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A C.I.S.V. Magyarország Gyermek Alapítvány 
 

alapító okirata 
 
 

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú 
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 
alapján működő alapítvány létrehozását határozta el. 
 
1. Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve, székhelye, 

nyilvántartási/cégjegyzékszáma, képviselőjének neve, lakóhelye): 
 
 Az alapító neve:  Lehoczkyné Gyetvai Ágnes 
 anyja neve: Koklács Veronika 
 lakóhely: 2119 Pécel, Szőlőhegy u. 1. 
 
 Az alapító neve:  Tőtös Zsolt 
 anyja neve: Turza Erzsébet 
 lakóhely: 2100 Gödöllő, Táncsics Mihály u. 26. 
 
 

 
2. Az alapítvány neve: C.I.S.V. Magyarország Gyermek Alapítvány  
  

Az alapítvány rövid neve :  - 
 
Az alapítvány idegennyelvű elnevezése: Children’s International Summer Villages Hungary 

 
3. Az alapítvány székhelye: 1025 Budapest, Verecke út 120/4. 
 
4.        Az alapítvány honlapjának címe:  www.hu.cisv.org  
 
5. Az alapítói induló vagyon: 50.000,- Ft, azaz  Ötvenezer  forint                           
                                                      készpénz, amelyet az alapító teljes egészében rendelkezésre 
                                                       bocsátott. 
 
6. Az alapítvány célja: A Magyarországon élő, önálló jövedelemmel nem rendelkező fiatalok egyéni és 

közösségi tevékenységének támogatása az érdekükben és értük cselekvő együttműködésnek szolgálata, 
a cselekvési lehetőségek feltételeinek bővítése. Az Alapítvány közreműködik a fiatal korosztály 
szabadidő eltöltéséhez való jobb feltételek megteremtésében, ösztönzi a kedvezményes ifjúsági 
turizmust, a nemzetközi, szakmai és jószolgálati cserekapcsolatokat, előmozdítja a népek egymáshoz 
való közeledését. 

 
Célkitűzéseink 

  Magyarország kultúrájának megismertetése más országok fiataljaival 
 Hogy az egyének szerte a világon szoros barátságot kössenek. 
 Elsajátítsák a más egyénekkel és csoportokkal való kommunikációs jártasságot még akkor is, amikor 

sok nyelv van jelen. 
 Az egyének tudatában legyenek minden ember alapvető jogaival, hasonlóságával és hogy 

ugyanakkor megismerjék és tolerálják a különbséget, másságot. 
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 Birtokában legyenek a világbéke iránti óhajnak és ezért dolgozzanak is. 
 Olyan személyiséget fejlesszünk ki, amelyek mentesek az előítéletektől. 
 Segítse hazánk természeti szépségeinek, történelmi, népi és művészeti emlékeinek széles 

körben történő megismertetését, kulturális örökség megóvását. 
 Segítse a gyermekek és fiatalok közösségi nyelvtanulását és nyelvgyakorlását, fejlessze 

kommunikációs képességüket. 
 Olyan sokoldalú fiatalokat neveljen, akik az európai csatlakozás letéteményesei a nyelv és a kultúra 

megismertetésén és megismerésén keresztül. 
 A fiatalok ismerjék meg és integrálják más országok kulturális hagyományait és terjesszék hazánk 

értékeit. 
Ennek érdekében az alapítvány támogatja a gyermek és ifjúsági táborozás és természetjárás anyagi-, 
technikai és személyi feltételeinek biztosítását szolgáló tevékenységet és szolgáltatásokat. 
 
7.        Az alapítvány tevékenysége: 
  

Az alapítvány működése során, céljai megvalósítása érdekében az alábbi tevékenységeket  végzi: 
 gazdálkodik vagyonával, szolgáltatásokat nyújt 
 kapcsolatot tart hasonló külföldi alapítványokkal, intézményekkel 
 lehetőség szerint igénybe veszi a Nemzeti Együttműködési Alap szolgáltatásait 
 az alapítvány céljai megvalósulása érdekében pályázatokat ír ki, s azokat elbírálja és alapítási 

juttatásokat nyújt.  
 fiatalokat táboroztat 

 
 
8. Az alapítvány jellege: 

 
8.1./  Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy 

bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással 
csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat 
nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a 
kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan. 

 
8.2./  Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 
 

9.       Az alapítvány időtartama: 
  
         Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító. 
 
10.      Az alapítványi vagyon felhasználása: 
 

10.1./  Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok 
megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik. 

 
10.2./  Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást 

követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a 
természetben nyújtott adomány fordítható. 

 
10.3./  Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról 

elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt. 
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10.4./  Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése 

érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik. 
 

11.       Az alapítvány ügyvezető szerve: 
 

11.1./ Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére három természetes személyből álló 
kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát. 

 
   A kuratórium elnöke  
   Dr. Puskás István, szn. Puskás István , anyja neve: Józsa Éva 
   lakhely:2111 Szada, Dózsa György út 71. 

 
 A kuratórium további tagjai  
 
Indra Dániel (szn: Indra Daniel., anyja neve: Matolcsy Gabriella) 1025 Budapest, Zöldmáli 
lejtő 10/B C lph.2/7. szám alatti lakos 
Buzáth-Mohai Anna (szn: Mohai Anna,, anyja neve: Mravik Ágota) 2112 Veresegyház, 
Présház u. 1. sz. alatti lakos  
Hatvani Dániel (szn: Hatvani Dániel . anyja neve: Zafir Terézia)  1024 Budapest, Keleti 
Károly u. 18/A. I/3. szám alatti lakos 
Tilaji Gabriella (szn: Tilaji Gabriella, anyja neve: Matuszka Gabriella) 1118 Budapest, 
Tűzkő u. 2. sz. alatti lakos 

 
 A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: 

általános és önálló. 
 
 Az Elnök akadályoztatása esetén az alapítvány képviseletében Indra Dániel  (született: 

Budapest, 1979. 06. 18., anyja neve: Matolcsy Gabriella) 1025 Budapest, Zöldmáli lejtő 
10/B. C. lph. 2/7. szám alatti lakos kuratóriumi tag önállóan jár el. 

 
11.2./   A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító 

jelöli ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre. 
 
 A kuratóriumi tagság megszűnik: 

  -  a tag halálával, 
  - lemondásával, 

                            - a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a Btk.   
61.§ (2) bekezdésben foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével, 

                           - a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással 
  

11.3./  A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a 
szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok 
elfogadásáról, illetve, visszautasításáról. 

 
Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja. 

 
11.4./  A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. 

Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes 
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, 
hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 
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11.5./     A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. Az 
ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az 
alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi 
pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell 
megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 
nap elteljen. 

 
11.6./ A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van. Határozatát – ha 

az alapító okirat másként nem rendelkezik – mind a négy tag jelenléte esetén egyszerű 
szótöbbséggel, míg három tag esetén egyhangúlag hozza. 

 
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 
másfajta előnyben részesít; 
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy 
alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 
vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 
11.7./ A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik 

megtérítésére igényt tarthatnak. 
 

 
12.      Összeférhetetlenségi szabályok: 

 
12.1./ 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. 
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) 
bek. i) pont). 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, 
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 
12.2./Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium 

tagja. 
Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói 
nem lehetnek többségben a kuratóriumban. 
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12.3./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
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. 

 
13.  Felügyelő szerv működésére vonatkozó szabályok: 
 
Az alapítványnál felügyelő bizottság működik, amely ellenőrzi az alapítvány működését és gazdálkodását. 
Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá az alapítvány 
könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 
 
A felügyelőbizottsági tagság 
 
A felügyelőbizottság testületként működik; az egyes ellenőrzési feladatok elvégzésével bármely tagját meg-
bízhatja, és az ellenőrzési feladatokat megoszthatja tagjai között.  
A felügyelőbizottsági tag megbízatása öt évre szól. A felügyelőbizottsági tagsági jogviszony az elfogadással 
jön létre.  
A felügyelőbizottsági tagsági jogviszonyra a megbízási szerződés szabályait kell megfelelően alkalmazni.  
 
A felügyelőbizottság működése  
A felügyelőbizottság saját tagjai közül választ elnököt.  
A felügyelőbizottság ülése akkor határozatképes, ha tagjai legalább kétharmada, de legalább három fő az 
ülésen jelen van.  
A felügyelőbizottság tagjai a felügyelőbizottság munkájában személyesen kötelesek részt venni. A felügye-
lőbizottság tagjai a jogi személy ügyvezetésétől függetlenek, tevékenységük során nem utasíthatóak.  
A felügyelőbizottsági tagság megszűnésére a vezető tisztségviselői megbízatás megszűnésére vonatkozó 
szabályokat kell alkalmazni, azzal, hogy a felügyelőbizottsági tag lemondó nyilatkozatát a az alapítvány 
vezető szervéhez  intézi.  
 
 (2) A felügyelő szerv tagja az alapítvány vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve 
részt vesz, ha jogszabály vagy a létesítő okirat így rendelkezik. 
(3) A felügyelő szerv köteles az intézkedésre való jogosultságának megfelelően a legfőbb szervet vagy az 
ügyintéző és képviseleti szervet tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, 
hogy 
a) a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet érdekeit egyébként 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. 
(4) A legfőbb szervet vagy az ügyintéző és képviseleti szervet a felügyelő szerv indítványára – annak 
megtételétől számított harminc napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen 
eltelte esetén a legfőbb szerv vagy az ügyintéző és képviseleti szerv összehívására a felügyelő szerv is 
jogosult. 
(5) Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítás érdekében szükséges intézkedést nem teszi 
meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó szervet. 
A felügyelőbizottság tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásá-
hoz szükséges körben nem korlátozták. Nem lehet a felügyelőbizottság tagja, akivel szemben a vezető tiszt-
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ségviselőkre vonatkozó kizárő ok áll fenn' továbbá aki, vagy akinek ahozzátartozőja ajogi személy vezetó
tisztségviselője.

14. AzA|apítványban 3 tagű Felügyelő Bizottság működik. AFelügyelő Bizottsági tagok elnököt saját maguk
közi| v á|asztanak. A Felügyelő Bizottság összetétele:
1.) Elnök:
-Monokné Tóth Ágnes Erzsébet (szn. Tóth Ágnes Erzsébet' anyja neve: óvári Aranka,1118 Budapest, Villányi
iÍ55-65lC, ép. fszt.1.sz. alatti lakos

2. ) Tagok
-Pathóné Vajas Eva ( szn. Vajas Eva Erzsébet, anyja neve: Fekete Erzsébet, Budapest, |142, Sártét park 7la.
2.em 8. sz. alatti lakos
-Sántáné Pércsy Zslzsanna, ( szn. Pércsy Zsvzsanna, anyja neve: Molnár Etelka, I2D4Budapest, Vargyas u.4.
sz. alatti lakos

Az a|apitő okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. éviY. töwény, az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011' évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően a|kalmazni,

Kelt: Budapest,2017, év július hő |7. napján
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