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A PILLAR Alapítvány
(Közhasznú Alapítvány)
változásokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata, tekintettel a Fővárosi
Törvényszék 14.Pk.60.948/199/28 számú hiánypótlási felhívására
Alapító:
Dr. Göncz Kinga
lakcíme: 1029 Budapest, Arany János utca 4.
anyja neve: Göntér Mária Zsuzsanna
az alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
alapján az alábbiak szerint, mintaokirat felhasználásával határozza meg a Fővárosi Bíróság által 2000.
október 9. napján kelt, 9.Pk.60.948/1999/4 számú végzésével 7989 sorszám alatt közhasznú szervezetként
nyilvántartásba vett PILLAR Alapítvány változásokkal és kiegészítésekkel egységes szerkezetbe foglalt
alapító okiratát. (az érdemi módosítások félkövér és dőlt betűvel jelölve, egyéb változások a mintaokirat
szerkesztéséből adódóan akként merülhet fel, hogy az egyes pontokban foglalt rendelkezések a mintaokirat
alapján más pontokhoz kerültek)
1.
Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye
Dr. Göncz Kinga
lakcíme: 1029 Budapest, Arany János utca 4.
anyja neve: Göntér Mária Zsuzsanna
2.

Az alapítvány neve:

PILLAR Alapítvány

Az alapítvány jellege: közhasznú alapítvány
Az alapítvány idegen nyelvű elnevezése: PILLAR Foundation
3.

Az alapítvány székhelye: 1024 Budapest, Ady Endre út 19.

4.

Az alapítvány honlapjának címe: www.pillar-europe.eu

5.

Az alapítói induló vagyon:
100.000,- Ft, azaz százezer forint készpénz, amelyet az alapító
teljes egészében rendelkezésre bocsátott.

6.

Az alapítvány célja:
Az alapítvány egy független civil szervezet, melynek célja, hogy az Európa-tudat megerősítése által
összefogja, segítse és képezze az Európai Unió iránt érdeklődőket, valamint segítséget nyújtson a
lakosság számára az Európai Unió nyújtotta lehetőségek megismeréséhez. A PILLAR Alapítvány
elkötelezett az Európa-tudat meghatározó értékeinek – a demokrácia, a kulturális sokszínűség, az
emberi jogok és a szolidaritás – megőrzése és közvetítése mellett. Tevékenységének központi eleme,
hogy a fenti értékeket és célkitűzéseket magukénak valló magyar és külföldi fiatalok számára
közösségi és szervezeti hátteret biztosít. Közösségünk azonos érdeklődési körrel rendelkező.
ambiciózus, tenni vágyó fiatalok közössége, akik amellett, hogy rendszeres programokon vesznek
részt, lehetőséget kapnak arra, hogy saját ötleteiket megvalósítsák. Állandó programjaink közé
előadássorozatok, vitaestek, szakmai tréningek, külföldi konferenciák és az unióval kapcsolatos
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elméleti tudást a gyakorlatba átültető tevékenységek tartoznak. Programjaink gyakran több nemzetet
foglalnak magukba a nemzetközi együttműködés megvalósítása érdekében. Az alapítvány európai
irányú nemzetközi programjai mellett fontosnak tartja az európai és euro atlanti kapcsolatok
dinamikus fejlődésének elősegítését is.
7.
-

-

Az alapítvány tevékenysége:
a nemzetközi kooperáció jegyében konferenciák, tréningek, és ifjúsági együttműködések, ifjúsági
találkozók, illetve cserék megszervezése
nemzetközi kiadványok elkészítése
az Alapítvány Budapesten működteti a „PILLAR Európa Klubot”, amelybe minden 17-30 év közötti, a
fenti témákban elkötelezett fiatal beléphet
a tevékenység két fő pilléren nyugszik: egyrészről a lakosságot tájékoztató és felkészítő programokon
(EU vitaestek, képzések és szakmai tréningek, tájékoztató internet oldal és publikációk készítése, EU
Roadshow-k szervezése), másrészt a „PILLAR Európa Klub” tagok és további érdeklődők részére
szervezett tevékenységeken (azonos érdeklődési körbe tartozó fiatalok szakképzése, pályázatok, belföldi
és nemzetközi konferenciákon, illetve kulturális programokon való részvétel lehetősége)
továbbá az Alapítvány szakmai tapasztalatát felhasználva segítséget nyújt és közreműködik a fenti
témákat érintő pályázatok megírásában.
magyar és európai fiatalok szakmai fejlődésének elősegítése (uniós, kisebbségi és euro atlanti
témakörökben), az ifjúsági önszerveződés támogatása
fiatalok készségfejlesztése és a nem formális oktatási módszerek népszerűsítése
Magyarországok és külföldön élő kisebbségek kutatása
Magyarországon, valamint külföldön élő kisebbségek oktatásának elősegítése tréningek szervezésével és
kiadványok publikálásával
kutatás, oktatás és képzés Magyarország Európai Uniós csatlakozása, valamint az euro atlanti
kapcsolatok témakörében
nemzetközi együttműködések ösztönzése, elősegítése és vezetése, az Európa tudat megerősítését célzó
programok és események kidolgozása
az Európai Unió által nyújtott lehetőségek minél szélesebb körben való megismertetése, a fiatalok ezen
lehetőségekhez való hozzásegítése
együttműködés a célok megvalósítása szempontjából releváns intézményekkel (középiskolák,
egyetemek, uniós intézmények)
Az alapító úgy rendelkezik, hogy az alapítvány a fenti célok megvalósítása érdekében pályázatokat ír ki,
és minden olyan támogatási formát finanszíroz, melyek a fenti célok megvalósítását szolgálják és segítik
elő.

A pályázatnak minden esetben nyíltnak, a pályázati eljárásnak szabályozottnak kell lennie, és biztosítani kell
a pályázatban kiírt feltételek tisztaságát. Az alapítvány vállalja, hogy céljai megvalósítása során közvetlen
politikai tevékenységet nem folytat, szervezet pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt,
tőlük támogatást nem fogad el.
Az alapítványi pályázatokat az Alapítvány Kuratóriuma írja ki. A pályázatokat elbíráló szerv a Kuratórium.
A pályázat nyilvánosságra hozása a Pillar Alapítvány állandó levelező listáján, a
pillareuropaklub@googlegroups.com-on történik. A pályázat benyújtása elektronikusan történik, a
kuratorium@pillar-europe.eu és az info@pillar-europe.eu email címre, a pályázati kiírásban
meghatározott pályázati anyaggal és mellékletekkel együtt. Az elbírálási határidő az 1 hónapot nem
haladja meg. A pályázat eredményét a meghirdetés csatornáján teszi közzé az Alapítvány, azaz az állandó
levelező listáján, a pillareuropaklub@googlegroups.com-on. A pályázóknak elektronikus értesítést küld az
Alapítvány az info@pillar-europe.eu email címről, arra az email címre, melyről pályázó a pályázatát
benyújtotta.
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Az alapítvány a céljának elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:

Közhasznú tevékenység

Jogszabályhely

1.

európai egység és együttműködés megteremtése –
oktatás, képzés, mint közfeladat

Alaptörvény Alapvetés E) cikk

2.

nevelés és oktatás

Nemzeti köznevelésről szóló 2011.
évi CXC törvény 4.§ 1. n) pont

7.2./
7.3./

Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelően bárki részesülhet.
Az alapítvány a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának nyilvánosságát a
www.pillar-europe.eu internetes honlapján való közzététel útján biztosítja. Az éves beszámolót és a
közhasznúsági mellékletet minden év május 31. napjáig a www.pillar-europe.eu internetes honlapján
és az alapítvány székhelyén kihelyezett hirdetőtáblán közzéteszi. [Ectv. 37. § (3) bekezdés d.) pontja]

8.

Az alapítvány jellege:

9.

8.1./

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy
bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat.
A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A
csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni
juttatásának felhasználására vonatkozóan. Az alapítvány közhasznú alapítvány.

8.2./

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt. [Ectv. 34. § (1) bekezdés d.) pont]

Az alapítvány időtartama:
Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.

10.

Az alapítványi vagyon felhasználása:
10.1./

Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok
megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.

10.2./

Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást
követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a
természetben nyújtott adomány fordítható.

10.3./

Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról
elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.

10.4./

Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése
érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

10.5./

Az alapítvány gazdasági - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak
megvalósításával közvetlenül összefüggésben és annak érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez. [Ectv. 34. § (1) bekezdés b.) pont]
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10.6./

Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító okiratában
meghatározott tevékenységére fordítja. [Ectv. 34. § (1) bekezdés c.) pont]

10.7./

A kuratórium a konkrét pénzügyi, gazdálkodási döntéseinek végrehajtásával külső szervezetet
bízhat meg.

10.8./

Amennyiben az Alapítvány az államháztartás alrendszereitől támogatásban részesül, úgy arra
az azt biztosító támogatóval köteles szerződést kötni, amelyben annak feltételeit rögzítik,
különös tekintettel az elszámolás feltételeire és módjára. Az igénybe vehető támogatási
lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit nyilvánosságra kell hozni. Az alapítvány által
nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetők.

Az alapítvány ügyvezető szerve:
11.1./

Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére három természetes személyből álló
kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát.
A kuratórium elnöke (név, lakcím, anyja neve):
Decker Zsófia Anna
anyja neve: dr. Majer Zsuzsanna
lakcím: 1122 Budapest, Maros utca 14. 3. em. 26.
A kuratórium további tagjai (név, lakcím, anyja neve):
Bozó Tamás
anyja neve: Tóth Rozália Anna
lakcíme: 1118 Budapest, Rodostó utca 6. 5. ép. B lph. fsz. 1.
Harkányi László
anyja neve: Galántai Mária
lakcíme: 1136 Budapest, Hegedűs Gyula u. 23.
Szabó Nikolett
anyja neve: Gergácz Zsuzsanna
lakcíme: 9444 Fertőszentmiklós, Petőházi út 36.
Walter János
anyja neve: Csurka Eszter
lakcíme: 1024 Budapest, Nyúl utca 13/a
A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja:
általános és önálló.
A kuratórium elnöke a bankszámla felett is önállóan rendelkezik.
A kuratórium az Alapítvány alkalmazottait az Alapítvány képviseletére és az Alapítvány
bankszámlája feletti rendelkezési jog gyakorlására jogosíthatja fel oly módon, hogy az
alkalmazottak egymással együttesen vagy az alkalmazott egy kuratóriumi taggal együttesen
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jogosult ezen jog gyakorlására. A képviseleti jog gyakorlásának konkrét módját és terjedelmét
– a jelen Alapító okirat keretei között – az adott kuratóriumi határozat tartalmazza.
Pénzügyi kötelezettségvállalással nem járó képviselet esetén a kuratórium határozatban
delegálhatja az aláírási jogot az alapítvány kuratóriuma által választott igazgatója részére.
11.2./

A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapító jelöli
ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre.

A kuratóriumi tagság megszűnik:
a tag halálával,
lemondásával,
a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében, a Btk. 61.§ (2)
bekezdés i) pontjában és az Ectv. 38. § - 39. §-ban foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,
foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével,
a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással
11.3./ A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a
szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról,
illetve, visszautasításáról.
Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.
11.4./ A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. Írásbeli
igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes küldeményként,
továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés
visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).
11.5./ A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. [Ectv. 37.
§ (1) bekezdés]
Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az
alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi
pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni,
hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.
11.6./ A kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a meghívót az alapítvány honlapján, illetőleg az
alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára kifüggessze.
11.7./ A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van. A kuratórium
határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza. A beszámoló és a mérleg jóváhagyásáról, valamint
ezzel egyidejűleg a közhasznúsági melléklet elfogadásáról az általános szabályok szerint dönt.
[Ectv. 37. § (2) bekezdés d.) pont]
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy
alapítója;
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e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
11.8./

A kuratórium a határozatait az ülésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a határozat
meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az
alapítvány honlapján történő közzétételével egyidejűleg.[Ectv. 37. § (3) b) pont]

11.9./

A kuratórium köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről (Határozatok Könyve),
amelyből a döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható. [Ectv. 37. § (3) bekezdés a.) pont]
A kuratórium tevékenysége, illetve az alapítvány működése során keletkezett iratokba
személyazonosságának igazolását és érdekének valószínűsítését követően, - a személyiségi és
más alkotmányos jogok tiszteletben tartásával - az alapítvány székhelyén bárki betekinthet. Az
iratbetekintést a kuratórium elnöke vagy az általa kijelölt kuratóriumi tag az igény bejelentését
követő 8 napon belül az alapítvány székhelyén biztosítja. [Ectv. 37. § (3) bekezdés c.) pont]

11.10./

12.

A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik
megtérítésére igényt tarthatnak.

Összeférhetetlenségi szabályok:
12.1./

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége
ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek.
i) pont).
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.

12.2./

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.
Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói
nem lehetnek többségben a kuratóriumban.

12.3./

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen
más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
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Alapító okirat sablon
Közhasznú Alapítvány

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által tagjának, a
tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. [Ectv. 38. §
(1) és (2) bekezdés]
12.4./

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője volt - annak megszűnését megelőző két évben legalább egy évig –,
a./ amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott
adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki,
b./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d./ amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
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. [Ectv. 39. § (1) és (2) bekezdés]

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló
2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.
Kelt: Budapest, 2016. év. szeptember hó 20. napján
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