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Bajtársainkért Alapitvány Szervezeti és Működési Szabályzata

Budapest, 2018. november 15.

1. Az Alapitvány adatai
Az Alapítvány neve: Bajtársainkért Alapítvány

Az Alapítvány székhelye: 1087 Budapest Kerepesi út 29/B.

Az Alapítvány jellege: nyílt alapítvány

Az Alapítvány állapota: Nyilvántartásba vett

Eljáró bíróság neve: Fővárosi Törvényszék

Ügyszám: 0100IPk.61716/1993

Bírósági határozat száma: 34/1

Jogerőre emelkedésének időpontja: 2018.10.12.

Bejegyzés típus: Változás

Bejegyzés ideje: 2018.10.12.

Régi nyilvántartási szám formátum: 4386/1993

Létesítő okirat kelte: 2018.07.23.

Az Alapítvány cél szerinti leírása: Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozásának
támogatása, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esély-
egyenlőségének elősegítése.

A vagyonfelhasználás módja: Az Alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységekre
egyszeri vagy rendszeres támogatás formájában, ösztöndij nyújtásával, a cél szerinti tevékenységek
költségtérítéseként, valamint az Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre hasz-
nálható fel. Az Alapítvány vagyonának felhasználása történhet a kuratórium kezdeményezése alapján,
kérelemre pályázat kiírásával, illetve pályázat kiírása nélkül is a benyújtott egyedi kérelmek támogatá-
sával.

Az Alapítvány adószáma: 18054891-1-42

Az Alapítvány KSH-számjele: 18054891-9499-561-01

Az Alapítvány bankszámláját vezető pénzintézet neve, címe: OTP Bank

Az Alapítvány bankszámla száma: OTP Bank NYRT. 11705008-20433794

Az Alapítvány alapítója: Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége

Az Alapítvány kezelő szerve: A Kuratórium

Az Alapítvány képviselői:

Dr. Honfi Attila a kuratórium elnöke

Kopasz Jenő a kuratórium elnök-helyettese

Miheller Imre a kuratórium titkára

A kuratórium tagjai:

Dr. Honfi Attila elnök

Kopasz Jenő elnökhelyettes

Mibeller Imre titkár
Homola Csaba tag

Anda Ivánné tag
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2. Az alapítvány szervezete

Az alapítvány kezelésére az alapító az alábbi szervezetet hozta létre:

2.1 A kuratórium

Az alapítvány ügyvezető szerve a kuratórium, mely egyben irányító, döntéshozó és képviselő
szerv is. Feladata az alapítványi célok megvalósítása, a vagyon gyarapításával és ésszerű fel-
használásával. Ennek érdekében az alapítvány működésével, gazdálkodásával kapcsolatos
bármely ügyet megtárgyalhat, és egyben határozatot hozhat.

A kuratórium tagjai, az Alapítvány vezető tisztségviselői. A kuratórium tagjai legjobb tudásuk
szerint képviselik az alapítvány érdekeit és céljait, szervezik kapcsolatait, gyarapítják lehető-
ségeit.

A kuratórium öt természetes személyből áll, akik közül legalább háromnak állandó belföldi
lakóhellyel kell rendelkeznie. Megbízatásuk határozott időre, 4 (négy) évre szól, a kuratórium
tagjait az alapító kéri fel. A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél
megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja visz-
sza.

A kuratórium tagjai munkájukért tiszteletdíjat nem kapnak, de a kuratórium tagjai a kuratóri-
umi munkájukkal kapcsolatosan felmerült indokolt és igazolt költségeik megtérítésére igényt
tarthatnak. A költségtérítés mértékéről és módjáról a kuratórium dönt a működési költségek
keretein belül.

A kuratórium meghatározza a kitűzött célok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi
feltételeket, gondoskodik azok biztosításáról.

A kuratórium döntési jogköre:

• dönt az alapítvány vagyonának felhasználásáról és rendelkezik a vagyon fölött;
• dönt az vagyon időszakonkénti, cél szerinti felhasználásáról;
• dönt az alapítvány céljára adott további vagyoni hozzájárulások elfogadásáról illetve visz-

szautasításáról;
• dönt az alapítvány éves munkatervének és költségvetésének elfogadásáról;
• dönt az Alapitvány átmenetileg szabad pénzeszközeinek kizárólag államilag garantált ér-

tékpapírokba fektetéséről;
• dönt a vagyoni bővítésekről és szervezeti korszerűsítésről, a vállalkozásszerűen végzendő

tevékenységről;
• dönt az alapítvány éves munkájáról és gazdálkodásáról szóló szakmai-pénzügyi beszámo-

lójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról;
• dönt a Kuratórium üléseinek indokolt esetben zárt vagy nyilvános voltáról;
• dönt keretszámok meghatározásával, hogy mely célok megvalósulását részesíti előnyben;
• dönt a pályázati programok kiírásáról, a pályázaton való részvétel feltételeiről;
• a beérkezett pályázatok alapján egyenként, összegszerűen dönt a támogatások odaítéléséről

és mértékéről;
• dönt a nyertes pályázatok helyszíni ellenőrzéséről, az abban részt vevő személyekről;
• a pályázati programok ellenőrzése után dönt a támogatás folyósításának időszakos felfüg-

gesztéséről vagy megszüntetéséről;
• dönt a számszaki, valamint a helyszíni ellenőrzés eredményeképpen megfogalmazott jegy-

zőkönyvben, illetve feljegyzésekben foglaltak elfogadásáról;
• kizárólagos jogkörrel dönt az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba

való betekintéssei összefüggő igényekről és kérdésekről;
• dönt bizottságok létrehozásáról és megszüntetéséről;
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• amennyiben szükséges, dönt a könyvvizsgáló személyéről és megbízási díjáról;
• amennyiben szükséges dönt jogtanácsos személyéről és megbízási díjáról;
• dönt az Alapítvány tevékenységét elősegítő esetleges szervezeti egységek vezetőinek kine-

vezéséről és felmentéséről;
• dönt a jelen szabályzat, illetve a működéshez szükséges egyéb szabályzatok (pl. pénzkeze-

lési, iratkezelési) elfogadásáról és módosításáról;

A Kuratórium ellenőrzési jogköre:

• ellenőrizheti és ellenőriztetheti a hozzá benyújtott pályázatokban közölt tények és adatok
helyességét, továbbá a pályázati programok megvalósulását;

• folyamatosan ellenőrzi a tulajdonában lévő vagyon összetételét, a működéssei kapcsolatos
feladatok végrehajtását.

A Kuratórium működése:

A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint évente
egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítót az Alapítvány munkájáról, különös tekintettel az
alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására. A kuratórium ülését az elnök vagy bármely
kuratóriumi tag, írásban, hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a ta-
gok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek, és az
ülés tárgysorozatáról (napirendjéről) leírást kapnak. A kuratórium üléseire meg kell hívni a
kuratórium tagjait és a felügyelő bizottság tagjait. Más személyek a tárgyalt napirendtől füg-
gően vesznek részt a kuratórium ülésein.

A kuratórium ülését az elnök vezeti, akadályoztatása estén az elnökhelyettes vagy a titkár.

A kuratórium határozatképes, ha a tagok több mint fele jelen van. Amennyiben a kuratórium
határozatképtelen, az elnök 10 napon belül újra összehívja. Az azonos napirenddel újból ösz-
szehívott kuratóriumi ülés a megjelent tagok számától filggetlenül határozatképes. A kuratóri-
um döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a
javaslatot elvetettnek kell tekinteni. Az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést, vala-
mint az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát egyhangúlag fogadja el.

A kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, mely tartalmazza a kuratórium által
meghozott határozatokat és a tartalmukat, a döntések időpontját és hatályát, illetve a döntést
támogatók és ellenzők számarányát. A jegyzőkönyvet a kuratórium elnöke és a jegyzőkönyv-
vezető hitelesíti aláírásával. A kuratóriumi ülés meghívóját, és a tárgyalt írásos előterjesztése-
ket, valamint, ha van jelenléti ív a jegyzőkönyvhöz kell csatolni. A kuratórium döntéseit az
érintettekkel írásban, postai úton vagy elektronikus úton (e-mailben) közli.

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, a megkötendő jogügyletben érdekelt. Nem minősül előny-
nek az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető
nem pénzbeli szolgáltatás.

2.2 A Kuratórium tagjainak jogai és kötelessége

2.2.1 A Kuratórium tagjának joga van:
• a Kuratórium nyílt vagy zárt ülésein részt venni;
• a Kuratórium ülésein szavazatával dönteni;
• a Kuratórium ülésein a vita keretén belül véleményét kifejteni;
• a kuratóriumi ülésre önálló napirendi pont felvételére indítványt tenni;
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• a kuratóriumi ülésen titkos szavazásra - amennyiben a vonatkozó szabályok teljesülnek -
előterjesztést kezdeményezni;

• betekinteni az Alapítvány valamennyi iratába;
• saját döntése alapján távol maradni a kuratóriumi ülés azon napirendi pontjának tárgyalá-

sáról, amely bármely, a személyét érintő felvetést, tartalmaz;
• lemondani testületi tagságáról, melyet nem köteles indokolni.

2.2.2 A Kuratórium tagja köteles a Kuratórium ülésein részt venni, akadályoztatása esetén
távolmaradását az ülés megkezdését megelőzően jeleznie kell a Kuratórium elnökének.

2.3 A kuratórium vezetői

2.3.1 A kuratórium elnöke

A kuratórium elnökét az Alapító jelöli ki. Az alapítvány képviselője a kuratórium elnöke. A
Kuratórium elnökének képviseleti joga önálló, az Alapítványt közjegyző előtt aláírt és ellen-
jegyzett névaláírási mintának megfelelően jegyzi. A kuratórium döntéseit annak felhatalmazá-
sa szerint önállóan képviseli. A bankszámla felett rendelkezési jogát az Alapító Okiratban
nevesített kuratóriumi taggal együtt gyakorolja.

Önállóan dönt az alapítvány ügyviteli feladatainak ellátására szóló megbízásokról, az alapít-
vány működési költségeinek felhasználásáról. A működésre fordítható keretösszegről a kura-
tórium dönt. A kuratórium felhatalmazása alapján dönt a költségtérítésekről, szerződéses el-
lenértékek és egyéb az alapító okiratban foglalt célokat szolgáló kifizetésekről, teljesítésekről,
vagyonfelhasználásokról.

Önállóan dönt az alapítvány szakmai feladatainak ellátását esetenként segítő szakértők felké-
réséről, megbízásáról. A kuratórium elnöke köteles gondoskodni a gazdálkodás legfontosabb
adatainak évente történő nyilvánosságra hozataláról és a közhasznúsági jelentés elkészíttetésé-
ről. Az éves beszámolót - a közhasznúsági jelentéssei - együtt a kuratórium elnöke terjeszti
elő a tárgyévet követő év 150. napjáig. Amennyiben a kuratóriumi ülés nem fogadja el a be-
számolót az elnök köteles gondoskodni a kifogásolt részek módosításáról és egy hónapon
belül köteles rendkívüli kuratóriumi ülést összehívni. A kuratórium elnöke részt vehet a felü-
gyelő bizottság ülésein, amelyre meg kell hívni.

2.3.2 A kuratórium elnökhelyettese

A kuratórium elnök-helyettesét, az Alapító jelöli ki. A Kuratórium elnökhelyettese - az elnök
távollétében - irányítja a Kuratórium munkáját, az Alapítvány működését, az alapítvány kép-
viselője. A Kuratórium elnökhelyettesének képviseleti joga önálló, az Alapítványt közjegyző
előtt aláírt és ellenjegyzett névaláírási mintának megfelelően jegyzi. A kuratórium döntéseit
annak felhatalmazása szerint önállóan képviseli. A bankszámla felett rendelkezési jogát az
Alapító Okiratban nevesített kuratóriumi taggal együtt gyakorolja.

2.3.3 A kuratórium titkára

A kuratórium titkárát az Alapító jelöli ki. A titkár az alapítványi adminisztratív támogató
munka felelőse. Tevékenységét az elnök közvetlen irányítása alatt végzi. A Kuratórium titkára
képviseleti joga önálló, az Alapítványt közjegyző előtt aláírt és ellenjegyzett névaláírási min-
tának megfelelően jegyzi. Feladatai különösen:

• A beérkező posta bontása, iktatása, kézbesítése.
• Kimenő ügyiratok iktatása.
• Rendezvények megszervezése, lebonyolítása.
• Megbeszélések megszervezése, jegyzőkönyvezése.
• Iratok sokszorosítása.
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• Irattár kialakítása, kezelése, iratselejtezések végrehajtása.
• Irodaszerek igényeinek összegyűjtése, beszerzése.
• Az elhelyezési feltételek terén felmerülő feladatok ellátása. Kapcsolattartás az objektum

üzemeltető szervéveI.
• A házipénztár kezelése.
• A kuratórium elnökével való konzultációt követően minden, az adminisztratív biztonságot

elősegítő tevékenység szorgalmazása, illetve ellátása.

2.4 A felügyelő bizottság
Az alapítvány felügyelő szerve a felügyelő bizottság. A felügyelő bizottság tagjait az alapító
kéri fel határozott (4év) időre. A felügyelő bizottság tevékenységét az alapító részére végzi,
tevékenységéről évente az alapítónak számol be. A bizottság ellenőrzi az Alapítvány működé-
sét és gazdálkodását, a kuratórium tevékenységét is ideértve.

A felügyelő bizottság tagjainak száma 3 fő. A felügyelő bizottság tagjai indokolt esetekben
visszahívhatók. A felügyelő bizottság tagjai tiszteletdíjban, illetve költségtéritésben nem ré-
szesülhetnek. A felügyelő bizottság tagjai megbízatásukat az alapító okirathoz csatolt nyilat-
kozatuk értelmében vállalják.

A felügyelő bizottság saját hatáskörében vizsgálja és ellenőrzi

• az alapítvány céljainak elérése érdekében végzett feladatok alapító okiratban foglaltak sze-
rinti végrehajtását;

• a kuratórium döntéseinek szabályszerűségét;
• az alapítvány gazdálkodását;
• a kuratóriumi elnök intézkedéseinek szabályszerűségét.

A felügyelő bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A felü-
gyelő bizottság ülésein részt vehet a kuratórium elnöke, illetve a felügyelő bizottság kéré se
alapján a kuratórium más tagja. A felügyelő bizottság összehívását a felügyelő bizottság bár-
mely tagja írásban (emailben) kezdeményezheti. A tagokat a napirend közlésével az ülésnap
előtt legalább nyolc nappal írásban (email ben) értesíteni kell. A felügyelő bizottság döntéseit
kétharmados többséggel hozza. A felügyelő bizottság csak akkor határozatképes, ha legalább
két bizottsági tag jelen van. A felügyelő bizottsági üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet kell
készíteni, mely tartalmazza a meghozott sorszámozott határozatokat, az ülés helyét, idejét, a
jelenlévő tagok, meghívott személyek és a jegyzőkönyvvezető nevét, a napirendet, a hozzá-
szólásokat, az érdemi határozatokat és azok hatályát, az érdemi döntést támogatók és ellenzők
számarányát. A jegyzőkönyvet a bizottság elnöke és egy másik bizottsági tag hitelesíti aláírá-
sával. A felügyelő bizottság üléseiről készült jegyzőkönyveket meg kell küldeni az alapítónak
és a kuratórium elnökének. A felügyelő bizottság évente beszámolót készít az alapítónak az
alapítvány működéséről.

A felügyelő bizottság jogosult az Alapítvány működését és gazdálkodását ellenőrizni, jelen-
tést, tájékoztatást, illetve felvilágosítást kérni az Alapítvány Kuratóriumától, illetve munka-
vállalóitóI. Jogosult betekinteni az alapítvány könyveibe és irataiba, azokat megvizsgálhatja.
A felügyelő bizottság tagjai a kuratóriumi üléseken tanácskozási joggal részt vehetnek.

3. Az alapítvány működési rendje
3.1 Az alapítvány gazdálkodása
Az alapító az alapítvány céljaira 3.300.000,- azaz hárommillió-háromszázezer forintnyi kész-
pénz vagyont rendelt. Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az Alapítvány teljes
vagyona és a csatlakozások során felajánlott bármilyen összeg vagy más használható vagyon
teljes összegben használható fel.
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Az alapítvány céljaira rendelt vagyon felhasználási módjai: egyszeri támogatás nyújtása, költ-
ségtérítés, pályázati támogatás, az alapítvány működési költségei, szerződéses ellenértékek
kifizetése, egyéb, az alapító okiratban foglalt célokat szolgáló kifizetések, teljesítések, va-
gyonfelhasználás.

Az alapítványi vagyonból részesedőkkel az alapítvány megállapodást köt. A megállapodásban
meg kell jelölni a támogatás célját, összegét, módját, a támogatás felhasználásának határide-
jét, valamint a támogatott beszámolási kötelezettségét, annak határidejét.

Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az Alapít-
vány fő tevékenysége. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az alapítvány a gazdálkodása
során elért eredményt semmilyen formában nem osztja fel, azt a jelen alapító okiratban meg-
határozott tevékenységre fordítja.

A csatlakozási kérelmeket és a feltételekhez rendelt adomány elfogadását a kuratórium bírálja
el. Az alapítvány kuratóriuma csak abban az esetben fogadhatja el a csatlakozási nyilatkoza-
tot, ha a csatlakozó nyilatkozik arról, hogy az alapítvány céljait elfogadja és az alapítványt
valamilyen formában támogatja.

A pénzkezelés adminisztratív feltételeit a kuratórium teremti meg, s biztosítja a hatályos jog-
szabályoknak megfelelő bizonylati és leltározási rendet.

3.2 Az alapítvány bélyegzőjének használata

Az alapítvány képviseletére a következő bélyegző használható: téglalap alakú bélyegző az
"BAJTÁRSAINKÉRT" ALAPÍTV ÁNY 1087 Budapest, Kerepesi út 29/B. lenyomattal.

A bélyegző a képviseleti jog igazolásának fontos kelléke, ezért azt rendeltetésétől eltérő célra
felhasználni nem szabad. A bélyegzők tárolásáról oly módon kell gondoskodni, hogy ahhoz
illetéktelen személy ne férhessen hozzá.

3.3 Iratkezelés

Az iratkezelés az alapítvány titkárának a feladata és kötelessége. Az alapítvány során keletke-
zett iratokat úgy kell tárolni, hogy azok egyszerre legyenek hozzáférhetőek a kuratórium és a
nyilvánosság számára és a megőrzésük szempontjából védettek legyenek.

A keletkezett iratokról nyilvántartást kell vezetni, melynek tartalmaznia kell az egyes iratok
keletkezésének idejét, tárgyát és nyilvántartási számát. Az alapítvány irataiba való betekintést
a kuratórium elnökével történt előzetes egyeztetés alapján, az alapítvány székhelyén munka-
időben kell biztosítani.

3.4 Közhasznúsági jelentés

Az Alapítvány köteles - az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg- közhasznúsági jelen-
tést készíteni. A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe
tartozik.

A közhasznúsági jelentés tartalma:

• számviteli beszámoló;
• a költségvetési támogatás felhasználása;
• a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás;
• a cél szerinti juttatások kimutatása;
• a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalapoktól, a helyi önkormány-

zattól, a települési önkormányzatok társulásaitói és mindezek szerveitől kapott támogatás
mértéke;
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• a közhasznú szervezet, vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke illetve összege;
• a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámoló.

Az alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból saját költségé-
re másolatot készíthet.

3.5 Az alapítvány működésének és szolgáltatásainak nyilvánossága

Az alapítvány szolgáltatásinak és programjainak igénybevételéről a nyilvánosságot folyama-
tosan tájékoztatni kell. Az egyes programokról (pályázati kiírások, egyéb közhasznú szolgál-
tatások) és a kuratórium döntéseiről közleményt kell kiadni, melyet az Alapítvány honlapján
nyilvánosságra kell hozni. Jogszabály eltérő rendelkezése esetén, a jogszabályi rendelkezés az
irányadó.

Ezen kívül a kuratórium évente egyszer a Bajtársi Hírlevélben nyilvánosságra hozza az ala-
pítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés módját, a támogatási lehetősége-
ket, illetve azok mértékét és feltételeit. Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bár-
ki által megismerhetők.

A nyilvánosság érdeklődésére a kuratórium elnöke szóban vagy írásban tájékoztatást ad az
alapítvány programjairól és működéséről.

3.6. Helyettesítés

Amennyiben a kuratórium elnöke feladatainak ellátásában akadályoztatott, akkor a kuratóri-
um elnökhelyettese gondoskodik a feladatok végzéséről. Mindkettőjük akadályoztatása esetén
a titkár látja el a feladatok végzését.

Amennyiben a Felügyelőbizottság elnöke feladatainak ellátásában akadályoztatott, akkor a
Felügyelő Bizottság által megbízott felügyelőbizottsági tag gondoskodik a feladatok végzésé-
ről.

3.7. A bizalmas és alapvető fontosságú információk megőrzése (titoktartás)

Az alapítvány minden tagja és alkalmazottja köteles a munkája során tudomására jutott bi-
zalmas és alapvető fontosságú információkat megőrizni.

3.8. Szellemi termék

Amennyiben az alapítványalkalmazottja munkaidejében az alapítvány munkájához kapcsoló-
dóan hoz létre szellemi terméket, akkor a szellemi termék tulajdonjoga az alapítványé.
Amennyiben az alkalmazott kéri, úgy az alapítványnak az arra lehetőséget adó helyeken (ki-
advány, termék, stb.) meg kell jelölnie az ötlet adójának illetve a szellemi termék létrehozójá-
nak nevét.

4. Záró rendelkezések

A fenti Szervezeti és Működési Szabályzatot a Bajtársainkért Alapítvány kuratóriuma a 2018.
november 15-ei ülésén jóváhagyta.

Jelen Szervezeti és Működési Szabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Polgári tör-
vénykönyvről szóló 2013. évi V. töryény vonatkozó előírásai alapján kell eljárni.

Budapest, 2018. november 6- 8-n. r-. ~ ~.11t'! (C
cAJl. (J,Fl tr? '1(}. ~ ).
Dr. Hon ttila nyá. ezredes

címzetes egyetemi docens
a kuratórium elnöke


