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A L A P Í T Ó  O K I R A T  

 
Amely abból a célból készült, hogy az 1.) pontban megjelölt alapító a Polgári Törvénykönyv 74/A § - 
74/F §-ai alapján jogi személyként működő 
 

a l a p í t v á n y t 
 
hozza létre az alábbiak szerint: 
 
1.) Az Alapító: EDUCOM Oktatási Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (cégjegyzék 

száma: 01-09-169229, székhelye: 1125 Budapest XII. kerület Szilágyi Erzsébet fasor 22/B., 
képviseli: Barry Daniel Quirk ügyvezető) 

 
2.) Az Alapítvány neve: Alapítvány a Keresztény Oktatásért 
 
3.) Az Alapítvány székhelye: 1089 Budapest VIII. kerület Golgota u. 9. (postacíme megegyezik a 

székhely címével) 
 
4.) Az Alapítvány célja:  
 

- 3 évfolyamos keresztény óvoda létrehozása és működtetése; 

- keresztény 12 évfolyamos iskola alapítása és működtetése abból a célból, hogy a magyar 
és a nem magyar gyermekeket a Biblia útmutatásainak megfelelő erkölcs, tudományos és 
szellemi környezetben oktassuk; 

- ifjúság értékrendszerének formálása és a Biblián alapuló támogatása többek között az 
ingyenes ismeretterjesztő órák, sport és szabadidős programok tartásával, különös 
tekintettel a bűnmegelőzésre, alkohol és kábítószer ellenes programokra; 

- keresztény tanárok főiskolájának alapítása és működtetése abból a célból, hogy a 
pedagógusokat a keresztény filozófiára tanítsuk; 

- konferenciák szervezése a keresztény információs és keresztény oktatás terjesztése 
érdekében Magyarországon; 

- magyar és külföldi diákok anyagi támogatása az alapítvány által létrehozott iskolákban 
vagy intézményekben; 

- hátrányos helyzetű gyermekek (állami gondozottak, szellemi és testi fogyatékosok) 
keresztény alapokon álló oktatásának, nevelésének támogatása. 

- megismertesse az emberekkel a bibliai kereszténység alapvető hitelveit és gyakorlatát, 
nemzeti, nyelvi, kor szerinti, politikai, illetve vallási hovatartozásra tekintet nélkül; 

- a keresztyén értékek felmutatása, az ifjúság bibliai értékrendszerének formálása, a 
Biblián alapuló oktatás támogatása és objektív körülményeinek megteremtése, bel- és 
külföldi missziós tevékenységek és programok támogatása, valamint lelkipásztorok, 
misszionáriusok és keresztyén tanítók megsegítése. A keresztyén oktatás területén 
ösztöndíjak biztosítása külföldi tanárok részére, hogy megismerkedjenek a magyar 
iskolákban és gyülekezetekben végzett keresztyén oktatás módszereivel és keresztyén 
szociális gondozással. 

 
5.) Az Alapítvány tevékenysége céljai megvalósítása érdekében: 
 

- gazdálkodik vagyonával; 

- szolgáltatásokat nyújt; 

- együttműködik külföldi és belföldi hasonló célú alapítványokkal, illetve más hasonló 
intézményekkel, állami szervekkel; 

- adományokat fogad el és ad; 



 3 

- konferenciákat és jótékonysági koncerteket, különleges eseményeket, bemutatókat 
szervez és rendez; 

- bibliai audio és video kazettákat, könyveket és egyéb alkotásokat állít elő és terjeszt; 

- magánszemélyek részére oktatási intézményekben folytatott, az oktatás színvonalának 
javítása érdekében végzett tanulmányokra, kutatásra, külföldi tanulmányútra ösztöndíjat 
folyósít. 

- felnőtt- és egyéb oktatás keretében is minden, az iskolarendszerű és egyetemi oktatáson kívüli formában 
– függetlenül attól, hogy az nappali vagy esti osztályokban, iskolákban vagy speciálisan felnőttek 
részére létrehozott intézményben történik – tevékenykedik az alapítvány 4.) pontban meghatározott 
céljai megvalósítása érdekében. 

 
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és 
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, és ilyen szervezetektől támogatást nem kér és nem fogad el. 
Az Alapítvány országgyűlési, megyei, fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem 
ajánl. Az Alapítvány a jövőre nézve is kizárja a politikai tevékenység folytatását. 
 
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósulása érdekében, 
azokat nem veszélyeztetve végez. 
A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítvány közhasznú 
tevékenységére fordítja. 
 
Az alapító okirata szerinti tevékenységének, szolgáltatásai igénybe vétele módjának és 
gazdálkodásának legfontosabb adatait a Művelődésügyi Közlöny című lapban hozza 
nyilvánosságra. 
 
Az alapítvány szolgáltatásait bárki megkötés nélkül igénybe veheti, aki az Alapítvány elveit 
elfogadja. 

 
6.) Az Alapítvány nyitott, ahhoz bárki – magyar és külföldi – természetes és jogi személy, valamint 

jogi személyiség nélküli bármely társaság csatlakozhat, aki vagy amely a 4.) pontban 
megfogalmazott célok eléréséhez vagyonrendeléssel hozzá kíván járulni és a jelen alapító okirat 
rendelkezéseit elfogadja. 

 
7.) Az Alapítvány vagyona: 
 

Az alapító a 4.) pontban meghatározott célok elérése érdekében 1.000.000,-Ft, azaz Egymillió 
forint induló vagyont bocsát az Alapítvány rendelkezésére. 
 
Az Alapítványnak az előbbiekben meghatározott induló vagyona növekedhet a jelen alapító okirat 
6.) pontban meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásaival, a kezelő szerv 
gazdálkodásainak eredményével, valamint az Alapítvány vállalkozási tevékenységéből származó 
bevétel eredményével. 
 
Az Alapítvány vagyona a Rhéma Alapítvánnyal történt egyesülés eredményeképpen 
megnövekedik a Rhéma Alapítvány vagyonával. 

 
8.) Az Alapítványi vagyon működtetése: 
 

Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervet illeti meg, mely ezt kamatozó banki 
betétbe helyezheti, részvényekbe fektetheti, kötvényt, kincstár vagy letéti jegyet vásárolhat, azzal 
az Alapítvány céljait szolgáló jövedelmező vállalkozásokban részt vehet. Az Alapítvány 
elsődlegesen nem gazdasági tevékenységet folytat. 
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9.) Az Alapítványi vagyon felhasználása: 
 

Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány vagyonának a kuratórium által 
meghatározott hányada, valamint az Alapítványi vagyon hozadékai (kamat, osztalék, stb.) 
használhatók fel. 
 
Az alapító a kuratóriumot felhatalmazza, hogy az Alapítvány vagyonával, annak 50 %-áig 
vállalkozási tevékenységet folytasson. 
 
Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról az alapító okirat rendelkezései, továbbá az 
alapítványhoz csatlakozó adományozók által meghatározott és a kuratórium által elfogadott 
feltételek keretei között a kuratórium dönt. 
 
Az előbbiekben meghatározott vagyon felhasználható többek közt pályázatok, díjak, ösztöndíjak, 
adományok, egyéb támogatások nyújtására, az alapítvány céljaival összefüggő programok 
finanszírozására, mind természetes személyek, mind társaságok, szervezetek részére. 
 
Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsát ki. Az 
Alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat. 
Az Alapítvány a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó 
bevételeit és ráfordításait köteles elkülönítetten nyilvántartani. 
 
Az Alapítvány köteles az éves beszámolót jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági jelentést 
készíteni. 
 
Ha a közhasznú szervezet éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, a vezető szervtől 
elkülönült felügyelő szerv létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más jogszabálynál 
fogva egyébként nem áll fenn. 
 

10. Az Alapítvány kezelő szerve: 
 

Az Alapítvány kezelő szerve az alapító által létrehozott három tagú kuratórium. 
 
A kuratórium tagjait, tisztségviselőit az alapító jelöli határozatlan időtartamra. 
 
A kuratórium összetétele: 
 
Takács Lajos (anyja neve: Dombi Irma, lakcíme: 1063 Budapest VI. Szív u. 16. fszt. 9.) 
 
Majoros Kende (anyja neve: Ivusza Éva, lakcíme: 1174 Budapest XVII. Rákosmezei repülők útja 
28/4.) 
 
Dr. Mihalik Angelika (anyja neve: Illés Terézia, lakcíme: 1064 Budapest VI. Vörösmarty u. 48. 
III. emelet 23.)  
 
A kuratórium elnöke: Majoros Kende elnök, helyettese: Takács Lajos, titkára: Dr. Mihalik 
Angelika. 
 
A kuratórium évente legalább két alkalommal ülésezik, amelyet az elnök hív össze a napirend 
írásbeli közlésével, de összehívható bármelyik tag kérésére. 
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Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén az elnök 
szavazata dönt. Ugyanez a szabály vonatkozik az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés 
jóváhagyására is. 
 
Az Alapítvány kuratóriumának kizárólagos hatáskörébe tartozik az éves beszámoló és a 
közhasznúsági jelentés jóváhagyása. 
 
A kuratórium legfontosabb feladata, hogy döntsön – ügyrendjének megfelelő módon – az 
alapítványi vagyon alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, valamint a vagyonnal kapcsolatos 
gazdálkodási kérdésekben. 
Kizárólagos hatáskörébe tartozik az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés jóváhagyása. 
 
A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
A jegyzőkönyvnek tartalmaznia kell a kuratórium ülésének időpontját, a meghozott döntések 
(határozatok) szó szerinti szövegét, a döntés hatályára vonatkozó rendelkezéseket, a döntést 
támogatók és azt ellenzők számarányának és nevének rögzítését. A döntést ellenzők 
ellenvéleményüket írásban csatolhatják. 
 
A jegyzőkönyveket a kuratórium iratai között meg kell őrizni, és arról a határozatok könyvét kell 
vezetni, amely a fenti adatokat tartalmazza. 
 
A működéssel kapcsolatban keletkezett fenti iratokba, továbbá a közhasznúsági jelentésekbe való 
betekintést a kuratórium munkanapokon, munkaidőn kívül bárki számára lehetővé teszi. A 
közhasznúsági jelentésből bárki a saját költségére másolatot kérhet. 
 
A kuratórium döntéseit az érintettekkel ajánlott levélben, a nyilvánossággal a faliújságra történő 
kifüggesztéssel kell tudomásra hozni, kivéve, az éves beszámoló jóváhagyását, melyet a 6.) pont 
szerint közzé is kell tenni. 
 
A kuratórium ülései nyilvánosak. 
 
A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont] élettársa (a továbbiakban: 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 tagjának, 
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 
Nem lehet a közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú 
szervezetnél töltött be – annak megszűnését 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 elnöke, elnökhelyettese és titkára megbízatásukat díjazás ellenében végzik. Igazolt 
készkiadásaik is megtéríthetők az alapítványi vagyon terhére. A díjazás vagy annak mértéke nem 
történhet a célok megvalósítása sérelmére. 
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11. Az Alapítvány képviselete: 
 

Az Alapítványt a kuratórium elnöke és elnökhelyettese önállóan jogosult képviselni. 
 
Az Alapítvány bankszámlája felett való rendelkezéshez két-két kuratóriumi tag aláírására van 
szükség. 

 
 
12. Az Alapítvány megszűnése: 
 

Az Alapítvány határozatlan időre jött létre. 
 
Az Alapítvány a Ptk. 74/E §-ában felsoroltak szerint szűnik meg. 
 
Az esetlegesen fennmaradó vagyon az Alapítvány céljával megegyező közcélra fordítandó. 

 
13. Záró rendelkezések 
 

Az alapító tudomásul veszi, hogy az alapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi személyiség 
elnyeréséhez az Alapítvány bírósági bejegyzése szükséges. 
 
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. valamint az alapítványra vonatkozó egyéb 
jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 
 

Budapest 2012. szeptember 03. napján. 
 
 
 
 

____________________ 
EDUCOM Kft.  

Képviseli: Barry Daniel Quirk 
Alapító 

 
Ellenjegyzem: 

 


