SC Felnıtt nıi 
kézilabda csapatának, és az Angyalföldi Sportiskola és Diák Sport Egyesület kézilabda 
csapatának utánpótlás nevelési törekvéseinek támogatása. Továbbá lehetıséget kíván 
teremteni az utánpótlás minden korosztályának folyamatos versenyeztetésére, valamint 
támogatja  és szervezi a bel- és külföldi meghívásos versenyek, tornák létrehozását. 
Fontos célja még az utánpótlás csapatok edzıtáboroztatásának szervezése, segítése, és a 
szükséges felszerelések, sporteszközök beszerzésében, utazási, ellátási feladataik 
megoldásában való segítségnyújtás. Az Alapítvány kapcsolatot kíván kiépíteni elsısorban 
az angyalföldön mőködı iskolai DSE és DSK szervezetekkel, támogatja a kézilabda 
utánpótlás nevelési törekvéseit.  
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Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet. 
 
Az Alapítvány által végzendı közhasznú tevékenység [az 1997. évi CLVI. tv. 26. § c) 
pontja alapján):  
1. egészségmegırzés, betegségmegelızés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység, 
2. szociális tevékenység, családsegítés, idıskorúak gondozása, 
4. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, 
10. gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet 
11. hátrányos helyzető csoportok társadalmi esélyegyenlıségének elısegítése, 
19. euroatlanti integráció elısegítése, 
 
5) Az Alapítvány induló vagyona: az Alapítók által rendelkezésre bocsátott összesen 40 
000,- Ft, azaz: negyvenezer forint készpénz; melyet az alapítók a mellékelt lista alapján 
készpénzben fizettek be. 
 
5.1. Az alapítói vagyon és támogatások együttes összege 400 000,- Ft-ig lekötésre kerül. Az 
alapítvány 400 000 Ft,- Ft alatt mőködési céljaira a tıkébıl nem használhat fel. 
 
Az alapítvány a lekötött 400 000 Ft,- kamataiból és ezt meghaladó rendelkezésre bocsátott 
pénzeszközökbıl, valamint vállalkozási bevételbıl gazdálkodik. 
 
5.2. Az Alapítványhoz bármely bel- és külföldi, természetes és jogi személy csatlakozhat, 
ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. Az alapítvány 
mőködése nyilvános. A csatlakozók nevét, támogatásaik módját és mértékét azonban csak 
hozzájárulásukkal lehet nyilvánosságra hozni. 
 
5.3. Az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történı kezelésére külön 
devizaszámlát nyit és az azon lévı, illetve oda befolyó összeget devizában is 
felhasználhatja. 
 
5.4. Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint ingyenes 
szolgáltatást is elfogadhat, elfogadásáról a Kuratórium szótöbbséggel dönt. 
 
5.5. Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítı értékpapírt nem 
bocsáthat ki. 
 
5.6. Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A 
támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az alapítványi célokhoz 
kapcsolódik, azok megvalósítását segíti. 
 
5.7. Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem 
tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekbıl – az eset összes körülményeinek 
mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak elıre meghatározott nyertese van 
(színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat. A 
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pályázat kiírásában a célon túl meg kell határozni a pályázók körét, a feltételeket és az 
elbírálás módját. 
 
5.8. Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi 
célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fı- és mellékállású alkalmazottat is 
foglalkoztathat. A támogatások nyújtásáról a kuratórium szótöbbséggel határoz. 
Határozatát írásban rögzíti, melyben intézkedik a felhasználás és elszámolás feltételeirıl. 
 
5.9. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az 
Alapítvány fı 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. 
 
5.10. Az Alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési 
szabályokat kell alkalmazni. 
 
6) Az Alapítvány kezelı szerve: a Kuratórium, melynek létszáma 5 fı. 
 
6.1. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:  
 
1. név: Zsengellér Zsolt, a Kuratórium elnöke, bankszámla felett rendelkezés Eperjesiné 
Muts Évával 
lakcíme: 1151 Budapest,Csomád utca 60. 
anyja neve: Balsai Olga Anna 
 
2. név: Eperjesiné Muts Éva, bankszámla felett rendelkezés Zsengellér Zsolttal 
lakcíme: 1138 Budapest, Népfürdı u. 21/e 
anyja neve: Friez Hilda 
 
3. név: Tanács Gábor 
lakcíme: 1131 Budapest,Dolmány utca 37 
anyja neve: Sári Gabriella 
 
4. név: Szalontai Edit 
lakcíme: 2243 Kóka, Virág u. 3. 
anyja neve: Kalló Mária Klára 
 
5. név: Vérten Sándorné 
lakcíme: 2230 Gyömrı, Rudolf utca 21. 
anyja neve: Deák Anna 
 
Az Alapítvány képviselıje: Zsengellér Zsolt 
 
A kuratóriumi tagokat az Alapítók határozott, 5 éves idıtartamra kérik fel, amely 
megbízatás csak indokolt esetben [Ptk. 74/C. § (6) bek.] vonható vissza. A Kuratórium 
tagjai indokolt esetben költségtérítésben részesülhetnek. 
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Nem jelölhetı ki, illetve nem hozható létre olyan kezelı szerv (Kuratórium), amelyben az 
Alapítók – közvetlenül vagy közvetve – az Alapítvány vagyonának felhasználására 
meghatározó befolyást gyakorolhatnak [Ptk. 74/C. § (3) bek.]. 
 
6.2. A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévı eszközök alapítványi 
célnak megfelelı felhasználásáról, támogatások odaítélésérıl, pályázatok kiírásáról, 
elszámolások bekérésérıl, csatlakozások elfogadásáról. Jogköre továbbá saját mőködési 
rendjének kialakítása. 
 
6.3. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint 
évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítót az Alapítvány munkájáról, különös 
tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.  
 
6.4. A Kuratóriumot az elnök vagy bármely két kuratóriumi tag írásban, együttesen hívja 
össze. Szabályszerőnek az összehívás akkor minısül, ha a tagok az ülésrıl legalább nyolc 
nappal az ülés idıpontját megelızıen írásban értesülnek, és az ülés tárgysorozatáról 
leírást kapnak. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat. 
 
6.5. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a 
szabályszerően összehívott ülésen a határozat meghozatalakor 2/3-a jelen van.  
 
A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerő szótöbbséggel hozza. Az éves 
beszámolót és a közhasznúsági jelentést minısített, 2/3-os többséggel fogadja el.  
 
6.6. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
közeli hozzátartozója [Ptk. 685. §. b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) 
a határozat alapján 
− kötelezettség vagy felelısség alól mentesül, vagy 
− bármilyen más elınyben részesül, illetve a megkötendı jogügyletben egyébként 
érdekelt. Nem minısül elınynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki 
által megkötés nélkül igénybe vehetı nem pénzbeli szolgáltatás. 
 
A közhasznú szervezet megszőnését követı két évig nem lehet az Alapítvány vezetı 
tisztségviselıje az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 
megszőnését megelızı két évben legalább egy évig – vezetı tisztséget, amely az adózás 
rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. Az Alapítók a 
tisztségviselık felkérésekor figyelembe veszik a Khsz. 8–9. §-ában írott 
összeférhetetlenségi szabályokat. 
 
A vezetı tisztségviselı, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet elızetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejőleg más 
közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
6.7. A kuratóriumi ülésekrıl minden esetben emlékeztetı, jegyzıkönyv és nyilvántartás 
készül, amelybıl megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, idıpontja és hatálya, 
illetve a döntést támogatók és ellenzık számaránya, valamint a döntések mellett és ellen 
szavazók személye név szerinti megjelöléssel. A jegyzıkönyv tartalmazza az ülésen 
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hozott határozatokat sorszámmal ellátva. 
 
Az emlékeztetıt és a jegyzıkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, 
lefőzve és sorszámozva kell az Alapítvány iratai között megırizni, folyamatos kezelését 
az Alapítvány képviselıje látja el. 
 
A Kuratórium döntéseit a döntés idıpontját követı két héten belül írásban – igazolható 
módon – közli az érintettekkel, illetve honlapján nyilvánosságra hozza. 
 
Az Alapítvány mőködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén 
– az Alapítvány képviselıjével elızetesen egyeztetett idıpontban – bárki betekinthet, 
arról saját költségére másolatot készíthet. 
 
6.8. A Kuratórium köteles nyilvántartást vezetni az alapítványhoz csatlakozókról, a 
csatlakozás idırendjében. Évente köteles tájékoztatást adni az alapítvány mőködésérıl a 
támogatók és a szülıi értekezlet részére. A Kuratórium maga állapítja meg mőködési 
rendjét. 
 
6.9. A Kuratórium évente egyszer a www.asidse.hu honlapon nyilvánosságra hozza az 
Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a mőködés módját, a támogatási 
lehetıségeket, illetve azok mértékét és feltételeit, valamint a mőködésrıl készült szakmai-
pénzügyi beszámolókat. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által 
megismerhetıek. 
 
6.10.  
A Kuratóriumi tag megbízatása megszőnik: 
- lemondással, 
- a felkérés idıtartamának lejártával, 
- a tag halálával, 
- ha az alapítók visszavonják (indokolt esetben) 
 
A kuratórium elnökének megbízatása megszőnik: 
- lemondással, 
- a felkérés idıtartamának lejártával, 
- az elnök halálával,  
- új elnök választásával, 
- ha az alapítók visszavonják (indokolt esetben) 
 
7) A felügyelı bizottság 
 
7.1. Az Alapítvány felügyelı szerve a felügyelı bizottság, amely 3 fıbıl áll. A felügyelı 
bizottság tagjait az Alapítók kérik fel határozott, 5 éves idıtartamra. A felügyelı bizottság 
tagjai indokolt esetben visszahívhatóak. A felügyelı bizottság tagjai vezetı 
tisztségviselıknek minısülnek.  
 
A felügyelı bizottság tagjai: 
 
1. név: Örményiné Horváth Zsuzsa, felügyelı bizottsági elnök 
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lakcíme: 1131 Budapest, Nıvér utca 128. 
anyja neve: Fürdıs Zsuzsanna 
 
2. név: Tekséné Berkó Zsófia 
lakcíme: 1131 Budapest, Tomori utca 14. 
anyja neve: Bárdi Júlia 
 
3. név: Gyömörey István 
lakcíme: 1213 Budapest, Szent István u. 318. 
anyja neve: Bihary Gizella Margit 
 
Nem lehet a felügyelı szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója 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 vehetı nem pénzbeli szolgáltatásokat –; illetve 
d) az a)–c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
 
Nem lehet az Alapítvány felügyelı bizottságának tagja az a személy, aki olyan közhasznú 
szervezetnél töltött be – annak megszőnését megelızı két évben legalább egy évig – 
vezetı tisztséget, amely az adózás rendjérıl szóló törvény szerinti köztartozását nem 
egyenlítette ki a közhasznú szervezet megszőnését követı két évig. 
 
A felügyelı bizottság tagjai kötelesek tájékoztatni az Alapítókat és a Kuratóriumot, 
amennyiben más közhasznú szervezetnél vezetı tisztségviselıi megbízatásuk keletkezik, 
és a megválasztást megelızıen a jelölt is köteles arról nyilatkozni, hogy más közhasznú 
szervezetnél fennáll-e vezetı tisztségviselıi megbízatása vagy sem. 
 
7.2. A felügyelı bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtérítésben részesülhetnek. A 
felügyelı bizottság tagjai megbízásukat az alapító okirathoz csatolt nyilatkozatuk 
értelmében vállalják. 
 
7.3. A felügyelı bizottság ügyrendjét maga állapítja meg – amely nem lehet ellentétes az 
alapító okirattal –, és a szerint mőködik. 
 
A felügyelı bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. 
 
Az ülések összehívását a felügyelı bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A 
tagokat a napirend közlésével az ülésnap elıtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni 
kell. 
 
A felügyelı bizottság határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A 
határozatképtelenség esetén a megismételt ülést – azonos napirendi pontokkal – legalább 
nyolc napos idıközzel kell kitőzni. A felügyelı bizottság határozatait egyhangú döntéssel 
hozza meg. 
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A felügyelı bizottság ülései általában nyilvánosak, üléseirıl sorszámozott jegyzıkönyvet 
készít, határozatait ugyancsak sorszámozza. 
 
7.4. A jegyzıkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévı tagok, meghívott 
személyek és a jegyzıkönyvvezetı nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi 
határozatokat és azok hatályát. A jegyzıkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi 
döntést támogatók és ellenzık számaránya megállapítható legyen.  
 
A felügyelı bizottság bármely tagja jogosult jegyzıkönyvbe foglaltatni – neve feltüntetése 
mellett – a döntésre leadott szavazatát. A jegyzıkönyvet a felügyelı bizottság ülésén a 
résztvevı tagok aláírják. 
 
7.5. A felügyelı bizottság tagjait egyenlı jogok és azonos kötelezettségek illetik meg, így 
különösen: jogosult az Alapítvány mőködését és gazdálkodását ellenırizni, 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 felügyelı bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni, és annak összehívását 
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy 
a) az Alapítvány mőködése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit 
egyébként súlyosan sértı cselekmény (mulasztás) történt, amelynek megszőntetése vagy 
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi szükségessé; 
b) a vezetı tisztségviselık felelısségét megalapozó tény merült fel. 
 
A Kuratóriumot a felügyelı bizottság indítványára – annak megtételétıl számított 
harminc napon belül – össze kell hívni. E határidı eredménytelen eltelte esetén a 
Kuratórium összehívására a felügyelı bizottság jogosult. 
 
Ha a Kuratórium a törvényes mőködés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket 
nem teszi meg, a felügyelı bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi 
felügyeleti szervet.  
 
A felügyelı bizottsági tagság megszőnik: 
− a tag halálával, 
− lemondással, 
− az Alapító által történı visszahívással, 
− a felkérés idıtartamának lejártával, 
− az Alapítvány megszőnésével. 
 
8) Az Alapítvány köteles – az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejőleg – közhasznúsági 
jelentést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos 
hatáskörébe tartozik. 
 
A közhasznúsági jelentés tartalma: 
− számviteli beszámoló; 
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− a költségvetési támogatás felhasználása; 
− a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás; 
− cél szerinti juttatások kimutatása; 
− a központi költségvetési szervtıl, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési önkormányzatok 
társulásától kapott támogatás mértéke; 
− a közhasznú szervezet vezetı tisztségviselıinek nyújtott juttatások értéke, illetve 
összege; 
− közhasznú tevékenységrıl szóló rövid tartalmi beszámoló. 
 
Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása – a közhasznúsági jelentés 
elfogadásával egyidejőleg – a tárgyévet követı év 150. napjáig a Kuratórium egyhangú 
döntése alapján történik. 
 
9) Az Alapítvány bankszámlája felett aláírási joggal a Kuratórium az alábbi tagjai 
együttesen rendelkeznek: Zsengellér Zsolt, Eperjesiné Muts Éva. 
 
10) Az Alapítvány Kuratóriuma vagy annak tisztségviselıje által a feladatkörének ellátása 
során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felelıs. A tisztségviselı az általa 
e minıségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint 
felel. 
 
11) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, 
továbbá országgyőlési képviselıi, valamint megyei, fıvárosi önkormányzati választáson 
jelöltet nem állít, és nem támogat. 
 
12) Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végez, a Kuratórium befektetési 
szabályzatot készít, és azt egyhangúan fogadja el. 
 
13) Az alapítvány alapító okiratát az alapítók módosíthatják. 
 
14) Az alapítvány megszőnik, ha vagyona fél évig folyamatosan 400 000,- Ft alatt marad, 
illetve ha megszüntetésérıl bíróság jogerıs döntést hozott. 
 
Az alapítvány kedvezményezettje megszőnés esetén Budapest XIII. kerület 
Önkormányzata: „Diák Sport Támogatás”. 
 
15) Az Alapítvány esetleges megszőnése esetén a Ptk. 74/E. §-a az irányadó. Az 
Alapítvány esetleges megszőnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezık kielégítése 
után – hozzájárulása mértékéig az Alapítókat illeti meg, a további fennmaradó vagyont az 
Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és errıl a nyilvánosságot megfelelıen 
tájékoztatni. 
 
 
17) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1987. évi 11. törvényerejő 
rendelettel módosított Ptk. 74/A–74/F. §-ai, valamint a közhasznú szervezetekrıl szóló 
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1997. évi CLVI. törvény szerint kell eljárni. 
 
18) Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a Fıvárosi Bíróság nyilvántartásba 
vételével jön létre. A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha az alapító okirat a 
vonatkozó jogszabályokban meghatározott feltételeknek megfelel. Az Alapítvány 
tevékenységét a nyilvántartásba vételrıl szóló határozat jogerıre emelkedése napján 
kezdheti meg.  
 
Budapest, 2010. május 15. 
 
 …………………….. …………………….. 
  Bondor Katalin – Alapító Palágyi Géza -Alapító 
 
 ……………………. 
 Szalma Endre – Alapító  

 
 

Elıttünk, mint tanúk elıtt: 
 
1. tanú 
Név:…………………… Lakcím:………………………… Aláírás:…………………. 
 
2. tanú 
Név:…………………… Lakcím:………………………… Aláírás:…………………. 

 
 
 


