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ALAPÍTÓ OKIRAT
a módosításokkal egységes szerkezetben
Az alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) hatodik
része, valamint a pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási
tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Pmstv.)
rendelkezéseinek megfelelően az alábbi alapítvány létrehozását határozta el:
1. Az alapítvány neve, székhelye, működési időtartama
1.1. Az alapítvány neve: Váradi András Alapítvány
1.2. Az alapítvány székhelye: 1065 Budapest, Nagymező utca 4. 3. emelet 1.
Az alapítvány székhelye egyben a központi ügyintézés helye is.
1.3. Az alapítvány határozatlan időtartamra jön létre.
2. Az alapítvány alapítója
Az alapítvány alapítója:
Név: Együtt – a Korszakváltók Pártja
Székhelye: 
1065 Budapest, Nagymező utca 4. 3. emelet
Nyilvántartó bíróság és nyilvántartási szám: Fővárosi Törvényszék, 01-02-15146
3. Az alapítvány tevékenységi körei
3.1. Az alapítvány tartós célja: a politikai kultúra fejlesztése érdekében történő tudományos,
ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenység folytatása.
3.2. Az alapítvány a tartós céljának elérése érdekében a következő tevékenységeket végzi:
a) közpolitikai kutatásokat folytat és támogat,
b) a politikai kultúrával összefüggő legjobb nemzetközi gyakorlatok azonosítása, azok
tapasztalatainak megismertetése érdekében kutatásokat végez, illetve kutatásokat támogat,
c) a saját kutatásainak, illetve a támogatásával megvalósuló kutatásoknak az eredményeit, illetve
egyéb, a politikai kultúra fejlesztését szolgáló műveket nyilvánosságra hozza, illetve támogatja azok
nyilvánosságra hozatalát,
d) konferenciákat és más hasonló, a politikai kultúra fejlesztését szolgáló rendezvényeket szervez,
illetve támogat,
e) együttműködik a politikai kultúra fejlesztésére irányuló tevékenységet folytató magyar és
nemzetközi civil és más szervezetekkel.
3.3. Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági
tevékenység végzésére jogosult.
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3.4. Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a jelen alapító
okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
3.5. Az alapítvány vagyona a 3.1. pont szerinti célok elérését szolgáló tevékenységekhez nyújtott
támogatás formájában, a 3.2. pont szerinti feladatok ellátására, valamint az alapítvány működésével
kapcsolatosan felmerülő költségekre használható fel.
4. Az alapítvány vagyona
4.1. Az alapítvány induló vagyona az alapító által rendelkezésre bocsátott összesen 100,000 Ft azaz
egyszázezer forint készpénz. Az alapító az induló vagyont ügyvédi letétbe helyezi azzal, hogy a
letéteményes azt az alapítvány bírósági nyilvántartásba vételét követően az alapítvány
bankszámlájára haladéktalanul átutalja.
4.2. Az alapító vállalja, hogy a 4.1. pont szerinti induló vagyonon felül – az alapítvány
nyilvántartásba vételének jogerőre emelkedését követő egy éven belül – további 900,000 Ft azaz
kilencszázezer forint készpénzt juttat az alapítványnak.
4.3. Az alapítvány nyílt, ahhoz bárki feltétel nélkül csatlakozhat. A csatlakozásról a kuratórium
dönt. A kuratórium visszautasíthatja azt az adományt, amelyet olyan kikötéssel kívánnak juttatni,
amely nem egyeztethető össze az alapítvány céljával.
4.4. Az alapítvány támogatást csak egyértelműen azonosítható személytől fogadhat el. A támogatás
az azt nyújtó személy fizetési számlájáról az alapítvány pénzforgalmi számlájára történő átutalással
történik.
4.5. Az alapítvány számára támogatást nyújtó személy azonosításához szükséges adatok és a
támogatás összege közérdekből nyilvános adatnak minősül, és azt a támogatás beérkezését követő
harminc napon belül az alapítvány honlapján közzé kell tenni, ha a belföldről származó támogatás
összege az ötszázezer forintot, vagy a külföldről származó támogatás összege a százezer forintnak
megfelelő értéket meghaladja.
4.6. Az alapítvány induló vagyona és annak kamatai, az állami támogatás, az alapítvány
gazdálkodásának eredménye, valamint a csatlakozások teljes egészében felhasználhatóak az
alapítvány 3.1. pont szerinti céljainak elérése érdekében.
4.7. Az alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg tevékenységéről jelentést
készíteni, amely tartalmazza a számviteli beszámolót, a költségvetési támogatás felhasználására
vonatkozó kimutatást, a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást, a cél szerinti juttatások
kimutatását, a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a települési önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás
mértékét, az alapítvány egyes vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
valamint az alapítvány tevékenységéről szóló rövid tartalmi beszámolót. A jelentésbe bárki
betekinthet, illetve abból saját költségére másolatot készíthet, továbbá azt az alapítvány köteles a
tárgyévet követő évben, legkésőbb június 30-áig a Magyar Közlöny mellékleteként megjelenő

3

Hivatalos Értesítőben, továbbá saját honlapján közzétenni.
5. A kuratórium
5.1. Az alapítvány ügyvezető szerve a kuratórium, amely az elnökből és öt további tagból áll. A
kuratórium tagjainak megbízatási ideje öt év.
5.2. A kuratórium
a) gondoskodik az alapítvány vagyonának az alapító okiratban rögzített céloknak megfelelő
felhasználásáról,
b) az alapító okiratban meghatározottak keretek között kialakítja saját működési rendjét,
c) jóváhagyja az alapítvány éves beszámolóját és a 4.7. pont szerinti jelentését.
5.3. A kuratórium elnöke:
Név: Spät Judit Klára
Lakcím: 1039 Budapest, Bajtárs utca 65.
5.4. A kuratórium további tagja:
Név: Pataki Márton Dániel
Lakcím: 1034 Budapest, Szőlő utca 21.
5.5. A kuratórium további tagja:
Név: Molnár Tibor János
Lakcím: 8372 Cserszegtomaj, Fenyő utca 14.
5.5a. A kuratórium további tagja:
Név: Kammerer Gábor
Lakcím: 4031 Debrecen, Hámfa utca 11/a
5.5b. A kuratórium további tagja:
Név: Nagy Sándor
Lakcím: 6771 Szeged, Kis-szőlő utca 27.
5.5c. A kuratórium további tagja:
Név: Deschelak Károly Ferenc
Lakcím: 1188 Budapest, Brigád utca 3.
5.6. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium
elnöke, illetve további tagja. Az alapító ügyintéző szervének tagjai, továbbá közeli hozzátartozóik
nem lehetnek többségben a kuratóriumban, azonban a kuratórium elnöke, illetve további tagjai az
alapító párt tagja is lehetnek.
5.7. A kuratórium ülése határozatképes, ha azon legalább négy tagja jelen van. A kuratórium a
határozatait legalább négytag egybehangzó szavazatával hozza meg.
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5.8. A kuratóriumot legalább évi egy alkalommal össze kell hívni. A kuratórium ülését a kuratórium
elnöke hívja össze. A kuratórium összehívását – az ok és cél megjelölésével – bármely tag írásban
kérheti a kuratórium elnökétől, aki a kérelem kézhezvételétől számított nyolc napon belül köteles
intézkedni a kuratórium tizenöt napon belüli időpontra történő összehívásáról. Ha a kuratórium
elnöke a kérelemnek nem tesz eleget, a tag e pont megfelelő alkalmazásával maga jogosult az ülés
összehívására. A kuratórium összehívása úgy történik, hogy az összehívásra jogosult személy a
napirend megküldésével együttesen az ülés helyét és időpontját írásban vagy elektronikus úton közli
a tagokkal.
5.9. A kuratórium elnöke elektronikus hírközlő eszközök igénybevételével lebonyolított
kuratóriumi ülést is összehívhat, feltéve, hogy annak során a tagok azonosítása, valamint a tagok
közötti kölcsönös és korlátozásmentes kommunikáció biztosítható. Az elektronikus hírközlő eszköz
közvetítésével tartott taggyűlésen elhangzottakat és a meghozott határozatokat úgy kell rögzíteni,
hogy azok utóbb is ellenőrizhetőek legyenek.
5.10. A kuratórium elnöke kezdeményezheti, hogy a kuratórium hatáskörébe tartozó kérdésben a
kuratórium írásbeli döntéshozatallal határozzon. Az írásbeli döntéshozatalra bocsátott döntési
javaslatot a kuratórium elnöke a kuratórium tagjainak írásban vagy elektronikus úton, három
munkanapnál nem rövidebb válaszadási határidő megjelölésével megküldi. A tagok a szavazatukat
írásban vagy elektronikus úton, a kuratórium elnökének megküldve adják le, azzal, hogy a
kuratórium elnöke a szavazatát írásban rögzíti. A kuratórium elnöke által tett döntési javaslatot
akkor kell elfogadottnak tekinteni, ha az írásbeli döntéshozatal során a kuratórium legalább két tagja
azt határidőben leadott szavazatával támogatta. Az írásbeli döntéshozatalról a kuratórium elnöke
jegyzőkönyvet készít, amely tartalmazza a kiküldött döntési javaslatot, a beérkezett szavazatok,
valamint a döntési javaslatot támogatók és ellenzők megjelölését, továbbá ahhoz a beérkezett
szavazatokat csatolni kell.
5.11. A kuratórium elnöke a kuratórium döntéseiről folyamatos nyilvántartást vezet (határozatok
könyve). A döntéseket a meghozatalukat követően haladéktalanul be kell vezetni a határozatok
könyvébe. A nyilvántartásból a döntés tartalmának, időpontjának és hatályának, valamint az azt
támogatók személyének világosan ki kell derülnie. Amennyiben a kuratórium más személyeket is
érintő döntést hoz, a döntést a kuratórium elnöke írásban közli az érintettekkel.
5.12. Az 5.1. pontban meghatározottak szerint az alapító a kuratórium elnökét, illetve további tagját
– az új kuratóriumi elnök, illetve további tag kijelölésével egyidejűleg, a változás bíróság általi
bejegyzésének hatályával – visszahívhatja, ha a kuratórium elnöke, illetve további tagja a
tevékenységével az alapítvány céljának megvalósulását közvetlenül veszélyezteti.
5.13. A kuratórium elnöke, illetve többi tagja a megbízatásáról – az új elnök, illetve további tag
kijelölése bíróság általi bejegyzésének hatályával – bármikor lemondhat.
5.14. Ha a kuratórium elnökének, illetve többi tagjának megbízatása a megbízatási idő letelte előtt
szűnik meg, az új kuratóriumi elnököt, illetve további tagot az alapító a korábbi elnök, illetve
további tag megbízatási idejéből hátralevő időre jelöli ki.
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5.15. A kuratórium a kuratóriumi elnöke számára tiszteletdíjat, illetve költségtérítést, a kuratórium
többi tagja számára költségtérítést állapíthat meg.
6. Az alapítvány képviselete
6.1. Az alapítványt a kuratórium elnöke önállóan jogosult képviselni.
6.2. Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja.
6.3. Az alapítvány bankszámlája felett a kuratórium elnöke önállóan jogosult rendelkezni.
7. Az alapítvány megszűnése
Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után fennmaradó vagyonát
az Országgyűlés által létrehozott, a pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII.
törvény (a továbbiakban: Ptv.) 8. § (1) bekezdése szerinti alapítvány tulajdonába kell adni.
8. Egyéb rendelkezések
8.1. A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Ptv. és a Pmstv.
rendelkezéseit kell alkalmazni.
8.2. Az alapító okirat 2015. március 11-i módosítása alapján kijelölésre kerülő két kuratóriumi tag
megbízatása az 5.1. pontban foglaltaktól eltérően 2019. július 9-ig tart.
8.3. Az alapító okirat 2015. október 17-i módosítása alapján kijelölésre kerülő kuratóriumi tag
megbízatása az 5.1. pontban foglaltaktól eltérően 2019. július 9-ig tart.
8.4. Az alapító okirat 2016. május 23-ai módosítása alapján kijelölésre kerülő kuratóriumi tag
megbízatása az 5.1. pontban foglaltaktól eltérően 2019. július 9-ig tart.
8.5. Az alapító okirat 2016. október 5-i módosítása alapján kijelölésre kerülő kuratóriumi elnök
megbízatása az 5.1. pontban foglaltaktól eltérően 2019. július 9-igtart.
8.6. Az alapító okirat 2016. október 5-i módosítása alapján kijelölésre kerülő kuratóriumi tag
megbízatása az 5.1. pontban foglaltaktól eltérően 2019. július 9-igtart.
Tanúsítom, hogy a jelen okirat az alapítvány alapító okiratát annak valamennyi módosításával
egységes szerkezetbe foglaltan, hitelesen tartalmazza.
Budapest, 2017. február 21.

...............................................
Együtt – a Korszakváltók Pártja
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képviseli: Juhász Péter elnök

Előttünk mint tanúk előtt:

…………………………………
név:
lakcím:

…………………………………

