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A Szent András Evangelizációs Alapítvány 

Kuratóriumának

Szervezeti és Működési Szabályzata

A Szent András Evangelizációs Alapítvány („Alapítvány”) Alapító Okiratának 8. pontja értelmében a Kuratórium 
maga állapítja meg működésének szabályait. Az Alapítvány Kuratóriuma 2006. 05. 16. napján tartott ülésén az alábbi 
Szervezeti és Működési Szabályzatot („SZMSZ”) alkotta:

1. A kuratórium működése

1.1 A kuratórium hatásköre:
A Kuratórium dönt az Alapítvány tevékenységének valamennyi stratégiai kérdésében, meghatározza az Alapítvány 
tevékenységének Alapító Okiratnak megfelelő részletes céljait, jóváhagyja az Alapítvány gazdálkodási tervét és fi-
gyelemmel kíséri gazdálkodásának hatékonyságát. Nevezetesen:

 követelményeket fogalmaz meg az Alapítvány rövid távú és hosszú távú működésével kapcsolatban, össz-
hangban az Alapító Okirattal;

 meghatározza az Alapítvány által támogatandó tevékenységek körét, a támogatási formákat és módokat;

 megtárgyalja az Alapítvány által kiírandó pályázatok, ösztöndíjak alapelveit;

 megvitatja és elfogadja az Alapítvány éves tevékenységét, amely tartalmazza az Alapítvány támogatóit is;

 figyelemmel kíséri az Alapítvány gazdálkodását a tényadatok és a költségvetési tervezetek megismerése út-
ján;

 kezeli az Alapítvány vagyonát;

 dönt az alapítványi vagyon felhasználásáról;

 az érvényben levő szabályozások megfelelően megtárgyalja és elfogadja a közhasznúsági jelentést;

 évente egy alkalommal értékeli a tisztségviselők tevékenységét, és tájékoztatja az Alapítót az Alapítvány 
éves tevékenységéről;

 az Elnök javaslata alapján dönt tiszteletdíjak odaítéléséről. Az Elnök tiszteletdíjára az Alapító tesz javasla-
tot.

1.2. A Kuratórium szükséghez képest, de legalább évente egyszer tartja üléseit.

A Kuratórium üléseit általában az elnök hívja össze, de azt szükségessége esetén a kuratóriumi bármelyik tagja  
kezdeményezheti. A meghívást az átvétel igazolására alkalmas módon kell kézbesíteni a tagoknak, az ülés ter-
vezett időpontját megelőzően 8 nappal, a napirendi pontok megjelölésével. Az ülésre szóló meghívót a napirend 
feltüntetésével a fenti időtartamra az interneten közzé kell tenni, és az alapítvány székhelyén nyilvános helyen 
is ki kell függeszteni. (Ksztv. 7. § (1) bek. a) pontja)

Az ülés határozatképes, ha mindhárom tag jelen van. A határozatképtelenség miatt változatlan napirenddel megis-
mételt ülés is csak akkor határozatképes, ha azon minden tag jelen van.

A technikai feltételek megléte esetén a kuratóriumi ülés összehívható és megtartható elektronikus levelezéssel is. 
Alapvető feltétel, hogy minden kuratóriumi tag rendelkezzék önálló e-mail címmel. Ebben az esetben a Kuratórium 
Elnöke meghatározza a megtárgyalandó napirendi pontokat, ezt és az egyes napirendi pontokhoz tartozó írásos 
anyagot e-mailen megküldi a kuratórium tagjainak, akik véleményükkel, javaslataikkal kiegészítve visszaküldik. A 
vélemények, javaslatok figyelembevételével átdolgozott anyagot szavazásra újra visszaküldi a kuratórium tagjainak, 
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akik szavazással döntenek ennek elfogadásáról, vagy elutasításáról. E folyamat lebonyolítását az Ügyvezető igazgató 
végzi. Az elektronikus levelezéssel lebonyolított kuratóriumi ülést, illetve annak határozatait később írásban meg 
kell erősíteni.

A zárszámadó ülés elektronikus levelezéssel nem bonyolítható le.

1.3 A Kuratórium döntéseit egyhangú, nyílt szavazattal hozza.

1.4 A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, melynek eredeti példányait a jelenlévők aláírásukkal hitelesí-
tik.

A Kuratórium az általa hozott döntésekről Nyilvántartást köteles vezetni, melyből egyértelműen kitűnik a dön-
tés tartalma, időpontja és hatálya, illetve – mivel a Kuratórium döntéseit egyhangú szavazattal hozza – az ér-
vénytelen döntés esetén az azt támogató vagy ellenző, illetve a döntéstől tartózkodó tagok személye. (Ksztv. 7. §  
(3) bek. a, pontja)

A Kuratórium döntéseit a személyükben érintettekkel, amennyiben jelen vannak, az ülés jegyzőkönyve egy pél-
dányának átadásával közvetlenül, távollétükben pedig postai tértivevényes küldemény útján kell kézbesíteni.

A Kuratórium valamennyi döntését nyilvánosságra kell hozni az interneten.

Az Alapítvány folyamatosan tájékoztatni köteles a nyilvánosságot működéséről, szolgáltatásai igénybevételé-
nek módjáról (pályázatok, rendezvények, konferenciák) valamint beszámolóiról, – a vonatkozó dokumentum-
nak az interneten történő megjelentetésével. (Ksztv. 7. § (3) bek. b-d) pontjai).

2. A Kuratórium tisztségviselői

2.1. A Kuratórium Elnöke
A Kuratórium Elnöke

 képviseli az Alapítványt hatóságok és külső személyek előtt;

 összehívja és vezeti a Kuratórium üléseit a jelen szabályzatban foglaltak szerint. Akadályoztatása esetén az 
Elnök jogosult az őt helyettesítő tagot kijelölni;

 irányítja az alapítvány folyamatos tevékenységét az Alapító Okirat keretei között;

 az alapítvány alkalmazottai esetében gyakorolja a munkáltatói jogokat;

 ellátja mindazokat a tevékenységeket, amelyekkel a kuratórium megbízza;

 rendelkezik az alapítvány működéséhez szükséges feltételek megvalósításáról;

 dönt az alapítvány működéséhez szükséges kiadások kérdésében;

 jogosult egy személyben dönteni a 100.000 Ft-ot, azaz százezer forintot nem meghaladó, az Alapítvány mű-
ködését érintő kifizetésekről, a Kuratórium utólagos tájékoztatása mellett. Az ilyen jellegű kifizetések két 
kuratóriumi ülés között nem haladhatják meg a 250.000 (kettőszázötvenezer) forintot;

 gondoskodik az Alapítvány szabad pénzeszközeinek kihelyezéséről a Kuratórium által megállapított részle-
tes előírások szerint;

 felügyeli és vezeti az Alapítványi Iroda működését;

 köteles figyelemmel kísérni mindazon törvények és más jogszabályok előírásait, amelyek az alapítvány mű-
ködésének jogszerűségét bármiképpen érintik. Ezek alapján a szükséges módosításokat, változtatásokat 
végrehajtja, illetve jelzi a Kuratórium felé;

 folyamatosan beszámol a Kuratóriumnak az általa végzett munkákról.

Amennyiben a kuratórium elnöke feladatainak ellátásában akadályoztatott, akkor  a kuratórium által megbízott ku-
ratóriumi tag gondoskodik a feladatok végzéséről.

2.2 A Kuratórium tagjai
A tagok kötelezettségei:

 az ülésen való megjelenés,

 a tárgyalásra kerülő ügyben való felkészülés,
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 alkotó, felelősségteljes részvétel a témák megtárgyalásában.

A tagok jogai:

 Kuratórium ülés összehívása,

 az ülésen való felszólalás,

 javaslattétel valamely kérdés napirendre tűzésére és megtárgyalására,

 a jogsértőnek ítélt kuratóriumi határozat bírósági felülvizsgálatának kérése.

2.3. Az Alapítványi Iroda
Az operatív ügyintézést az Alapítványi Iroda látja el, amelyet az Elnök vezet.

Az Iroda feladatai:

 a beérkező posta bontása, iktatása, kézbesítése;

 kimenő ügyiratok iktatása;

 a postázási feladatok szervezése (végzése);

 rendezvények megszervezése, lebonyolítása;

 iratok sokszorosítása;

 irattár kialakítása, kezelése;

 iratselejtezések végrehajtása;

 irodaszerek igényeinek összegyűjtése, beszerzése;

3. Az alapítvány képviselete, aláírási jog, bélyegző használat
Az alapítványt képviselői a kuratórium tagjai. A kuratórium tagjai az Alapítvány képviseletében önállóan jogo-
sultak eljárni. Az Alapítvány bankszámlája felett a kuratórium bármely két tagja együttesen rendelkezik. (Ala-
pító Okirat 9. pontja)

Cégbélyegző olyan bélyegző, amely az alapítvány hivatalos elnevezését tünteti fel. A cégbélyegzőn az alapítvány rö-
vidített neve, címe és adószáma található.

Az alapítvány cégbélyegzőit az elnök tartja nyilván.

A cégbélyegzőt használók személyesen felelősek azok megőrzéséért.

A cégbélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenként egyszeri leltározásáról az elnök 
gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén az előírások szerint jár el.

A cégbélyegzők tárolásáról oly módon kell gondoskodni, hogy ahhoz illetéktelen személy ne férjen hozzá. A cégbé-
lyegző jogos használója felelősséggel tartozik a jogosulatlan használatot lehetővé tevő mulasztásért, gondatlan őr-
zésért.

A bélyegző elvesztése esetén arról jegyzőkönyvet kell felvenni, és a bélyegzőt a hivatalos lapban érvényteleníteni 
kell.

4. Felügyelő Bizottság
Amennyiben az Alapítvány éves bevétele az ötmillió forintot meghaladja, úgy az alapító a Kuratóriumtól füg-
getlen 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.)

5. Iratok, dokumentumok közzététele
Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a Kuratórium tagjai korlátozás nélkül, más szemé-
lyek a Kuratórium Elnökének egyedi engedélyével tekinthetnek be. Az Alapítvány könyvelését, pénzkezelését, mun-
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kaügyi szolgáltatását, adóügyeit stb. végzők az Ügyvezető igazgató által meghatározott mértékben és felhatalma-
zással tekinthetnek be az Alapítvány irataiba.

6. Csatlakozás
Az Alapítvány az Alapító Okirat 6. pontja szerint nyitott, ahhoz magyar vagy külföldi állampolgár és jogi sze-
mély, valamint magyarországi és külföldi jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság, szervezet  
kapcsolódhat a célok sokoldalú megvalósítása céljából, ha az Alapítvány célkitűzéseivel egyetért, azt anyagi  
vagy bármilyen más eszközzel támogatja, ideértve a személyes közreműködést is.

A feltételhez kötött adományok elfogadásáról az Alapítvány Kuratóriuma dönt.

A csatlakozókkal az Alapítvány külön-külön együttműködési megállapodást köt, amelyben rögzíteni kell a szerződő 
felek jogait, kötelezettségeit, az együttműködés feltételeit. Az együttműködési megállapodás időtartama legalább 1 
év. Az együttműködési megállapodás nem tartalmazhat kizárólagosságot, nem sértheti harmadik fél jogait, lehető-
ségeit.

Az Alapítványhoz való csatlakozás kategóriái:

 Mecénási kategória: ebbe a kategóriába kerül az a jogi személy, amely évente legalább 500.000 Ft-tal támo-
gatja az Alapítvány működését vagy csatlakozik az Alapítványhoz. A támogató támogatása révén jogosult-
ságot szerez kuratóriumi tagságra, melyben az általa írásban kijelölt természetes személlyel képviselteti 
magát. Az együttműködési megállapodásban rögzített jogain és kötelezettségein kívül megilleti, hogy – 
amennyiben írásban hozzájárul – neve feltüntetésre kerüljön az Alapítvány honlapján a mecénási kategóri-
ába az érvényesség időtartama alatt.

 Szponzori kategória: ebbe a kategóriába kerül az a jogi személy, amely évente 40.000–500.000  Ft közötti 
összeggel támogatja az Alapítvány működését. Az együttműködési megállapodásban rögzített jogain és kö-
telezettségein kívül megilleti, hogy – amennyiben írásban hozzájárul - az Alapítvány honlapján neve fel-
tüntetésre kerüljön a szponzori kategóriában az érvényesség időtartama alatt. 

A Kuratórium fenntartja magának a jogot arra, hogy a mecénási és a szponzori kategóriák pénzösszegeit megváltoz-
tassa.

 Egyéni támogatói kategória: ebbe a kategóriába kerül az a természetes személy, aki bármilyen összeget be-
fizet az Alapítvány bankszámlájára. Ezzel együttműködési megállapodás nélkül jogosultságot szerez arra, 
hogy – amennyiben írásban hozzájárul – az Alapítvány honlapján neve feltüntetésre kerül a támogatói ka-
tegóriába.

Amennyiben a támogatás mértéke a mecénási kategória mértékének felel meg, akkor az egyéni támogatót a mecé-
nási kategória jogai illetik meg.

Az alapítványhoz csatlakozók a befizetéseket, illetve az egyéb vagyoni hozzájárulásaikat nem követelhetik vissza. A 
támogatási kategóriákat évente meg kell újítani.

Az Alapítvány – közhasznúságának megfelelően – az alapítványi célra befizetett összegről igazolást ad, amely az ér-
vényes adótörvények szerint használható fel.

Mindhárom támogatói kategória tagjai meghívót, értesítést kapnak az Alapítványi rendezvényekre.

7. Munkaviszony
7.1 A munkáltatói jogkör gyakorlását a kuratórium az elnökre ruházza. Amennyiben az elnök is az alapítvány alkal-
mazottja, úgy az ő esetében a munkáltatói jogokat az alapítvány alapítója gyakorolja.

7.2 A munkáltatói jogkör felöleli:

 a munkaviszony létesítését, megszüntetését,

 a munkaszerződés módosítását,

 a munkabér (alapbér, jutalom) megállapítását,

 a munka minősítését,

 a munkajogi felelősség megállapítását, kártérítés kiszabását,

 szabadságok engedélyezését,
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 főálláson kívüli munkaviszony létesítésének engedélyezését abban az esetben, ha a munkaviszony a főállás 
munkaidejét érinti, illetve összeférhetetlenség esetén a főálláson kívüli bármilyen jogviszony folytatásának 
megtiltását.

A Munka Törvénykönyve munkavégzés szabályaira vonatkozó előírásainak betartása és betartatása minden vezető-
nek kötelessége.

7.3 Munkaköri leírás

Az alapítvány által foglalkoztatott munkatársakkal munkaköri leírás készül, melyet az alapítvány elnöke hagy jóvá. 
Az elnök munkaköri leírását az alapító hagyja jóvá.

7.4 . Szellemi termék

Amennyiben az alapítvány alkalmazottja munkaidejében az alapítvány munkájához kapcsolódóan hoz létre szelle-
mi terméket, akkor a szellemi termék tulajdonjoga az alapítványé. Amennyiben az alkalmazott kéri, úgy az alapít-
ványnak az arra lehetőséget adó helyeken (kiadvány, termék, stb.) meg kell jelölnie az ötlet adójának illetve a szelle-
mi termék létrehozójának nevét.

Az alapítvány hozzájárulhat ahhoz, hogy szellemi termékeit természetes és jogi személyek saját céljaikra használ-
hassák.

7.5 A bizalmas és alapvető fontosságú információk megőrzése

Az alapítvány minden alkalmazottja köteles a munkája során tudomására jutott bizalmas és alapvető fontosságú in-
formációkat megőrizni.

5. Vegyes rendelkezések
5.1. A pályázati (kérelmi) és a bírálati anyagok valamint az érdemi döntések tartalma bizalmasan kezelendők.

5.2. A Kuratórium az Alapítvány tevékenységének elveiről, a támogatási célokról, a működés tapasztalatairól a szük-
séghez képest nyilvános vagy zártkörű tájékoztatást csak a támogatott, illetve adományozó hozzájárulásával ad. 
Nem vonatkozik ez a korlátozás – abban a körben, melyre jogszabályi felhatalmazással rendelkeznek – az Alapítvány 
működését, gazdálkodását ellenőrizni hivatott hatóságok számára teljesítendő kötelező adatszolgáltatásra.

5.3. Egyéb vonatkozásban az Alapító Okirat és az alapítványokra vonatkozó érvényes törvényi előírások szerint kell 
eljárni.

Budapest, 2006. 05. 16.

                                                                                                                                                

dr. Perjési Anita Lukács Ferenc

a kuratórium elnöke a kuratórium tagja

                                                                        

Csiszér László

a kuratórium tagja
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