
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

Dr. Dobrik István 3533 Miskolc, Topiczer János u. 23. szám alatti lakos, mint alapító a Múzsák Kertje 

Alapítvány alapításáról szóló Miskolcon 2010. április 14. napján kelt egységes szerkezetű Alapító 

Okiratot a 2010. október 18. napján megtartott kuratóriumi ülésre tekintettel módosítom, majd a dőlt 

betűvel jelzett változtatással egységes szerkezetbe foglalom az alábbiak szerint.  

 

1. Az Alapító neve, címe: Dr. Dobrik István 3533. Miskolc, Topiczer János u. 23. 

2. Az Alapítvány neve: Múzsák Kertje Alapítvány 

3. Az Alapítvány céljai és tevékenységei:  

 

 A Miskolc városban élt vagy a városhoz szoros szálakkal kötődő már elhunyt, kiemelkedő 

értékeket teremtő alkotók emlékének ápolása, a kortárs művészek (építészek, irodalmárok, 

képzőművészek, iparművészek, fotó,- film,- és video művészek, színművészek, 

zeneművészek) támogatása;  

 a már megteremtett tárgyi és szellemi értékek védelme, a fiatalok tehetséggondozása, a helyi 

társadalomban a közösségteremtő civil erő felkarolása; 

 a Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia Miskolci Területi Csoportjának támogatása, 

működési feltételeinek biztosítása, amely szervezet 

- figyelemmel kíséri a művészeti élet meghatározó folyamatait, alapkérdéseit, nyilvánosságra 

bocsátja az ezekkel kapcsolatos álláspontját, javaslatait; 

- szorgalmazza a nemzeti kultúra aranyalapját képező irodalmi és művészeti hagyomány 

gondozását, közkinccsé tételét mind a közművelődés, mind az oktatás terén; 

- támogatja, és eszközeivel segíti a művészeti életben mutatkozó törekvések megvalósítását; 

- erkölcsi súlyával védelmezi minden alkotóművész tevékenységének szabadságát. 

 

 

     Céljai érdekében az Alapítvány:  

 

 közművelődési programokat, felolvasó üléseket, vitákat tart, kiállításokat, szakmai 

találkozókat, szabadegyetemet, hangversenyeket szervez, illetve rendez; 

 fórumot biztosít a helyi művészeknek és közönségüknek; 

 gondozza a Múzsák Kertjét (Feledy-ház), megemlékezéseket, emléküléseket szervez; 

 pályázatokat ír ki, díjakat alapíthat és adományozhat;  

 anyagi lehetőségeitől függően könyveket, periodikát ad ki; 

 kapcsolatot létesít és ápol más hasonló rendeltetésű hazai és külföldi alapítványokkal, 

egyesületekkel.  

 

 

 II. 

Az Alapítvány közhasznú szervezet. A közhasznúsági fokozata: közhasznú  
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Az Alapítvány közhasznú tevékenységei a 1997. évi CLVI. törvény (Khtv.) 26.§ c) szerint: 

 tudományos tevékenység, kutatás 

 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 

 kulturális tevékenység 

 kulturális örökség megóvása 

 a magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségekkel, valamint a határon túli 

magyarsággal kapcsolatos tevékenység 

 közhasznú szervezetek számára biztosított - csak közhasznú szervezetek által igénybe 

vehető - szolgáltatások  

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt.  

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet végezhet, de csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve.  

4. Az Alapítvány székhelye: 3525 Miskolc, Deák Ferenc tér 3. 

 

5. A Kuratórium  

Az alapító az alapítványi vagyon kezelésére hét tagú kuratóriumot hoz létre.  

 

A kuratórium elnöke:  

 Kavecsánszky Gyula 3529 Miskolc, Műhely utca 17. 

A kuratórium titkára:                  

 Kákóczki András 3535 Miskolc, Kuruc u 61. 5/1         

A Kuratórium tagjai:  

 Bán András 3530 Miskolc, Rákóczi u.2.                               

 Czupper András 3530 Miskolc, Corvin u.15.                      

 Csorba Piroska 3525 Miskolc, Kis-Hunyad utca 10 3/1.                                                  

 Döbröczöni Ádám 3525 Miskolc, Major u. 20.                   

 Rudolf Mihály 3530 Miskolc, Rákóczi u. 14.                   

A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.  

Az Alapítvány képviseletére a Kuratórium elnöke és titkára jogosult önállóan.  

A Kuratórium tagjai munkája során felmerülő indokolt költségeket az Alapítvány megtéríti.  

Az Alapítvány ügyeinek intézéséről, adminisztrációs és gazdálkodási feladatainak ellátásáról a 

Kuratórium gondoskodik.  
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A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább két alkalommal ülésezik. A Kuratórium üléseit a 

Kuratórium Elnöke hívja össze írásban a napirend közlésével az ülés előtt legalább 5 nappal. 

Rendkívüli esetben a Kuratórium Elnöke a Kuratóriumot az ok és cél megjelölésével ugyancsak 

írásban összehívhatja azzal, hogy ilyen esetben az 5 napos határidő 1 napra rövidül. A rövid határidő 

ellenére a kuratóriumi ülés összehívásának bizonyítható módon kell történnie. 

A Kuratórium összehívását kezdeményezheti az Alapító és a Kuratórium két tagja.  

Az ülés határozatképes, ha legalább négy tag jelen van. A kuratórium határozatait a jelenlévők nyílt 

szavazásával, egyszerű szótöbbséggel hozza meg. A kuratórium tagjait egy szavazati jog illeti meg és 

azt személyesen kötelesek gyakorolni. A kuratórium tagjai a szavazáskor a tartózkodás jogával nem 

élhetnek. Szavazategyenlőség esetén a kérdést mindaddig újra kell tárgyalni, amíg többségi döntés 

nem születik. Kuratóriumi tagot érintő kérdésben az adott tag nem szavazhat. 

A kuratórium az Alapítvány képviselője, az alapítványi vagyon kezelője és általános ügydöntő 

szervezete. 

A Kuratórium tagjai jelenlétüket a jegyzőkönyv mellékletét képező jelenléti íven aláírásukkal 

igazolják. A Kuratórium ülései nyilvánosak, döntéseit nyílt szavazással hozza.  

A kuratórium minden tagjának jelenléte és egyhangú szavazata szükséges a döntéshez az alábbi 

kérdésekben:  

 az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés elfogadása 

 az Alapítvány vállalkozási tevékenységének megindítása, a vállalkozás vezetőjének 

kiválasztása, a vállalkozási tevékenység megszüntetése 

 az Alapítvány működését elősegítő szabályzatok elfogadása 

 a Kuratóriumi tagok tiszteletdíjáról szóló döntések 

Az Alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését a Kuratórium fogadja el, a Khtv. 19. § 

(3) bekezdése szerinti tartalommal.  

A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Alapítvány kuratóriumi tagja 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.  

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  

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy  

b) 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 a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.  

Az Alapítvány Kuratóriumának döntéseivel kapcsolatosan nyilvántartást kell vezetni. A kuratórium 

működése során hozott határozatokat, döntéseket írásba kell foglalni és folyamatos sorszámmal kell 

ellátni. A döntések, határozatok melléklete a kuratóriumi ülésről készült emlékeztető. Az emlékeztető  
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tartalmazza a testületi ülés helyét, időpontját, a jelenlevők felsorolását, aláírását, a döntést támogatók 

és ellenzők számarányát (lehetőleg személyét is), a döntés hatályát. A nyilvántartás vezetéséért az 

Elnök felelős. A Kuratórium a folyamatos sorszámmal ellátott határozatait, döntéseit ún. Határozatok 

Könyvében a sorszám és a döntés tárgyának rövid jelölésével bejegyzi, ezzel ún. nyilvántartásba veszi.  

 

A döntéseket, határozatokat kézbesíteni kell személyesen, vagy postai úton azoknak, akiket az érint. A 

Kuratórium az alapítvány döntéseit, továbbá az éves gazdálkodásának legfontosabb adatait köteles az 

Észak-Magyarország c. megyei napilap útján nyilvánosságra hozni. 

 

6. A titkár  

A titkár egyben a kuratórium tagja. A titkár feladata a Kuratórium működésével kapcsolatos döntés 

előkészítő, a döntések végrehajtását előkészítő valamint az Alapítvány tevékenységéhez kapcsolódó 

szervezési munka elvégzése.  

A Ptk. 74/C (4) bekezdése alapján a Kuratórium a titkárnak képviseleti jogot biztosíthat, megjelölve a 

képviseleti jog gyakorlásának módját, illetőleg terjedelmét.  

A titkár az elnökkel együtt gyakorolja az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogot.  

7. Az Alapítvány vagyona és gazdálkodása:  

Az Alapítvány induló vagyona 100.000.- Ft, azaz egyszázezer forint.  

Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki csatlakozhat.  

A vagyont fel lehet használni az Alapítvány saját programjaira közvetlenül, illetve támogatás, juttatás, 

ösztöndíj esetén nyilvános vagy meghívásos pályázattal és eseti kuratóriumi döntéssel.  

Az Alapítvány bankszámlája felett a Kuratórium Elnöke és az Alapítvány Titkára rendelkezik 

együttesen.  

Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapszabályban 

meghatározott tevékenységére fordítja.  

8. Az Alapítvány működésének nyilvánossága  

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes vagy jogi személy, ill. jogi 

személyiséggel nem rendelkező szervezet pénzbeli vagy természetbeni adománnyal, 

vagyonrendeléssel csatlakozhat. A csatlakozás elfogadásáról vagy visszautasításáról a Kuratórium 

dönt.  

 

Az alapítvány működése nyilvános, szolgáltatásait bárki igénybe veheti, az alapítvány által nyújtott 

szolgáltatások az Észak-Magyarország c. megyei napilap útján kerülnek közzétételre. Az Alapítvány 

működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, az iratbetekintési jog gyakorlását 

kizárólag a személyhez fűződő jog védelme korlátozhatja. 

A betekintés biztosításával kapcsolatos feladatokért az Alapítvány Elnöke felel. Az érdeklődő 

megkeresi az Elnököt, aki egy egyeztetett időpontban lehetővé teszi az iratok megtekintését.  
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Az Alapítvány közhasznú működéséről, szolgáltatásairól évente éves beszámoló és közhasznúsági 

jelentés készül. A beszámolót, jelentést megkapják az alapítók, elhelyezésre kerül az Alapítvány 

internetes weblapján és az Észak-Magyarország c. megyei napilapban, ezen túl a kuratórium tagjai 

személyesen is gondoskodnak arról, hogy ahhoz érintettek, érdeklődők hozzájussanak.  

A közhasznúsági jelentés tartalmára a Khtv. 19.§ (3) bekezdésében foglaltak az irányadók.  

9. Az Alapítvány megszűnése  

Az Alapítvány megszűnésére a Ptk. alapítványokra vonatkozó szabályai az irányadóak. Az Alapítvány 

megszűnésekor a meglevő vagyont hasonló célokat szolgáló más nonprofit szervezet kapja meg az 

Alapító döntésének megfelelően.  

  

Miskolc, 2010. október 18. 

  

Dr. Dobrik István 

 

 

 

 

Jelen hatályos és egységes szerkezetű Alapító Okiratot összeállítottam és aktualizáltam az alapításkori 

Alapító Okirattal, valamint az azóta keletkezett módosítással, annak megfelelőségét 2010. október 18. 

napján aláírásommal ellenjegyzem és igazolom. 

 

 

 

Tordainé dr. Juhász Ildikó 

          ügyvéd 

 
 

 

 

 


