ALAPÍTÓ OKIRAT
A módosítással egységes szerkezetbe foglalva
Az 1. pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (régi Ptk.)
74/A-74/G §-ai alapján, valamint a közhasznú szervezetekről szóló törvény alapján, a 4. pontban
megjelölt tartós közérdekű célra alapítványt hozott létre a 2005. június 17. napján kelt alapító okirattal.
Az alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: új Ptk.) 3. Könyv
Első Rész I-IV. Cím általános rendelkezései, valamint Hatodik Rész alapítványra vonatkozó
részletes rendelkezései szerint, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 75.§ (5) bekezdésére
figyelemmel, (a továbbiakban: új Civil törvény) rendelkezései szerint az alapítvány alapító okiratát
módosítja, az alapítványt nevezett két jogszabály hatálya alá helyezi.
Az alapító az okiratot az ennek megfelelően elhatározott módosításokkal egységes szerkezetben az
alábbi új tartalommal állapítja meg azzal, hogy annak rendelkezéseit kizárólag az új Ptk., és az új
Civil tv. rendelkezéseire tekintettel változtatja meg. A változtatott szövegrészeket az okirat a 2011. évi
CLXXXI. tv. 38. § (2) bekezdésének megfelelően vastagított, dőlt, aláhúzott szedésmóddal emeli ki.

1. Az alapító:
Szombathelyi Vívóakadémia Sport Egyesület
Székhelye: 9700 Szombathely, Fadrusz János utca 4.
Nyilvántartási száma: Szombathelyi Törvényszék 12
Bejegyző végzés száma: Pk.60001/2001, kelte: 2001.03.21.
Adószám: 18891742-1-18

2. Az alapítvány neve, jogállása:
Vas Megye Utánpótlás Vívásáért Közhasznú Alapítvány

Rövidített neve: „VUVI Közhasznú Alapítvány”
Az alapítvány az új Civil törvény szerint „közhasznú” jogállású.

3. Az alapítvány székhelye:
9700 Szombathely, Bocskai István krt. 8.

4. Az alapítvány céljai és tevékenysége, illetve azon közfeladatok megjelenítése,
amelyekhez tevékenységével az alapítvány kapcsolódik:
Az alapítvány céljai:
Sporttevékenység, nevelés, oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés.
Az alapítvány közcélú tevékenysége:
Az alapítvány fenti általános céljainak megvalósításáért a magyar nemzeti hagyomány részét képező
vívósport vas megyei utánpótlás nevelésének érdekében biztosítja a vívás, mint sporttevékenység
személyi, tárgyi és anyagi feltételeit, elsődlegesen a vívó sportágat folytató vas megyei
sportegyesületek, másodlagosan az egyéni vasi vívósportolók támogatásának útján.
Az alapítvány tevékenysége által elősegített törvény által meghatározott állami feladat
megjelölése:
Az alapítvány a sportról szóló 2004. évi I. törvény 49. § c) pontjában foglalt állami feladat az
egészséges életmód és a szabadidő sport gyakorlása feltételeinek megteremtéséhez nyújt támogatást.
Az alapító jelen alapító okirat aláírásával kijelenti, hogy az e pontban felsorolt tartós közérdekű célra
létesíti az alapítványt, mint magánalapítványt azzal, hogy az alapítvány tevékenységével a
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közfeladatok hatékony ellátása érdekében elősegíti a közfeladat kötelezettjének tevékenységét, vele
együttműködik.
Az alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat, aki az e pontban megfogalmazott célok eléréséhez
vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni és a jelen alapító okirat rendelkezését elfogadja. A csatlakozás
feltételhez nem kötött.

5. Az alapítvány vagyona
Az alapító a meghatározott célok elérése érdekében 50.000,- Ft-ot, azaz ötvenezer forintot bocsát az
alapítvány rendelkezésére, amely összeg az alapítvány számláján kerül elhelyezésre.
Az alapítvány előbbiekben meghatározott induló vagyona növekedhet továbbiak során az alábbi
forrásokból:
- alapító vagyoni hozzájárulásával;
- csatlakozók hozzájárulásaival;
- alapítványi vagyon hozadékaival;
- belföldi, vagy külföldi természetes és jogi személyek, valamint jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezetek pénzbeli és természetbeni adományaival;
- egyéb forrásokkal (pályázatok, gazdálkodási eredmény, stb.)
Az alapítvány vagyona az alapító vagyonától elkülönül és ebből következően az alapítvány a
kötelezettségeiért csupán saját vagyonával felel, az alapító az alapítvány tartozásaiért felelősséget nem
vállal.

6. Az alapítványi vagyon felhasználása:
Az 5. pontban meghatározott tőke, valamint annak hozadéka és a megjelölt egyéb források
felhasználhatók a 4. pontban megjelölt célok megvalósítása érdekében.
Az alapítvány:
gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a létesítő okiratban meghatározott
alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végzi;
a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja;
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi
támogatást nem nyújt;
cél szerinti tevékenységéből és vállalkozói tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait
elkülönítetten tartja nyilván.

7. Az alapítványkezelő és legfőbb szerve, az alapítvány működtetése:
7.1. Az alapítvány kezelő és legfőbb szerve 2014 június 1 napjától
időtartamra a Kurátor. A Kurátort az alapító kéri fel.
Az alapítvány Kurátora:
Málics Róbert
született: Szombathely, 1968. december 7.
anyja neve: Major Klára
lakcíme: Szombathely, Aranypatak u. 45.

kezdődően határozatlan
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Az alapító okirat e módosításának hatályba lépésétől kezdődően az alapító által kurátorként felkért
Málics Róbert kurátori tevékenységét egy személyben gyakorolja, az alapítvány kuratóriumi
tagságát betöltő korábbi kuratóriumi tagok kuratóriumi tisztsége megszűnik.
7.2. A Kurátor megbízatása megszűnik, ha
a) tisztségéről lemond;
b) tisztségéből az alapító az alapítványi célok megsértésére tekintettel visszahívja;
c) elhalálozik.
A Kurátor megbízatásának megszűnése lemondása esetén a lemondás közlését követő 60. napon,
egyébként azonnal megszűnik. Az alapító visszahívás közlését megelőzően felhívja a Kurátort az
alapítványi célok megsértésével kapcsolatos magatartástól való tartózkodásra, a visszahívás abban
az esetben közölhető, amennyiben a felhívásban közölt megfelelő, de legalább 30 nap határidőn
belül a Kurátor nem tesz eleget a felhívásban foglaltaknak.
7.3. Az alapítvány képviselője a Kurátor, aki egyedül (önállóan) jogosult az alapítvány
képviseletében eljárni. A Kurátorral kötött szerződést és annak esetleges módosítását az alapítvány
nevében az alapító képviselője írja alá.
Az alapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez a Kurátor aláírása szükséges.
7.4. Az alapítvány munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat a Kurátor gyakorolja.
A kedvezményezettek körét, illetve a kedvezményezett személyek megjelölését, továbbá a
kedvezményezetteket megillető szolgáltatásokat és az azokhoz kapcsolódó jogokat az alapítvány
céljainak figyelembe vételével a Kurátor határozza meg.
7.5. Az alapítvány kurátora a vagyon felhasználásáról a 250.000,- Ft összeghatárt meg nem haladó
támogatás odaítélése esetén a támogatást egyéni támogatásként, kérelem alapján, az alapítványi
célok körében odaítélheti. Ezen összeghatárt meghaladó juttatások esetén a kurátor minden esetben
pályázatot ír ki. Az összeghatár vizsgálata szempontjából a részletekben folyósított elhúzódó
támogatások egy évi összértékét kell alapul venni. A pályázat benyújtására a pályázóknak legalább
15 nap határidőt kell biztosítani.
Az alapítvány cselekvési programjait, azok költségvetését, forrásainak megszerzési módját a az adott
gazdasági évre vonatkozóan az elérhető pályázati források tekintetében kiírt pályázatok
megjelenését követően a megjelenés napjától számított legfeljebb 30 napon belül a kurátor az
alapító egyidejű tájékoztatása mellett határozza meg.
Az alapítvány csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti
az alapcél szerinti (közhasznú) tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.
Az alapítvány kurátorának feladata a működőképesség fenntartása, és a fenyegető
fizetésképtelenség esetén a hitelezők érdekeinek szem előtt tartásával a szükséges intézkedések
meghozatala, illetve kezdeményezése.
7.6. Véleményezési jog gyakorlása:
A Kurátor döntéshozatalát megelőzően a személyi- és az alapítvány alkalmazottainak
foglalkoztatásával összefüggő kérdésekkel kapcsolatos döntéseket kivéve az alapító írásos
véleményét beszerzi,
- amennyiben a döntés nyomán az alapítványra háruló kötelezettség meghaladná a egymillió
forint egyedi, avagy tartós jogviszony esetén a hárommillió forint egy éven belül felmerülő
összértéket;
- amennyiben az alapítvány hitelt vesz fel;
- amennyiben az alapítvány fizetésképtelenséggel fenyegető helyzetbe kerül.
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Az így beszerzett írásos vélemény nyilvános.
7.7. Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok:
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet kurátor.
Nem lehet kurátor az a személy, aki
- a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja, sem a könyvvizsgáló,
- a közhasznú szervezettel ezen alapító okiratba foglalt, díjazás fejében ellátott
megbízatásán kívül személyében közvetlenül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály
másképp nem rendelkezik,
- a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat-, illetve
- az előző pontokban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban
- olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két
évben legalább egy évig -,
- amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
- amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott,
vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
- amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény
szerint felfüggesztette vagy törölte.
A kurátor köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen
tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
7.8. Nyilvántartás:
A Kurátor által hozott határozatokról határozati nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartást a
Kurátor vezeti. A nyilvántartásban rögzíteni kell a határozatok tartalmát, hatályát, meghozataluk
időpontját.
A Kurátor döntéseit, határozatait 15 napon belül szóban vagy írásban közli az érintettekkel a jelen
alapító okiratban meghatározott módon. Amennyiben a Kurátor döntése a lakossághoz szóló
nyilvános felhívást tartalmaz, napilapban, vagy elektronikus úton nyilvánosságra hozza azt.
Az alapítvány működése során keletkezett iratokba, a Kurátorral való előzetes egyeztetést követően
bárki betekinthet (amennyiben a betekintés személyiségi jogokat nem sért).
7.9. Beszámolási szabályok:
A közhasznú szervezet az éves beszámoló mellett közhasznúsági mellékletet készít, amely tartalmazza
az új Civil törvény VI. Fejezet vonatkozó szabályaiban előírtakat.
Az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elkészítéséért a Kurátor a felelős. A beszámolót és a
közhasznúsági mellékletet a Kurátor írja alá. Az éves beszámoló a Kurátor aláírásával külön
jóváhagyás nélkül érvényes.
7.10. Nyilvánosság:
Az alapítvány, mint közhasznú szervezet a működésével, szolgáltatásai igénybevételének módjával
kapcsolatos információkat, illetve beszámolóit az alapító honlapján a beszámoló elfogadását követő
15 napon belül és a jogszabályokban előírt módon megjelenteti.
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8. Az alapítvány időtartama, megszűnése:
Az alapítványt az alapító határozatlan időre hozza létre.
Az alapítvány megszűnése esetén a hitelezői igények kielégítése után megmaradó vagyonból az
induló vagyonnak megfelelő összeg az alapítót, vagy annak jogutódját illeti, az ezt meghaladó
vagyonrészt pedig hasonló célú alapítványok támogatására kell felhasználni.

9. Záró rendelkezések:
Az alapító nyilatkozik, hogy az alapítvány éves bevétele az 50 millió forint összeget nem éri el, ezért
felügyelő bizottság felállítása nem indokolt.
Az alapító tudomásul veszi, hogy az alapítvány érvényes létrejöttéhez és közhasznúvá nyilvánításához
bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. A nyilvántartásba vételt a Szombathelyi Törvényszék, a
törvényességi felügyeletet pedig az ügyészség látja el.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben az új Ptk. és az új Civil törvény rendelkezései az
irányadók.
Jelen egységes szerkezetű alapító okirat módosítás hatályba lépésével egyidejűleg az alapítvány
létesítő okiratának korábbi szövegezése hatályát veszti.

Szombathely, 2014. május 29. napján

………………………………………..
Szombathelyi Vívóakadémia SE
alapító
Babós Csaba
elnök

………………………..……………..
Szombathelyi Vívóakadémia SE
alapító
Gasztonyi János
titkár

Előttünk, mint tanúk előtt:

1……………………………………………………… 2……………………………………………………
név
név
………………………………………………………. ……………………………………………………
lakcím
lakcím
……………………………………………………… ………………………………………………………
aláírás
aláírás
Záradék:
Ezen módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege
megfelel az alapító által korábban elfogadott létesítő okiratok hatályos tartalmának.

………………………………………..
Szombathelyi Vívóakadémia SE
alapító
Babós Csaba
elnök

………………………..……………..
Szombathelyi Vívóakadémia SE
alapító
Gasztonyi János
titkár

