ALAPÍTÓ OKIRAT
/egységes szerkezet/

A Magyar Geofizikusok Egyesülete 1145 Budapest, Columbus utca 17-23. - mint Alapító - a
Ptk 74/A. §-a alapján tartós közérdekű célra közhasznú szervezetként működő Alapítványt
hoz létre.
1.) Az Alapítvány neve

Az Alapítvány neve: Magyar Geofizikusokért Alapítvány
Székhelye: 1145 Budapest, Columbus utca 17-23.

2.) Az Alapítvány célja

2.1 Tudományos tevékenység, kutatás keretében közhasznú tevékenységként (2004. évi CXXXIV
tv. 5. § (3) bekezdésében meghatározott közfeladat teljesítése érdekében)
2.2

geofizikával összefüggő szakcikkek szerzőinek jutalmazása,
szakmai rendezvények szervezése.

Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés keretében közhasznú
tevékenységként (2011. évi CXC tv. 4. § (1) bekezdés n) pontjaiban meghatározott közfeladatok
teljesítése érdekében)
-

fiatal geofizikusok műszaki-tudományos ismereti bővítésének, továbbképzésének,
szakmai támogatása, első előadók díjazása,
geofizikával összefüggő kulturális, ismeretterjesztő rendezvények, tanulmányi
kirándulások szervezése

2.3 Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása közhasznú tevékenység
keretében (2011. évi CLXXXIX tv. 13. § (1) bekezdés 8. pont, 23. § (4) bekezdés 4. pont, 23. § (5)
bekezdés 11. pont teljesítése érdekében)
-

szociális jellegű támogatás nyújtása a geofizika területén tevékenykedők részére eseti,
meghatározott összegű juttatás formájában.
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3.) A célt szolgáló eszközök
Az Alapítvány
3.1 Támogatásban részesíti a 36 évnél nem idősebb, kezdeti eredményeket felmutató és
továbbképzésre fogékony diplomásokat és egyetemi hallgatókat
- elősegíti a geofizikával összefüggő szakmai témájú bel- és külföldi tanulmányutakon
konferenciákon való részvételt szállás és/vagy utazási költség, napidíj vagy ösztöndíj
formájában,
- tudományos továbbképzés céljára ösztöndíjat adományoz,
- eredményhez kötött pályadíjakat tűz ki.

3.2 Támogatásban részesíti a fiatal szakemberek kisebb csoportját:
-

3.3

posztgraduális speciális tanfolyamok finanszírozásával,
különleges szakmai tájékoztatás /szakirodalom vásárlásának/ finanszírozásával,
szakmai publikációs lehetőségek megteremtésével,
a Magyar Geofizika lap fentiek miatti bővítésének költségeit részben vagy egészben
átvállalja.

Az Alapítvány támogatásban részesíti a geofizikával foglalkozó szociálisan rászoruló
szakembereket. A támogatásban részesülő személyek számáról és a támogatás mértékéről
a Kuratórium dönt.
A támogatás nem tehető függővé attól, illetve nem járhat azzal a következménnyel, - hogy a
kedvezményezett az Alapítóval - vagy bármely tagjával - jogviszonyt létesítsen, számára
ingyen munkát végezzen vagy bármiféle kedvezményt nyújtson.

3.4 Az Alapítvány jutalomban részesítheti azokat a geofizikusokat, akik tudományos, szakmai
tevékenységükkel kitűnnek. A kedvezményezett személyek kiválasztásában nagymértékben
támaszkodik a Magyar Geofizikusok Egyesületének kitüntetéseket odaítélő testületének
döntésére.
3.5 Az Alapítvány a geofizika lehetőségei, eredményei iránt érdeklődők részére szakmai,
kulturális rendezvényeket, tanulmányi kirándulásokat szervez, illetve mások által szervezett
programokhoz támogatást nyújt.
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4.) Az Alapítvány vagyona
4.1 Az Alapítvány induló vagyona az Alapító által véglegesen átadott 300.000.-Ft. Az Alapító az
adózott eredménye legalább 10 %-ával növeli évente az Alapítvány vagyonát, amelyet
pénzintézetnél helyez el. Az Alapítvány készpénz vagyonát értékmegőrző jelleggel - a
kuratórium döntése szerint - vállalkozói kockázattal nem járó értékpapírokba vagy tartós
betétként fekteti be.
4.2 Az Alapítvány nyitott, ahhoz utólag is csatlakozhat bármely belföldi és külföldi természetes
személy, jogi személy és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki elfogadja az
Alapítvány céljait és az Alapítvány vagyonát pénzügyi, dologi vagy bármilyen más az
Alapítvány célkitűzéseinek megvalósulását segítő természetbeni adománnyal (pl. vagyoni
értékű jog átengedése, stb.), tartós adománnyal gyarapítja.
Az Alapítvány részére adományi befizetés devizában is történhet. A devizában történő
befizetéseket és annak kamatait az Alapítvány devizában is felhasználhatja.
A csatlakozási szándékot a Kuratóriumnak kell - a felajánlott pénzösszeg és/vagy
természetbeni adomány megjelölését is tartalmazó - levélben bejelenteni. A csatlakozás
elfogadásáról a Kuratórium határoz. A Kuratórium ülései közötti időszakban a Kuratórium
elnöke teljes jogkörrel nyilatkozik.
Amennyiben az elfogadás tárgyában a felajánlás kézhezvételét követő 15 napon belül
nyilatkozat nem születik, az adományt elfogadottnak kell tekinteni.
A pénzadomány teljesítése az Alapítvány bankszámlájára történő befizetéssel, vagyontárgy
és/vagy természetbeni adomány (vagyoni értékű jog) átadása pedig átruházó nyilatkozattal
és/vagy birtokbaadással történik.
4.3 Az alapítványi tőke felhasználását, az alapítási cél megvalósítására irányuló tevékenység
irányítását, koordinálását a jelen Alapítvány esetében a Kuratórium látja el a működési
szabályzatában meghatározott módon.
4.4 Az
Alapítvány
céljára közvetlenül fel nem használható és nem hasznosítható
természetbeni adományokat ellenérték fejében értékesíteni kell. Az értékesítés nyomán
befolyó összeget az adományozó esetleges rendelkezésének megfelelően kell az
Alapítvány vagyonába elhelyezni.
4.5 Az Alapítvány céljaira az alapítványi vagyonból az induló vagyon teljes egészében, az azt
követően képződő vagyon, valamint annak mind kamata, mind hozadéka, mind a vagyon
állaga, továbbá az egyéb alapítványi támogatások felhasználhatók 150.000.-Ft (azaz
Egyszáz-ötvenezer forint) tőkemaradványig.
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5.) Az Alapítvány jogállása

5.1 Az Alapítvány önálló jogi személy.
5.2 Az Alapítvány politikai elkötelezettség nélkül nyitott Alapítványként működik, közhasznú
szolgáltatásait bárki igénybe veheti.
5.3 Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független és azoknak
támogatást nem nyújt és nem fogad el, országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi
önkormányzati választásokon induló jelölteket nem állít és nem támogat.

6.) Az Alapítvány gazdálkodása, a vagyonfelhasználás módja

6.1 Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyokat megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki,
közhasznú tevékenységét veszélyeztető hitelt nem vehet fel.
6.2 Az alapítványi vagyonból szociális támogatás nyújtható az alapítványi cél elérése
érdekében, illetve ösztöndíj folyósítható az alapítványi célkitűzések megvalósítására kifejtett
tevékenység ösztönzésére.
6.3 Az Alapítvány jogosult az alapítói vagyon növelése érdekében, közhasznú céljait nem
veszélyeztetve - a mindenkor hatályos jogszabályok szerint - gazdasági társaságot
alapítani.
Az Alapítvány közhasznú céljainak megvalósítás érdekében azokat nem veszélyeztetve,
vállalkozói tevékenységet is folytathat.
Az Alapítvány a vállalkozói tevékenységéből, valamint az általa alapított gazdasági
társaságok működéséből származó eredményét nem osztja fel, azt az Alapító Okiratban
meghatározott célok elérésére, illetve közhasznú tevékenységére fordítja.

7.) Az Alapítvány vezetése és kezelése
7.1 Az Alapítványt a Kuratórium vezeti, amely az Alapítvány legfőbb testülete és ügyintézőképviselő szerve.
A Kuratórium létszáma 5 (öt) fő.
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A Kuratórium tagjait az Alapító - a Magyar Geofizikusok Egyesületének Közgyűlése, illetve
két Közgyűlés közötti időszakban a Magyar Geofizikusok Egyesületének Elnöksége egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal választja elsősorban a Magyar Geofizikusok
Egyesülete területi szakcsoportjainak működési területén dolgozó geofizikus
szakemberekből.
A Kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól.
A Kuratórium tagjai felelős személyek, vezető tisztségviselők.

7.2 Nem lehet kuratóriumi tag az,
-

akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,

-

aki az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 39. § /1/ bekezdésében
foglaltak hatálya alatt áll.

A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú
szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú
szervezetnél is betölt.
A Kuratórium tagjait ezen megbízatásuk ellátásáért díjazás nem illeti meg, de a kuratóriumi
tagsággal kapcsolatos költségeik megtérítését kérhetik.
7.3 A Kuratórium
időpontjában -:

tagjai - jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat összeállításának

Név

anyja neve

szül.h.,idő

szem.ig.sz. lakcím

Dr. Draskovits Pál

Rédly Rózsa

Budapest, 1946.
07.01.

613 777 IA

2011 Budakalász,
Erdőhát u. 38.,

Dr. Gombár László Molnár Erzsébet

Szikszó, 1956.
12.29.

560094 JA

1162 Budapest, Ákos
utca 47. fszt. 2.

Rezessy Géza

Budapest 1943.
01.30.,

AJ 547451

2071 Páty, Somogyi
Béla u. 12.

Cornides Edit
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Románné Hegybíró Kanizsa
Zsuzsanna
Zsuzsanna

Dr. Szabó Norbert
Péter

Kucsma Mária

Komló, 1948.
10.02.

959753 KA

1123 Budapest, Ráth
György u. 27.

Miskolc, 1976.
01.04.

390822 EA

3529 Miskolc, Szilvás
u. 17. I/1.

7.4 Az Alapító a Kuratórium tagjai sorából elnököt jelöl ki.
A jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat összeállításának időpontjában:
A Kuratórium

elnöke:

Dr. Gombár László

anyja neve: Molnár Erzsébet
szem.ig.sz.: 560094 JA
lakcíme:
1162 Budapest, XVI.
Ákos utca 47.

7.5 Az Alapítványt harmadik féllel, bíróságokkal és hatóságokkal szemben a Kuratórium elnöke
önállóan képviseli és jegyzi. Az Alapítvány cégjegyzése akként történik, hogy az előírt,
előnyomott vagy nyomtatott cégszöveg alá a Kuratórium elnöke önállóan írja alá a nevét a
hiteles aláírási címpéldány szerint.
A Kuratórium elnöke az Alapítvány képviseletére meghatározott ügycsoportra vonatkozóan
más érdektelen kuratóriumi tagokat is felhatalmazhat. Átruházott képviselet esetén a
felhatalmazott személyek ketten együttes képviseletre jogosultak.
Az Alapítvány alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat a Kuratórium elnöke gyakorolja.
Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez elsősorban az elnök és egy érdektelen
kuratóriumi tag együttes aláírása, az elnök távollétében más érdektelen két kuratóriumi tag
együttes aláírása szükséges.
7.6 A Kuratóriumi tisztség megszűnik
- az Alapítvány megszűnésével vagy
- a kuratóriumi tagság megszűnésével.
7.6.1 A Kuratóriumi tagság megszűnik
- a kurátor halálával, lemondásával,
- a Ptk 74/C. § (6) bekezdése alapján,
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7.6.2 A Kuratórium létszámában a fenti okok miatt bekövetkezett csökkenés esetén - annak
tudomásukra jutását követő 30 napon belül - az Alapító ( a Magyar Geofizikusok
Egyesületének Közgyűlése, illetve két Közgyűlés közötti időszakban a Magyar
Geofizikusok Egyesületének Elnöksége) új kurátort bíz meg.
7.7 A kuratóriumi üléseket az elnök vezeti.
Az üléseken a Felügyelő Bizottság tagjai tanácskozási joggal vehetnek részt.
A Kuratórium ülései az alapító és a csatlakozók, valamint az érdeklődők számára
nyilvánosak.
A Kuratórium üléseit szükség szerint, de naptári évenként legalább egy alkalommal tárgyév május 20-ig - össze kell hívni.
Négy kuratóriumi tag vagy a Felügyelő Bizottság írásbeli indítványára az ülést 30 napon
belül össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására
a Felügyelő Bizottság is jogosult.
A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke vagy megbízása alapján másik kuratóriumi tag az
ülést megelőzően legalább két héttel korábban hívja össze, a kuratóriumi ülés
időpontjának, helyének, napirendjének közlésével. A meghívóhoz mellékelni kell a
napirendi pontok szerint megtárgyalásra kerülő dokumentumokat.
A Kuratórium ülése legalább három kuratóriumi tag jelenléte esetén határozatképes.
7.8 A Kuratórium döntéshozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója /Ptk. 685. § b.) pont /, élettársa – továbbiakban együtt: hozzátartozó- a
határozat alapján
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a kötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet célszerinti juttatásai keretében bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
7.9 A Kuratórium dönt:
- az Alapítvány éves költségvetésének, mérlegének és közhasznúsági mellékletének,
beszámolójának elfogadásáról,
- működési szabályzatának elfogadásáról,
- az adott évben felhasználható keretösszegről és annak célok szerinti felosztásáról,
- az összegek felhasználásának feltételeiről, a támogatás módjáról,
- az egyes támogatási módokon belül az odaítélés feltételeiről és a kedvezményezettek
kiválasztásáról,
- pályázatok kiírásáról és azok, valamint a kérelmek elbírálásáról,
- az alapítványi vagyon befektetésének és/vagy hasznosításának módjáról,
- a csatlakozási szándékok megítéléséről,
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- az alapítványi vagyon hasznosításának módjáról, különös tekintettel gazdasági társaságok alapítására,
- befektetési szabályzat elfogadásáról,
- minden olyan kérdésben, amelyet az Alapítók a hatáskörébe utalnak,
- minden olyan ügyben, amelyet a Kuratórium saját hatáskörébe von, kivéve az alapítói
jogokat érintő kérdéseket.
A Kuratórium a határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Az érvényes döntés feltétele az érdektelen kuratóriumi tagok szavazatainak többsége.
Minden kuratóriumi tagnak egy szavazata van. Szavazategyenlőség esetén a Kuratórium
elnökének szavazata dönt.
Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet - a Felügyelő Bizottság által előzetesen
véleményezett - éves beszámolójának jóváhagyásáról a Kuratórium legalább négy
kuratóriumi tag részvételével megtartott ülésen nyílt szavazással, egyszerű szótöbbségi
határozattal dönt.
Az éves költségvetés, beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet elfogadása tárgyában
a Kuratórium csak a Felügyelő Bizottság véleményének és javaslatainak ismeretében
dönthet.
7.10 A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyből a döntés tartalma, időpontja
és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. A
jegyzőkönyv betekintésre - a betekintés időpontjának és helyének előzetes egyeztetése
mellett az Alapítvány székhelyén - mindenkinek rendelkezésére áll.
A Kuratórium döntéseiről nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásban fel kell tüntetni a
határozatot hozó szerv megjelölését, a határozat tárgyát, időpontját, a szavazásban részt
vevő személyek számát, a határozat hozatal módját (nyílt vagy titkos), a határozatot
elfogadó, ellenző és/vagy tartózkodó személyek számát és (ha lehetséges) személyét.
A Kuratórium határozatairól, döntéseiről az érintetteket ajánlott levélben (vagy egyéb átvételt
igazoló kézbesítéssel)
kell értesíteni, a nyilvánosságot, pedig ingyenes terjesztésű
szórólapppal kell tájékoztatni.
7.11 A Kuratórium a vonatkozó jogszabályok és a jelen Alapító Okirat rendelkezéseinek
megfelelően maga állapítja meg működési rendjét, amelyet a működési szabályzatba foglal
az Alapítvány bejegyzésétől számított 120 napon belül.
7.12 Évente legalább egy alkalommal a Kuratórium az Alapítót (és a Csatlakozókat) köteles
írásban tájékoztatni munkájáról, különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és
felhasználásáról, a közhasznú tevékenységről.
A Kuratórium elnöke a Magyar Geofizikusok Egyesületének Közgyűlésén évente beszámol
az Alapítvány tevékenységéről.
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Az Alapítvány közhasznú tevékenységéről szóló tájékoztatót évente egy alkalommal a
Magyar Geofizikusok Egyesületének folyóiratában, a Magyar Geofizikában kell
nyilvánosságra hozni és az Egyesület honlapján közzétenni.
Az Alapítvány közhasznú működéséről, közhasznú szolgáltatásairól, illetve azok
igénybevételének feltételeirol és módjáról szóló tájékoztatót, valamaint a közhasznú
tevékenységéről szóló beszámolót a Magyar Geofizika címu lapban, illetve ingyenes
terjesztésű szórólapon kell nyilvánosságra hozni és az Egyesület honlapján közzétenni.
Az Alapítvány működésével kapcsolatos iratokba - a betekintés időpontjának és helyének
előzetes egyeztetése mellett az Alapítvány székhelyén - bárki betekinthet.

8.) Felügyelő Bizottság

8.1 Az Alapító a közhasznú tevékenységet folytató Alapítvány felügyeletére 3 (három) tagú
Felügyelő Bizottságot hoz létre. A Felügyelő Bizottság tagjai felelős személyek, vezető
tisztségviselők, akiket 3 (három) éves határozott időtartamra az Alapító - a Magyar
Geofizikusok Egyesületének Közgyűlése, illetve két Közgyűlés közötti időszakban a Magyar
Geofizikusok Egyesületének Elnöksége - egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal jelöl
ki.
A Felügyelő Bizottság tagjai korlátlan alkalommal újraválaszthatók. A Felügyelő Bizottság
elnökét – tagjai közül – egyszerű szótöbbséggel hozott határozattal az Alapító a Magyar
Geofizikusok Egyesületének Közgyűlése, illetve két Közgyűlés közötti időszakban a Magyar
Geofizikusok Egyesületének Elnöksége - jelöli ki.

8.2 Nem lehet Felügyelő Bizottsági tag az,
a.) akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek,
amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesült,
-

aki az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 39. § /1/ bekezdésében
foglaltak hatálya alatt áll,

c.) aki a Kuratórium tagja,
d.) aki az Alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
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e.) aki az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat - , illetve
f.) az a)-e) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója vagy élettársa.
A Felügyelő Bizottság tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
A Felügyelő Bizottság tagjait ezen megbízatásuk ellátásáért díjazás nem illeti meg, de a
felügyelő bizottsági tagsággal kapcsolatos költségeik megtérítését kérhetik.
A megüresedett felügyelő bizottsági helyre új tagot az Alapító jogosult felkérni.
8.3 A Felügyelő Bizottság tagjai - jelen egységes szerkezetű Alapító Okirat összeállításának
időpontjában -:
Név
Jánvári János

anyja neve

szül.h.,idő

Jánvári Jolán

Kaszás László

Dóró Róza

Dr. Szeidovitz

Hallóssy Pálma

Döge, 1947.
AU-VI. 662914
01.04.
Hajdúszoboszló 543577 DA
1964.07.21.
Budapest,
AU-VI. 353587
1939. 05.30.

szem.ig.sz.

lakcím
1148 Budapest,
Kalapács u. 23.
1139 Budapest,
Üteg u. 49. V/45.
1145 Budapest,
Újvidék u. 61.

Győzőné
sz.: Woynarovich
Zsuzsanna

8.4 A Felügyelő Bizottság első elnöke:
Jánvári János

anyja neve: Jánvári Jolán
szem.ig.sz.: AU-VI. 662914
lakcíme:
1148 Budapest, Kalapács utca 23.

8.5 A Felügyelő Bizottsági tisztség megszűnik
- az Alapítvány megszűnésével vagy
- a felügyelő bizottsági tagság megszűnésével.
8.5.1 A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik
- a tag halálával, lemondásával,
- a határozott idő lejártával,
- az Alapító által történő visszahívással.
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8.5.2. A Felügyelő Bizottság létszámában a fenti okok miatt bekövetkezett csökkenés
esetén - annak tudomásukra jutását követő 30 napon belül - az Alapító új tagot bíz
meg.
Az időközben megválasztott felügyelő bizottsági tag megbízatása mindig a három éves
időszak hátralévő részére szól.
8.6 A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznú tevékenységet folytató Alapítvány Alapító
Okiratban rögzítetteknek megfelelő működését, különösen az alapítványi vagyonnak az
Alapító Okiratban és a jogszabályokban meghatározott módon való felhasználását.
Működéséért közvetlenül és kizárólag az Alapítónak felelős. Ügyrendjét - jelen Alapító
Okiratban foglaltakra is figyelemmel - maga állapítja meg.
8.7 A Felügyelő Bizottság rendszeresen köteles ellenőrizni az Alapítvány gazdálkodását,
pénzügyi helyzetét, Alapító Okiratában foglaltaknak megfelelő működését, közhasznú
tevékenységét, valamint az Alapító Okiratban és a működési szabályzatban foglaltak
betartását. Ha az ellenőrzés során szabálytalanságot észlel, három napon belül ellenőrzési
jelentésben írásban fel kell hívni erre a szabálytalanság elkövetőjének és a Kuratórium
elnökének - szükség esetén az Alapitó - figyelmét. Az ellenőrzési jelentést a Felügyelő
Bizottság elnöke, vagy megbízásából a Felügyelő Bizottság valamelyik tagja írja alá.
Súlyosabb esetben a Felügyelő Bizottság elnöke a Bizottság többségével egyetértésben
jelenti a szabálytalanságot a Kuratórium elnökének, aki a szükséges intézkedéseket 8
napon belül köteles kiadni és ezekről a Felügyelő Bizottság elnökét értesíteni. A Felügyelő
Bizottság köteles a Kuratórium összehívását kezdeményezni, ha a közhasznú szervezet
működése során olyan jogszabálysértést vagy egyébként a szervezet érdekeit súlyosan
sértő esemény történt, aminek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása,
egyhitése a Kuratórium döntését igényli vagy a Kuratórium tagjainak felelősségét
megállapító tény merül fel.
A Felügyelő Bizottság írásbeli indítványára a Kuratórium 30 napon belül köteles ülését
összehívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a
Felügyelő Bizottság is jogosult.
Ha a Kuratórium vagy az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében
szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság a törvényességi
felügyeletet ellátó szervet köteles haladéktalanul értesíteni.
A Felügyelő Bizottság év közben szükség szerint tart ülést. A Kuratórium tárgyévi május
20-ig megtartásra kerülő ülése előtt azonban a Felügyelő Bizottságnak egy ülést feltétlenül
tartania kell, amelyen az Alapítvány éves mérlegbeszámolóját, valamint közhasznúsági
mellékletét, tárgyévi költségvetését, továbbá a Felügyelő Bizottság éves tevékenységéről
szóló jelentést megvitatja és elfogadja.
Az ülés időpontját úgy kell meghatározni, hogy a Felügyelő Bizottság jelentése, véleménye
és javaslata az Kuratórium ügyrendjében meghatározott időpontig a Kuratóriumhoz
eljuttatható legyen.
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Az éves költségvetés, beszámoló, valamint közhasznúsági melléklet elfogadása tárgyában
a Kuratórium csak a Felügyelő Bizottság véleményének és javaslatainak ismeretében
dönthet.
8.8 A Felügyelő Bizottság, illetve tagjai
- részére kötelesek a Kuratórium, illetve annak elnöke és tagjai jelentést, Alapítvány
munkavállalói pedig tájékoztatást és felvilágítást adni, a megvizsgálandó anyagot
rendelkezésre bocsátani,
- jogosultak az Alapítvány könyveibe, irataiba betekinteni, azokat megvizsgálni,
- jogosultak a Kuratórium ülésein tanácskozási joggal részt venni.

8.9 A Felügyelő Bizottság üléseit elnöke hívja össze., az írásos meghívót a hely, időpont,
napirend feltüntetésével legkésőbb az ülést megelőző 8 nappal ki kell küldeni. Mellékelni
kell a meghívóhoz a napirend legfontosabb pontjaira vonatkozó írásos anyagot is.
A Felügyelő Bizottság üléseinek határozatképességéhez a tagok 2/3-ának jelenléte
szükséges. Minden felügyelő bizottsági tagnak egy szavazata van.
A Felügyelő Bizottság határozatait nyílt - személyi kérdésekben titkos - egyszerű
szótöbbségű szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén döntés nincs, a javaslat
elvetettnek tekintendő.
A Felügyelő Bizottság üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet a bizottság elnöke és a
jegyzőkönyvvezető hitelesit. A jegyzőkönyvnek tartalmazni kell a a döntés tartalmát,
időpontját, hatályát, illetve a döntést támogatók, illetve ellenzők számát és arányát.

9.) Egyéb rendelkezések
9.1 Az Alapítvány határozatlan időre alakul.
Az Alapítvány a Fővárosi Bíróság által történt nyilvántartásba vétellel kezdi meg működését.
Az Alapítvány közhasznú jogállását
vétellel szerzi meg.

a közhasznú szervezetként való nyilvántartásba

9.2 Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg – a hatályos
jogszabályok által előírt tartalommal - közhasznúsági mellékletet készíteni.
9.3 Az Alapítvány megszűnik a Ptk 74/E és 74/F. §-okban meghatározott esetekben.
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9.4 Az Alapítvány bármely okból történő jogutód nélküli megszűnése esetén az Alapítvány
vagyonát nem lehet felosztani az Alapító és a Csatlakozók között, hanem azt az
Alapítvány cél szerinti tevékenységét folytató - elsősorban a geofizikus szakembereket
támogató - más Alapítvány vagyonának gyarapítására kell fordítani azzal, hogy az ily
módon vagyonjuttatásban részesülő intézmény azt köteles a jelen Alapító Okirat 2.)
pontjában meghatározott valamely alapítványi célra fordítani.
9.5 Ezen Alapító Okirat a későbbiek során kizárólag az Alapító határozatával módosítható a
Ptk 74/B. § (5) bekezdésében foglaltak alapján.
9.6 Jelen Alapító Okirat a Fővárosi Bíróság 8. Pk. 63.616/2. számú - 1990. szeptember 7-én nyilvántartásba vett, az Alapító által 1990. április 6-i Közgyűlésen jóváhagyólag elfogadott
Alapító Okiratnak az időközbeni módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege.
9.7

A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben
a -mindenkor hatályos- Polgári
Törvénykönyv, valamint a közhasznú szervezetekről szóló mindenkor hatályos törvény
rendelkezései irányadóak.

Budapest, 2013. november 06.

Dr. Késmárky István elnök
Magyar Geofizikusok Egyesülete
alapító

Alulírott ellenjegyző jogi képviselő a 2011 évi CLXXXI tv. 38. § (2) bekezdésében foglalt törvényi
rendelkezésnek megfelelően igazolom, hogy a Magyar Geofizikusokért Alapítvány 2013.
november 06-án kelt egységes szerkezetbe foglalt „ALAPÍTÓ OKIRAT”-a megfelel az
Alapítvány – a Fővárosi Törvénzszék 16.Pk.63.616/1990/15 sy. végyésében foglaltaknak is
megfelelően az alapító okirat időközbeni módosításait is tartalmazó – hatályos alapító
okiratának.
Ellenjegyezte, Budapest, 2013. november 06.

Dr. Ferencz Lujza
ügyvéd
mint a Magyar Geofizikusokért Alapítvány
meghatalmazott jogi képviselője
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