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SZENT ANDRÁS EVANGELIZÁCIÓS ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRATA

Alulírott  Alapító  –  keresztényi  hitvallásától  vezérelve,  az  örömhír  terjesztése,  a 
megújulás és az élő Isten akaratának teljesítése céljából – a Polgári Törvénykönyv-
ről szóló 2013. évi V. törvény 3:378-404. §-ai valamint a közhasznú szervezetekről 
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Civil tv.) alapján az alábbi közhasz-
nú alapítvány létrehozását határozta el:

1. Az Alapítvány neve
Szent András Evangelizációs Alapítvány

Az Alapítvány rövidített neve: SZAE Alapítvány

2. Az Alapítvány székhelye
1116 Budapest, Fehérvári út 168–178. 

3. Az Alapítvány célja
Az általános célkitűzés, hogy az Alapítvány az örömhír terjesztése és az élő Isten 
akaratának teljesítése jegyében szolgálja az emberi életet,

– a nevelés, oktatás, képességfejlesztés és ismeretterjesztés területén:
• elsősorban a magyar Szent András Evangelizációs Iskola központi működteté-

se, ezen belül is
• a keresztény hit és erkölcs minél szélesebb körben történő megismertetése, 

terjesztése, megerősítése és mind teljesebbé tétele – elsősorban az értékek nél-
kül felnövő fiatalok körében,

• a Biblia megismerésének elősegítése,
• az evangélium hirdetése,
• a keresztény értékrendű fiatal- és felnőtt-nevelés,
• a keresztény kultúra, irodalom és zene megismertetése, oktatása és terjesztése,
• a generációs problémák orvoslása,
• vezetőképzés,
• missziós központ működetetése, helyet adva más missziós tevékenységet vég-

ző szervezetek számára, illetve más szervezetek számára is,

– szociális-karitatív területen:
• az elesettek, a magányosak és reményvesztettek, a hátrányos helyzetűek, a fo-

gyatékkal élők, a szegénységben élők, romák lelki támogatása és felemelése, 
segélyezése,

• tört családok, árvák, hajléktalanok, munkanélküliek és nyugdíjasok segítése,
• a börtönviseltek és szenvedélyfüggők társadalomba történő visszavezetése útján.

A fenti alapítványi célok megvalósítása és magvalósulása érdekében az Alapítvány:
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– szociális rászorultságtól függően nyilvános pályázatok útján és egyedi kérelme-
ket elbírálva támogatásokat, segélyeket, ösztöndíjakat nyújt, adományokat jut-
tat, és kurzusokat támogat,

– már meglévő katolikus evangelizációs iskolák működését támogatja, új katolikus 
egyházmegyei  evangelizációs iskolák létrejöttében közreműködik szervezéssel, 
képzéssel, támogatással, valamint ingatlan és egyéb anyagi juttatás előteremté-
sével,

– lelkigyakorlatos házakat épít, e célból ingatlanokat vásárol, illetőleg működteti 
azokat,

– közösségi együttlétek, lelkigyakorlatok céljából kurzusokat, nyári táborokat, va-
lamint találkozókat és konferenciákat szervez kül- és belföldön, és azok működé-
sét tárgyi-személyi feltételek biztosításával segíti elő,

– evangéliumot hirdető gyülekezeteket és közösségeket támogat, illetőleg hasonló 
célú alapítványokat és egyesületeket segít,

– munkájához önkénteseket és önkéntes vezetőket toboroz, azokat összefogja, ko-
ordinálja és képzi,

– elősegíti a keresztény irodalmi és zenei műalkotások létrejöttét, részt vesz a mű-
vek több médiában való publikálásában és terjesztésében, 

– általában minden olyan tevékenységet ellát, amely működésének feltételeit gya-
rapítja, hatékonyabbá, teljesebbé teszi – a jogszabályok, illetve az erkölcs szabá-
lyai által megengedhető módon.

Az Alapítvány közhasznú, cél szerinti tevékenységei:

Közhasznú tevékenység Kapcsolódó közfeladat Jogszabályhely

szociális tevékenység, 
családsegítés

a családok védelme és a csalá-
dok jólétének erősítése

2011. évi CCXI. tv. a családok 
védelméről 1. §–6. §

szociális tevékenység, 
családsegítés

szociális, gyermekjóléti és 
gyermekvédelmi szolgáltatá-
sok/ellátások

2011. évi CLXXXIX. tv. Magyar-
ország helyi önkormányzatai-
ról 13. § (1) 8.

nevelés és oktatás, ké-
pességfejlesztés, isme-
retterjesztés

felnőtt oktatás 2011. évi CXC. törvény a nem-
zeti köznevelésről 4. § (1) a)–u)

kulturális tevékenység közösségi kulturális hagyomá-
nyok, értékek ápolásának/ mű-
velődésre szerveződő közössé-
gek tevékenységének/ a lakos-
ság életmódja javítását szolgáló 
kulturális célok megvalósításá-
nak támogatása, önszerveződé-
sek támogatása

1991. évi XX. tv. a helyi önkor-
mányzatok és szerveik, a köz-
társasági megbízottak, vala-
mint egyes centrális aláren-
deltségű szervek feladat- és ha-
tásköreiről 121. § a)–b)

gyermek- és ifjúságvé-
delem, gyermek- és if-
júsági érdekképviselet

a gyermekvédelmi rendszerhez 
kapcsolódó feladatok ellátása – 
a gyermek családban történő 
nevelkedésének elősegítése

1997. évi XXXI. tv. a gyermekek 
védelméről és a gyámügyi igaz-
gatásról 17. § (1)
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Közhasznú tevékenység Kapcsolódó közfeladat Jogszabályhely

a magyarországi nem-
zeti és etnikai kisebbsé-
gekkel, valamint a ha-
táron túli magyarsággal 
kapcsolatos tevékeny-
ség

kulturális autonómia megerősí-
tésére önszerveződés szervezé-
sének/működtetésének támo-
gatása; nemzetiségi közösség-
hez kötődő kulturális javak 
megőrzése

2011. évi CLXXIX. tv. a nemzeti-
ségek jogairól 115. § a)–i)

4. Az Alapítvány időtartama
Az Alapítvány határozatlan időtartamra alakul.

5. Az Alapítvány működési területe
Az Alapítvány tevékenységét Magyarország egész területén, valamint a határon túli 
magyarság körében fejti ki.

6. Az Alapítvány jellege, csatlakozás az Alapítványhoz
Az Alapítvány nyitott, ahhoz magyar vagy külföldi természetes és – alapítvány ki-
vételével – jogi  személy,  valamint magyarországi  és külföldi  jogi  személyiséggel 
nem rendelkező gazdasági társaság, szervezet csatlakozhat a célok sokoldalú meg-
valósítása  céljából,  amennyiben  az  Alapítvány  célkitűzéseivel  egyetért,  azokat 
anyagi  eszközeivel  vagy bármilyen más módon támogatja,  ideértve a  személyes 
közreműködést is. Az Alapítvány javára teljesített juttatás pénzeszközön kívül lehet 
bármely forgalomképes dolog, illetve vagyoni értékű jog is.

A csatlakozási kérelmet írásban az Alapítványhoz kell benyújtani az Alapítványnak 
történő felajánlás mellett. A csatlakozás és a felajánlás elfogadásáról vagy elutasítá-
sáról az Alapítvány Vezető Szerve – továbbiakban: Kuratórium – dönt legkésőbb a 
kérelem beérkezését követő 30 napon belül, döntéséről a kérelmezőt tájékoztatja. A 
csatlakozási kérelem elutasítása esetén fellebbezésnek helye nincs.

A csatlakozó alapítói jogokat nem gyakorolhat, megilleti azonban az a jog, hogy ja-
vaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonat-
kozóan.

Az Alapítvány közhasznú szolgáltatásait és egyéb támogatásait bárki igénybe vehe-
ti és megpályázhatja, az általa szervezett és tartott rendezvényeken bárki részt ve-
het. (Civil tv. 32. § 3. bek.)

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. (Civil tv. 34. § d. bek.)

Alapító Okirat 5 [11]



7. Az Alapítvány vagyona, az alapító vagyoni szolgáltatása, és az 
Alapítvány gazdálkodása

Az Alapítvány induló vagyona 1.000.000.- Ft, azaz egymillió forint, mely összeget az 
alapító pénzintézetnél a mellékelt banki igazolás szerint az Alapítvány nevére nyi-
tott elkülönített számlán előzetesen letétbe helyezett,  és amely számla fölött az 
Alapítvány – bírósági nyilvántartásba vételét követően – szabadon rendelkezik.

Az Alapítvány az alapítványi vagyon összegét és vagyoni eszközeit – mely az induló 
vagyonból és annak kamataiból, illetve az ezen felül gyűjtésből, adományokból és 
pályázatok útján elnyert pénzeszközökből és vagyonelemekből, valamint a vállal-
kozás bevételeiből tevődik össze – szabadon használhatja fel céljai érdekében.

A későbbiek során az Alapítványhoz csatlakozók adományait, befizetéseit a kurató-
rium köteles az Alapítvány meglévő vagyonához csatolni. A közvetlenül felhasznál-
ható természetben nyújtott adományokat lehetőség szerint az adomány rendelte-
tése szerint közvetlenül kell felhasználni.

Az Alapítvány céljára közvetlenül fel nem használható és nem hasznosítható ado-
mányokat – amennyiben azok hasznosításának várható hozama nem érné el a fenn-
tartási és működtetési költségeket – értékesíteni kell. Az értékesítésből befolyó ösz-
szeget az Alapítvány vagyonaként kell kezelni.

A nemzetközi, országos és helyi gyűjtésekből származó, valamint a pályázatokon 
elnyert bevételeket közvetlenül az alapítványi cél megvalósítására kell fordítani.

Az Alapítvány csak másodlagos tevékenységként, közhasznú céljainak megvalósítá-
sa érdekében, azt nem veszélyeztetve folytathat vállalkozási tevékenységet. (Civil 
tv. 34. § b. bek.)

A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt kizárólag az Alapító 
Okiratban megjelölt célok teljesítésére fordíthatja. (Civil tv. 42. § 1. bek.)

Az Alapítvány befektetési tevékenységet a Kuratórium által elfogadott Befektetési 
Szabályzat alapján folytathat. (Civil tv. 45. §)

Az Alapítvány által esetlegesen folytatni kívánt vállalkozási tevékenységek szoro-
san kapcsolódnak az alapítványi célok megvalósításához, így vállalkozó tevékeny-
séget az Alapítvány elsősorban, de nem kizárólagosan az oktatás,  a  kiadói  tevé-
kenység, az ingatlanüzemeltetés és ingatlankezelés, valamint a szociális ellátás te-
rületén végez, továbbá hangfelvételek és videó felvételek sokszorosításával, illető-
leg a közösségi tevékenység körében.

Az Alapítvány tulajdonába kerültek az alábbi ingatlanok:

– a  1116  Budapest,  Fehérvári  út  168–178.  „C”  épület  földszint  33.,  43051/2/A/9 
helyrajzi számú,

– a  1116  Budapest,  Fehérvári  út  168–178.  „C”  épület  földszint  35.,  43051/2/A/8 
helyrajzi számú

– a  1116  Budapest,  Fehérvári  út  168–178.  „C”  épület  földszint  38.,  43051/2/A/7 
helyrajzi számú
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Az ingatlanokban az Alapítvány missziós központot működtet, melyben helyt ad más  
missziós szervezeteknek, illetve más szervezeteknek is.

Az alapító és a csatlakozó az Alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el 
és nem követelheti vissza. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító 
és a csatlakozó jogutódjára is.

8. Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium
Az Alapítvány vagyonának kezelője és döntést hozó szerve az alapító által felkért 3 
tagú kuratórium. A kuratórium elnökét az alapító jelöli ki.

8.1. A Kuratórium tagjai
– Gállné Busai Barbara

(született:  xxxxxxxxx-n;  anyja  neve:  xxxxxxxxxxxxxxxx;  szem.  ig.  száma: 
xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos)
a kuratórium elnöke,

– Lukács Ferenc
(született:  xxxxxxxxx-n,  xxxxxxxxxxxxx; anyja neve:  xxxxxxxxxxxxx; szem. ig. 
száma: xxxxxxxx; xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos)
kuratóriumi tag,

– Csiszér László
(született:  xxxxxxxxx-n; anyja neve:  xxxxxxxxxxx; szem. ig. száma:  xxxxxxxx; 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos)
kuratóriumi tag.

A Kuratórium tagjai tevékenységüket ellenszolgáltatás nélkül végzik, de megilleti 
őket az Alapítvány céljainak közvetlen megvalósítása érdekében kifejtett tevékeny-
ségük során felmerült – és igazolt – költségeik megtérítése.

A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.

8.2. A kuratóriumi tagság megszűnik
– a tagságról való lemondással,
– az Alapítvány megszűnésével,
– a tag halálával,
– a tag visszahívása a Ptk. 3:398 § 2. bek. szerint, amennyiben a tag a cél megvalósí-

tását veszélyezteti.

A kuratóriumi tagság megszűnése esetén az új tagot az alapító jelöli ki.

8.3. Összeférhetetlenségi szabályok
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a tag, aki, vagy akinek kö-
zeli hozzátartozója és élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség 
alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügy-
letben egyébként érdekelt.
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(Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.) 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szer-
vezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző két évben leg-
alább egy évig –:

– amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyil-
vántartott 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 alkal-

mazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
– amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az ART (2003. évi XCII. tv.) 

szerint felfüggesztette, illetve törölte. (Civil tv. 39. § 1. bek.)

A Kuratórium tagja vagy a tagnak jelölt személy köteles valamennyi érintett köz-
hasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg 
más közhasznú szervezetnél is betölt. (Civil tv. 39. § 2. bek.)

8.4. A Kuratórium működése
– A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány vagyonának az Alapító Okiratban rög-

zített céloknak megfelelő felhasználásáról. Meghatározza a kitűzött cél megvaló-
sításához  szükséges  feladatokat,  személyi  és  tárgyi  feltételeket,  gondoskodik 
azok biztosításáról.

– A Kuratórium feladata az Alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb mű-
ködtetése, köteles mindent megtenni annak érdekében, hogy az Alapítvány va-
gyonát a jogszabályok és a gazdasági lehetőségek keretein belül megfelelően gya-
rapítsa.

– A Kuratórium hatásköre és feladata gondoskodni arról,  hogy az Alapítvány az 
alapító okiratban rögzített céloknak, és a reá vonatkozó jogszabályi rendelkezé-
seknek megfelelően működjön.

A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésén mindhárom tag jelen van.

A határozatképtelenség miatt változatlan napirenddel megismételt ülés is csak ak-
kor határozatképes, ha azon minden tag jelen van.

A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja. A Kuratóri-
um ülései nyilvánosak.

A Kuratórium üléseit általában az elnök hívja össze, de azt szükségessége esetén a 
Kuratórium bármelyik tagja kezdeményezheti. A meghívást az átvétel igazolására 
alkalmas módon, vagy elektronikus úton (e-mail) kell kézbesíteni a tagoknak, az 
ülés tervezett időpontját megelőzően 8 nappal, a napirendi pontok megjelölésével. 
Az ülésre szóló meghívót a napirend feltüntetésével a fenti időtartamra az interne-
ten közzé kell tenni, és az alapítvány székhelyén nyilvános helyen is ki kell füg-
geszteni.

A Kuratórium döntéseit egyhangú, nyílt szavazattal hozza.
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A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek eredeti példányait a je-
lenlévők aláírásukkal hitelesítik.

A jegyzőkönyvek egy-egy másolati példányát az aláírást követő 30 napon belül tájé-
koztatásul meg kell küldeni az alapítónak.

8.5. A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik
– az Alapítvány működési szabályzatának meghatározása, amely nem lehet ellen-

tétes az Alapító Okirattal,
– döntés a rendelkezésére álló vagyon felhasználásáról, adományok elfogadásáról,
– az Alapítvány éves gazdálkodási tervének és mérlegének elfogadása,
– az éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet elfogadása,
– döntés azokban a kérdésekben, amelyeket az Alapítvány működési szabályzata a 

Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal.

A Kuratórium az éves beszámoló jóváhagyásáról a tárgyévet követő év május 31. 
napjáig összehívott nyilvános ülésén, egyhangú szavazattal dönt. (Civil tv. 30. § (1))

8.6. Határozatok Könyve
A Kuratórium az általa hozott döntésekről Nyilvántartást köteles vezetni, melyből 
egyértelműen kitűnik a döntés tartalma, időpontja és hatálya, illetve – mivel a Ku-
ratórium döntéseit egyhangú szavazattal hozza – az érvénytelen döntés esetén az 
azt támogató vagy ellenző, illetve a döntéstől tartózkodó tagok személye. (Civil tv. 
37. §)

8.7. A döntések közlése az érintettekkel és a nyilvánossággal
A Kuratórium döntéseit a személyükben érintettekkel, amennyiben jelen vannak, 
az ülés jegyzőkönyve egy példányának átadásával közvetlenül, távollétükben pedig 
postai tértivevényes küldemény útján kell kézbesíteni.

A Kuratórium valamennyi döntését nyilvánosságra kell hozni az interneten. (Civil 
tv. 37. §) Internetes elérhetőség: http://alap.ujevangelizacio.hu

8.8. Betekintés az Alapítvány irataiba
Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba – előzetes bejelen-
tést követően – bárki szabadon betekinthet, és azokról másolatot kaphat.

Az  Alapítvány  folyamatosan  tájékoztatni  köteles  a  nyilvánosságot  működéséről, 
szolgáltatásai  igénybevételének módjáról (pályázatok,  rendezvények, konferenci-
ák) valamint beszámolóiról, – a vonatkozó dokumentumnak az interneten történő 
megjelentetésével. (Civil tv. 37. §)

Az Alapítvány köteles a közhasznúsági jelentését az adott üzleti év mérlegforduló-
napját követő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, a nyilvá-
nosság számára elérhető módon. (Civil tv. 30. § 1. bek.)

Alapító Okirat 9 [11]

http://alap.ujevangelizacio.hu/


9. Az Alapítvány képviselete
Az Alapítvány képviselői a kuratórium tagjai:

– Gállné Busai Barbara xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos, a 
kuratórium elnöke,

– Lukács Ferenc xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos és
– Csiszér László xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos 

kuratóriumi tagok.

A kuratórium tagjai az Alapítvány képviseletében önállóan jogosultak eljárni.

Az  Alapítvány  bankszámlája  felett  az  Alapítvány  képviselői  önállóan  jogosultak 
rendelkezni.

10. Felügyelő Bizottság
A 2011. évi CLXXV. törvény 40. § (1) bekezdése szerint: „Ha a közhasznú szervezet 
éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a vezető szervtől elkülönült fel-
ügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabály-
nál fogva egyébként nem áll fenn.”

11. Kijelölés alapítói jogok gyakorlására
Az alapító a törvényben meghatározott alapítói jogainak gyakorlására – halála ese-
tére – Lukács Ferenc (anyja neve:  xxxxxxxxxxxxxx, szül.:  xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxxxxxxxxxx, szig. száma: xxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti la-
kost jelöli ki, aki a kijelölést a jelen alapító okirat aláírásával elfogadja.

12. Záró rendelkezések
– Az Alapítvány és a Kuratórium működéséről a nyilvánosságot tájékoztatni kell.
– Az Alapítvány éves munkájáról a gazdasági év lezárását követő 90 napon belül tá-

jékoztatja az alapítót.
– Az Alapító Okiratot az alapító indokolt esetben – az alapítvány nevének, céljának 

és vagyonának sérelme nélkül – módosíthatja.
– Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén az induló alapítványi vagyon 

fennmaradó része az alapítót, a csatlakozó által juttatott alapítványi vagyon 
fennmaradó része a csatlakozót illeti, azzal, hogy az őket megillető vagyon nem 
haladhatja meg az általuk az Alapítványnak juttatott vagyont, míg az ezen túli 
vagyont az Alapítvány céljai között leírt tevékenységek támogatására kell 
fordítani.

– Az Alapítvány létrejöttéhez bírósági nyilvántartásba vétel szükséges.
– Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény,  az 

egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működé-
séről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint az alapítványok 
tevékenységére vonatkozó mindenkori jogszabályok rendelkezései az irányadó-
ak.
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Jelen Alapító Okiratot az alapító, mint akaratával mindenben megegyezőt az alul-
írott tanúk jelenlétében jóváhagyólag írja alá:

Budapesten, 2019. május 3.

                                                                                                                                            

Hardi Gábor Titusz alapító Lukács Ferenc
Szig. száma: xxxxxxxx alapítói jogok gyakorlására kijelölt sze-

mélySzületett: xxxxxxxxxx
Anyja neve: xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám
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