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BAJTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY 

alapító okirata 
módosításokkal egységes szerkezetben1 

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége és a Balassi Bálint Bajtársi Egyesület a Polgári Törvény- 
könyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A-F. §-ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi 
CLVI. törvény 3. szakasza értelmében elhatározták a “Bajtársainkért" Alapítvány és a “Balassi Bálint" 
Alapítvány egyesítését, oly módon, hogy a “Balassi Bálint" Alapítvány beolvad a “Bajtársainkért" Ala-
pítványba. 

A Bajtársainkért Alapítványnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V törvény (Ptk.) szerinti 

tovább működéséről, az alapító okirat ehhez szükséges módosításáról az alábbi, módosításokkal egysé-

ges szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírásával határoztam el. 

Az alapítványt határozatlan időre hoztam létre. 

1. Alapító neve: Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége (székhelye: 1087 Budapest, Kerepesi út 
29/B.) 

2. Az Alapítvány neve: BAJTÁRSAINKÉRT ALAPÍTVÁNY 

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

4. Az Alapítvány céljai 

Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozásának támogatása, ismeretterjesztés, kultu-

rális tevékenység, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése. 

5. Az alapítvány céljainak megvalósulási területei 

5.1. A Magyar Honvédség azon aktív, valamint azon nyugállományú tagjainak és hozzátartozóiknak 

szociális, karitatív segítése, akik önhibájukon kívül kerültek hátrányos helyzetbe. 

5.2. A honvédelmet, a hazaszeretetet, a bajtársiasságot népszerűsítő rendezvények (akciók) és az ezek 

nevelésére, oktatására irányuló tevékenység és e célt szolgáló kiadványok, valamint az előzőek megszer-

vezéséhez, előkészítéséhez és lefolytatásához szükséges feltételek, valamint a hasonló célú nemzetközi 

szervezetekkel való együttműködés lehetősége megteremtésének támogatása. 

5.3.2 

5.4. 3 

6.1. A felsorolt céljait az Alapítvány többek között az alábbi tevékenységeken keresztül éri el: 

- részt vállal a Magyar Honvédség azon aktív hivatásos és szerződéses állományú tagjai anyagi se-

gítésében, akik hazai, vagy külföldi szolgálatuk teljesítése közben, önhibájukon kívül, maradandó 

fogyatékosságot, vagy tartós egészségromlást szenvedtek el; 
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- részt vállal a Magyar Honvédség azon aktív- és nyugállományú tagjai anyagi segítésében, akik 

szociális helyzete azt indokolttá teszi; 
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- anyagilag támogatja a honvédelmet, a bajtársiasságot, a hazaszeretetei népszerűsítő kulturális 

rendezvényeket, illetve azok nevelésére, oktatására irányuló kiadványokat és tevékenységet; 

- anyagilag támogatja a Magyar Honvédség hivatásos, szerződéses és nyugállományú BEOSZ 

tagok gyermekeinek üdültetését és pihentetését; 

- anyagi segítséget nyújt az I. és a II. Világháborúban elesett, hadifogságban elhunyt magyar kato-

nák sírjai, síremlékei, emléktáblái, emlékszobrai és emlékhelyei ápolásához, illetőleg fenntartá-

sához. 

A tevékenységek felsorolása nem teljes, a célok megvalósítása érdekében a tevékenységek formáiban a 

Kuratórium dönt. 

A támogatások pályázat útján nyerhetők el, melyek feltételeit a Kuratórium által kiadott tájékoztatóban 

                                            
1A változások kiemelt, dőlt betűkkel jelezve, a hiánypótlásra javítás pedig aláhúzva is jelezve. 
2 Törölve, lsd. 6.4., új szöveggel. 
3 Törölve. 
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kell közzétenni. 

6.2. Az Alapítvány a célok megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében a célok meg-

valósításával közvetlenül összefüggő gazdasági-vállalkozási tevékenységeket folytathat. 

6.3. A gazdasági-vállalkozási tevékenység nem válhat az Alapítvány főtevékenységévé, nem veszélyez-

tetheti az Alapítvány célját, illetve alapcél szerinti tevékenységét. A gazdasági-vállalkozási tevékenység 

végzéséből származó bevétel nem érheti el az éves összbevétel 60 százalékát. A gazdaságivállalkozási 

bevételekből származó nyereség csak az alapítványi célokkal összhangban használható fel. 

6.4. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, azok-

nak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, európai parlamenti, megyei-fővárosi önkormányzati 

képviselőjelöltet, illetve polgármester jelöltet nem támogat. 

7. Az Alapítvány induló vagyona 

7.1. Az Alapítvány induló vagyonát a Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége részéről 3 millió Ft, a 

Balassi Bálint Bajtársi Egyesület részéről pedig 300 ezer Ft tőke képezi. Az Alapítvány induló va-
gyona 3.300.000 (Hárommillió-háromszázezer) Ft. 

Az Alapítvány céljára rendelt vagyon 100%-ában felhasználható. 

7.2. Az Alapítvány forrásai: 

- magán- és jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek adományai, 

- befektetési tevékenységből származó bevétel, 

- a BEOSZ mindenkori éves költségvetésében az Alapítvány támogatására jóváhagyott előirány-

zat terhére folyósított pénzösszeg, 

-gazdasági - vállalkozói tevékenységből származó bevétel, 

- a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti kiutalt összeg, 

- pályázat útján nyert, valamint egyedi döntéssel kapott támogatás 

- fentiekhez nem tartozó egyéb bevételek. 

7.3. Az alapítvány kiadásai 

- alapcél szerinti tevékenységhez közvetlenül kapcsolódó költségek; 

- gazdasági - vállalkozási tevékenységhez, szolgáltatás nyújtásához közvetlenül kapcsolódó költsé-
gek; 

- az alapítvány szervezetének működési költségei, (ideértve az adminisztráció költségeit és az 
egyéb felmerült közvetlen költségeket), 

- a fentiek alá nem tartozó egyéb költségek. 

7.4. Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és - a törvényes korlátok között -

jogi személy is csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért és azt anyagilag támogatni kívánja. A 

csatlakozás történhet az Alapítvány bankszámlájára történő befizetéssel, illetve átutalással, a célok 4 

ellátásúhoz szükséges dolgok (például felszerelések, eszközök) átadásával, vagyoni értékűjogok átru-

házásával. Az adományozó az adományt csak olyan feltételekhez kötheti, amelyek az Alapítvány célki-

tűzéseivel összhangban vannak. Az adományozott összegek és dolgok, jogok felhasználásáról a kura-

tórium dönt. Teljesíthetetlen vagy a célokkal össze nem egyeztethető feltétel esetén a kuratórium az 

adományt visszautasíthatja. 

7.5. Az Alapítvány az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön deviza- 

számlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja. 

7.6. Az Alapítvány vagyonának kezelése 

7.6.1. Az Alapítvány vagyonának fel nem használt része kamatozó lekötött betétbe, illetve alacsony 

kockázatú (konzervatív) befektetési alapokba helyezhető', abból letéti jegy, kincstárjegy, kötvény, más 

állampapír vásárolható. Az Alapítvány vagyonának legfeljebb fele fordítható gazdasági-vállalkozási 
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tevékenységben való részvételre. 

7.6.2. Az Alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységekre egyszeri vagy rendszeres 

támogatás formájában, ösztöndíj nyújtásával, a cél szerinti tevékenységek költségtérítéseként, valamint 

az Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre használható fel. Az Alapítvány vagyo-

nának felhasználása történhet a kuratórium kezdeményezése alapján, kérelemre pályázat kiírásával, 

illetve pályázat kiírása nélkül is a benyújtott egyedi kérelmek támogatásával. 

8. Az Alapítvány szervezete 

8.1. Az Alapítvány ügyvezető szerve az öttagú Kuratórium. A Kuratórium tagjai, az Alapítvány vezető 

tisztségviselői. 

8.2. A kuratórium tagjai 

- Dr. Honfi Attila a kuratórium elnöke 

- Kopasz Jenő a kuratórium elnökhelyettese 

- Miheller Imre a kuratórium titkára 

- Homola Csaba a kuratórium tagja 

- Anda Ivánné a kuratórium tagja 

8.3. A kuratórium elnökét, elnökhelyettesét, titkárát, tagjait az alapító négy év időtartamra jelöli ki, 

a kijelölés elfogadásától függően. 

9. Kizáró és összeférhetetlenségi szabályok 

9.1. A kuratórium tagjaira a Ptk. 3:22. §-a szerinti kizáró és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoz-

nak. 

9.2. A kuratórium tagjai között az állandó belföldi lakóhellyel (székhellyel) rendelkezőknek többség-

ben kell lenniük. Nem lehet a kuratórium tagja az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hoz-

zátartozója, továbbá olyan személy, aki vagy akinek a hozzátartozója érdekében hozták létre az Alapít-

ványt. 

9.3. Az alapító és közeli hozzátartozói (vezető tisztségviselői) a kuratóriumban nem lehetnek többség-

ben. 

10.1. A kuratóriumi tagok megbízatásának a megszűnése. 

A kuratórium tagjának megbízatása megszűnik: 

- a határozott idő lejártával; 
- a vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével 

 

- a kuratórium tagjának halálával; 

- a kuratórium tagjának lemondásával. A lemondást az alapítóhoz kell címezni, az alapító általi 

kézhezvétel hiányában a lemondás az Alapítványhoz címzett jognyilatkozatban is megtehető. A lemon-

dás az új kuratóriumi tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvana-

dik napon válik hatályossá; 

- a kuratóriumi tag visszahívásával. Az alapító a kuratórium tagot megbízatásának lejárta előtt in-

dokolt határozatával akkor hívhatja vissza, ha a kuratórium tag az alapítványi cél megvalósítását cse-

lekményével vagy mulasztásával közvetlenül veszélyezteti. 

10.2. A kuratóriumi tagok díjazásban részesülhetnek, azonban csak akkor és olyan mértékben, amikor 

és amilyen mértékben ez az Alapítvány céljának megvalósulását nem veszélyezteti. A kuratóriumi tagok 

igazolt költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. 

11.1. A kuratórium hatásköre 

A kuratórium hozza meg - az alapító okirat keretein belül - az Alapítvány vagyonának felhasználásával 

és kezelésével kapcsolatos döntéseket. Határoz az Alapítvány cél szerinti juttatásainak odaítéléséről, a 

vagyon cél szerinti felhasználásáról. Elfogadja az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatát, il-

letve a kuratórium ügyrendjét. Elfogadja az Alapítvány éves számviteli beszámolóját, annak közhasz-

núsági mellékletével együtt. 

11.2. A kuratórium működésének szabályai 

11.2.1. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A kuratóriumot az 

elnök hívja össze. Bármely kuratóriumi tag kérheti az elnöktől az ok és a cél megjelölésével az ülés 

összehívását, ekkor a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül 
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intézkedni a kuratórium ülésének összehívásáról. Ha e kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz 

eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő kuratóriumi tag maga is összehívhatja. Szabálysze-

rűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját 

megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról (napirendjéről) leírást kapnak. 

11.2.2. A kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen 

összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok több mint fele jelen van. A kuratórium döntéseit 

nyűt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell 

tekinteni. 

11.2.3. A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható a kura-

tórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya 

(ha lehetséges, a személye is). 

11.2.4. A kuratórium elnöke 

A Kuratórium elnöke az Alapítvány képviselője, irányítja az Alapítvány működését. Feladatait, tevékeny-
ségének részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzat állapítja meg. 

11.2.5. A kuratórium elnökhelyettese 

A Kuratórium elnökhelyettese az Alapítvány képviselője, az elnök távollétében irányítja a Kuratórium 
munkáját, az Alapítvány működését. Feladatait, tevékenységének részletes szabályait a Szervezeti és 
Működési Szabályzat állapítja meg 

11.2.6. A kuratórium titkára 

A Kuratórium titkára az Alapítvány képviselője. A titkár a Kuratórium operatív szervező 
döntéselőkészítő és végrehajtást biztosító tagja. Feladatait, tevékenységének szabályait a Szer-
vezeti és Működési Szabályzat rögzíti. 

11.3. Az Alapítvány képviselete 

11.3.1. Az Alapítvány képviseletét a kuratórium elnöke, elnökhelyettese és titkára önállóan látja el. Az 
Alapítvány bankszámlája felett az Alapítvány kuratóriumának elnöke, elnökhelyettese és titkára önál-
lóan rendelkezhet. 

11.3.2. A kuratórium az Alapítvány munkavállalójának képviseleti jogot biztosíthat. A képviseleti jog 
gyakorlásának módját, illetve terjedelmét a kuratórium a Szervezeti és Működési Szabályzatában jelöli 
meg. 

11.3.3. Az alapítványi célok hatékonyabb megvalósítása érdekében az Alapítvány fő- és mellékállású 

alkalmazottat is foglalkoztathat. Felettük a munkáltatói jogokat a kuratórium elnöke gyakorolja. 
12. Felügyelő Bizottság 

12.1. Felügyelő Bizottság tagjai: 

- Dr. Mihók Sándor a Felügyelő Bizottság elnöke, 
- Ladiszlaidesz László a Felügyelő Bizottság tagja, 
- Udvardy Endre Felügyelő Bizottság tagja. 

12.2. A bizottsági tagok megbízatásának keletkezése, a megbízatás időtartama. 
A Felügyelő bizottsági tagokat és a bizottság elnökét az alapító négy év határozott időtartamra jelöli ki, 
a kijelölés elfogadásától függően. 

12.3. Összeférhetetlenségi szabályok 

12.3.1. A bizottsági tagokra a Ptk. 3:26. §-a szerinti, illetve az általa felhívott kizáró és összeférhetet-
lenségi szabályok vonatkoznak. 

12.3.2. Nem lehet bizottsági tag az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója, to-

vábbá olyan személy, aki vagy akinek hozzátartozója érdekében hozták létre az Alapítványt. Az alapító 

és közeli hozzátartozói (vezetőtisztségviselői) a bizottságban nem lehetnek többségben. 

12.3.3. A Felügyelő bizottsági tag megbízatása megszűnik: 

- a határozott idő lejártával; 

- a vele szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével; 

- a tag halálával; 

- a tag lemondásával. A lemondás az Alapítványhoz címzett jognyilatkozatban tehető meg. A le-

mondás az új bizottsági tag kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatva-

nadik napon válik hatályossá; 

- a bizottsági tag visszahívásával. Az alapító a bizottsági tagot megbízatásának lejárta előtt indokolt 
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határozatával akkor hívhatja vissza, ha a tag az alapítványi cél megvalósítását cselekményével vagy 

mulasztásával közvetlenül veszélyezteti. 

12.3.4. A bizottsági tagok díjazásban részesülhetnek, azonban csak akkor és olyan mértékben, amikor 

és amilyen mértékben ez az Alapítvány céljának megvalósulását nem veszélyezteti. A bizottsági tagok 

igazolt költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. 
12.3.5. A Felügyelő Bizottság hatásköre 

12.3.5.1. A Felügyelő Bizottság tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységéről évente az ala-

pítónak számol be. A bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását, a kuratórium te-

vékenységét is ideértve. 

12.3.5.2. A bizottsági tagok az Alapítvány irataiba, számviteli és egyéb nyilvántartásaiba, könyveibe 

betekinthetnek, a vezető tisztségviselőktől és az Alapítvány munkavállalóitól felvilágosítást kérhetnek, 

az Alapítvány fizetési számláját, pénztárát, értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit meg-

vizsgálhatják és szakértővel megvizsgáltathatják. 

12.3.5.3. A bizottság köteles az alapító, illetve a kuratórium elé kerülő előterjesztéseket megvizsgálni, 

és álláspontját az alapító, illetve a kuratórium elé terjeszteni (előzetes ellenőrzés). 

12.3.6. A bizottság működésének szabályai 

12.3.6.1. A bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A bizottságot annak 

elnöke hívja össze. Bármely bizottsági tag kérheti az elnöktől az ok és a cél megjelölésével az ülés 

összehívásét, ekkor a bizottság elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül in-

tézkedni a bizottság ülésének összehíváséiról. Ha e kötelezettségének a bizottság elnöke nem tesz eleget, 

a bizottság ülését a kérelmet előterjesztő tag maga is összehívatja. 

12.3.6.2. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal 

az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. 

12.3.6.3. A bizottság ülése akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat 

meghozatalakor a tagok több mint fele jelen van. A bizottság döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szó-

többséggel hozza. Szavazategyenlőség esetén a javaslatot elvetettnek kell tekinteni. 

13. Az alapító, mint döntéshozó szerv jogai 

13.1. Az alapító, mint döntéshozó szerv hatáskörébe tartozik az alapító okirat elfogadása, illetve mó-

dosítása, a kuratórium elnökének és tagjainak a kijelölése, visszahívása, illetve az Alapítvány átalaku-

lásáról való döntés meghozatala. E döntéseit külön határozatban hozza meg, az alapító okirat módosí-

tása esetén a módosítással egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat egyidejű aláírásával. 

13.2. A kuratórium elnöke évente egy alkalommal tájékoztathatja az alapítót, valamint az Alapítvány-

hoz csatlakozókat a munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és felhasználá-

sára. Az alapítónak joga van továbbá az Alapítvány irataiba és nyilvántartásaiba betekinteni, a kura-

tórium elnökétől felvilágosítást kérni. 

13.3. A csatlakozás nem keletkeztet alapítói jogokat. 

14. Az Alapítvány megszűnése 

Az Alapítvány a Polgári Törvénykönyvben foglalt esetekben szűnik meg. Az Alapítvány esetleges meg-

szűnése esetén az Alapítvány vagyona - a hitelezők kielégítése után - hozzájárulása mértékéig az ala-

pítót, illetve a csatlakozókat illeti meg, a további fennmaradó vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló 

célra kell fordítani. 

15. Mögöttes jogszabályok 

A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és tá-

mogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá az alapítványok működésére vonatkozó egyéb 

hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni. 

Budapest, 2018. július 23. 

A Bajtársi Egyesületek Országos Szövetsége 
Elnökségének megbízásából 
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Záradék: 

Az Alapító Okirat egységes szerkezetbe fogalt szövegét készítettem és tanúsítom, hogy annak szövege 

megfelel az Alapító Okirat módosításai szerinti hatályos tartalmának. 

A változások dőlt, kövér betűtípussal kiemelve találhatók az Alapító Okiratban. 
A hiánypótlásra javított szöveg aláhúzott, dőlt, kövér betűtípussal kiemelve találhatók az Alapító Ok-
iratban. 

Budapest, 2018. július 23. 
 
 
 
 


