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Jegyzőkönyv
amely készült 2010. év augusztus 26. napján a Szent András Evangelizációs Alapítvány székhelyén 
megtartott kuratóriumi ülésről.

Jelen vannak:
● Arm Katalin a Kuratórium elnöke;
● Lukács Ferenc a Kuratórium tagja;
● Csiszér László a Kuratórium tagja;
● Hardi Titusz Gábor alapító 
● Szekér Anikó meghívott

A kuratórium ülés napirendi pontja:

1. Felügyelő bizottság alapítása

Arm Katalin a kuratórium elnöke megnyitja az ülést és megállapítja, hogy az ülés határozatképes, mert a 
kuratórium tagjai 100%-ban jelen vannak. 

A levezető elnök javaslatot tesz a közgyűlés jegyzőkönyv-vezetőjére Csiszér László kuratóriumi tag 
személyében, amit a jelenlévők egyhangúlag elfogadtak. A jegyzőkönyv hitelesítésével Lukács Ferencet 
és Arm Katalint a kuratórium másik két tagját bízták meg.

Felügyelő bizottság alapítása
● A levezető elnök ismerteti a napirendi pontot, amely szerint az Alapítvány éves bevétele már 

meghaladta az 5 millió forintot, ezért köteles Felügyelői Bizottságot létrehozni. Arm Katalin felkéri 
Hardi Titusz Gábor Alajost a Felügyelőbizottság megalakítására.

● Hardi Titusz Gábor Alajos jelzi, hogy a Felügyelő bizottság tagjait már tisztségükre felkérte, ők pedig a 
felkérést elfogadták. Nyilatkozataikat bemutatja a kuratóriumnak, melyek a jegyzőkönyv mellékletét 
képezik.

● A Felügyelő Bizottság tagjai: 
Hardi Titusz Gábor Alajos tag,
Jakab Kristóf tag,
Szekér Anikó elnök.

● Arm Katalin, felkéri a FB elnökét, Szekér Anikót, hogy a Felügyelő Bizottság működési szabályzatát az 
FB tagokkal dolgozzák ki, hogy ezeket a bírósági bejegyzés módosításához beadhassák. 

● Hardi Titusz Gábor Alajos, az Alapítvány alapítója, a jelenlévők előtt az alábbi módosítást végezte el az 
Alapító Okiraton:
● a 10. fejezetben („Felügyelő Bizottság”) az első két bekezdésen: „Amennyiben az Alapítvány éves  

bevétele az ötmillió forintot meghaladja, úgy az alapító a Kuratóriumtól független felügyelő szerv – 3 tagú  
Felügyelő Bizottság – megalakítására kötelesek (Ksztv. 10. § (1) bek.) a törvény vonatkozó összeférhetetlenségi  
és kizáró rendelkezése figyelembe vétele mellett. ¶ A jövőben esetlegesen megalakítandó Felügyelő Bizottság  
működésének rendjét – ügyrendjét – maga határozza meg. (Ksztv. 10. § (2) bek.)” helyett: „Mivel az  
Alapítvány éves bevétele eléri az ötmillió forintot, illetve meghaladja azt, így az alapító a Kuratóriumtól  
független felügyelő szerv – 3 tagú Felügyelő Bizottság – megalakításáról határozott. ¶ A megalakult Felügyelő  
Bizottság működésének rendjét – ügyrendjét – maga határozza meg. (Ksztv. 10. § (1) és (2) bek.)”,

● a fenti két bekezdés után került beszúrásra: „A Felügyelő Bizottság tagjai:¶ Hardi Titusz Gábor Alajos tag  
¶ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos ¶ Szekér Anikó elnök ¶ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
szám alatti lakos ¶ Jakab Kristóf tag ¶ xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti lakos ¶ A Felügyelő  
Bizottság ellenőrzi a közhasznú szervezet működését és gazdálkodását. Ennek során a vezető tisztségviselőktől  
jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a közhasznú  
szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. ¶ A Felügyelő Bizottság tagja a közhasznú  
szervezet vezető szervének ülésén tanácskozási joggal részt vehet, illetve részt vesz, ha jogszabály vagy a  
létesítő okirat így rendelkezik. ¶ A Felügyelő Bizottság köteles az intézkedésre jogosult vezető szervet  
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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. ¶ Az  
intézkedésre jogosult vezető szervet a Felügyelő Bizottság indítványára – annak megtételétől számított  
harminc napon belül – össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a  
felügyelő szerv is jogosult. ¶ Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges  
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi  
felügyeletet ellátó szervet. (Ksztv. 11. § (1)-(5) bek.)”.

● más tartalmi változás nem történt.
● A kuratórium felkérte Arm Katalint, hogy az Alapító Okiratba foglalt változást minden szükséges és 

előírt helyen bejelentse és eljárjon az ügyben.
● A kuratóriumi tagok a következő határozatot hozták:

3/2010. (08.26.) kuratóriumi határozat:

A kuratórium helyben határozatot hoz a Felügyelő Bizottság felállításáról (melynek elnöke Szekér Anikó, a  
bizottság további két tagja pedig Jakab Kristóf és Hardi Titusz Gábor Alajos), az Alapító Okiratot e szándéknak  
megfelelően módosítja. A beállt változások miatt szükséges bejelentési kötelezettség ügyintézésével Arm Katalin  
elnököt megbízza.

Egyebek nem lévén a levezető elnök az ülést eredményesen befejezettnek nyilvánította és bezárta.

k.m.f.

A jegyzőkönyv hiteléül:

........................................................... ........................................................... ...........................................................
Csiszér László jegyzőkönyv-vezető Arm Katalin, a Kuratórium elnöke Lukács Ferenc kuratóriumi tag
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Nyilatkozat

Alulírott Hardi Titusz Gábor Alajos (szül.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
alatti lakos ezennel kijelentem, hogy az alapító felkérését a Szent András Evangelizációs Alapítvány 
(székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 168–178. „C” fszt. 35.) felügyelő bizottsági tagi tisztség betöl
tésére elfogadom. 

Kijelentem, hogy nem voltam olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője annak megszűnését meg
előző két évben legalább egy évig, amely úgy szűnt meg, hogy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
köztartozását nem egyenlítette ki.

Kijelentem, hogy vezetői tisztséget a Tihany-Sajkod Templomért Alapítványnál töltök be, mint kuratóriu
mi elnök.

Tudomásul veszem, hogy 

1997. évi CLVI. tv. 8. § (1) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a  
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továb
biakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyéb

ként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti jutta
tásai 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.

(2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy,  
aki

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére  

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által  
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadal
mi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő ok
iratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

14§ (4) A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint  
e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgálta
tások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyúj
tott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem 
részesítheti.

Kijelentem, hogy velem szemben a fenti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Budapest, 2010. augusztus 24.

              …...............................................
      Hardi Titusz Gábor Alajos

Előttünk, mint tanúk előtt:

…........................................................... ….........…....................................................

Név: Név:

Lakcím: Lakcím:
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Nyilatkozat

Alulírott Szekér Anikó (szül.: xxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx szám alatti la
kos ezennel kijelentem, hogy az alapító felkérését a Szent András Evangelizációs Alapítvány (székhely: 
1116 Budapest, Fehérvári út 168–178. „C” fszt. 35.) felügyelő bizottsági elnöki tisztség betöltésére el
fogadom. 

Kijelentem, hogy nem voltam olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője annak megszűnését meg
előző két évben legalább egy évig, amely úgy szűnt meg, hogy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
köztartozását nem egyenlítette ki.

Kijelentem, hogy vezetői tisztséget más közhasznú szervezetnél nem töltök be.

Tudomásul veszem, hogy 

1997. évi CLVI. tv. 8. § (1) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a  
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továb
biakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyéb

ként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti jutta
tásai 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.

(2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy,  
aki

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére  

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által  
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadal
mi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő ok
iratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

14§ (4) A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint  
e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgálta
tások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyúj
tott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem 
részesítheti.

Kijelentem, hogy velem szemben a fenti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Budapest, 2010. augusztus 24.

              …...............................................

Szekér Anikó

Előttünk, mint tanúk előtt:

…........................................................... ….........…....................................................

Név: Név:

Lakcím: Lakcím:
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Nyilatkozat

Alulírott Jakab Kristóf (szül.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx) xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
szám alatti lakos ezennel kijelentem, hogy az alapító felkérését a Szent András Evangelizációs Alapít
vány (székhely: 1116 Budapest, Fehérvári út 168–178. „C” fszt. 35.) felügyelő bizottsági tagi tisztség 
betöltésére elfogadom. 

Kijelentem, hogy nem voltam olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője annak megszűnését meg
előző két évben legalább egy évig, amely úgy szűnt meg, hogy az adózás rendjéről szóló törvény szerinti 
köztartozását nem egyenlítette ki.

Kijelentem, hogy vezetői tisztséget más közhasznú szervezetnél nem töltök be.

Tudomásul veszem, hogy 

1997. évi CLVI. tv. 8. § (1) A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a  
személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továb
biakban együtt: hozzátartozó) a határozat alapján

a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyéb

ként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti jutta
tásai 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.

(2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy,  
aki

a) a vezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére  

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik,

c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által  
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és a társadal
mi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő ok
iratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.

14§ (4) A közhasznú szervezet a felelős személyt, a támogatót, az önkéntest, valamint  
e személyek hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgálta
tások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyúj
tott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem 
részesítheti.

Kijelentem, hogy velem szemben a fenti összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn.

Budapest, 2010. augusztus 24.

              …...............................................

Jakab Kristóf

Előttünk, mint tanúk előtt:

…........................................................... ….........…....................................................

Név: Név:

Lakcím: Lakcím:

A személyes 
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ból töröltük az 
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