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ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

(Egységes szerkezetben a 2014. május 22. napi 1. számú módosítással) 

 

 

Alulírott Pósa Lajos (szem. ig. szám: 814422JA, születési hely: Budapest, születési idő: 1947. 

12. 09.), alapítvány létrehozását határoztam el az alábbiakban részletezendő okokkal és 

célokkal. 

Huszonöt éve tartok rendszeresen matematikai táborokat kiemelkedő képességű 

diákoknak. Tanítványaim idővel alkalmassá válnak ennek a munkának a továbbvitelére. 

Örömmel, szívesen foglalkoznak fiatalok tanításával, de felnőttként, családot alapítva nem 

tudnak olyan mértékben részt venni ezekben a munkákban, mint korábban,  ezen változtatna, 

ha az alapítvány céljaként meghatározott tevékenységüket foglalkozásként űzhetnék, s az 

alapítvány a célul kitűzött oktatási-, kutatási-, tudományos munka tárgyi- és személyi feltételeit 

biztosítani tudná. 

 

 

1. Az Alapító: 

 

1.1. Az Alapító neve: Pósa Lajos 

 

1.2. Az Alapító címe: 1137 Budapest, Pozsonyi út 3. 

 

1.3. Az Alapító jogosult az Alapítvány által támogatott tevékenységekben  díjazás nélkül  

részt venni. 

 

1.4. Az Alapító halála vagy lemondása esetén teljes jogkörrel a helyére lép: 

Danka Miklós András (szem. ig. szám: 057775 SA, születési hely: Budapest, születési idő: 

1990. 10. 30., an: Gál Gabriella, lakcím: 1149 Budapest, Limanova tér 1.) 

 

 

2. Az Alapítvány neve 

 

2.1. Az Alapítvány teljes neve: A Gondolkodás Öröme Alapítvány 

 

2.2. Az Alapítvány rövidített neve: A Gondolkodás Öröme Alapítvány 

 

 

3. Az Alapítvány székhelye: 3200 Gyöngyös, Attila utca 2. 

 

Az Alapítvány a jelen alapító okiratban meghatározott tartós cél folyamatos megvalósítására 

határozatlan időre
1
 létrehozott jogi személy, amely a 4. pontban meghatározott célok 

megvalósítása érdekében a rendelkezésére álló vagyonnal önállóan gazdálkodik. 

 

 

                                                        
1 Az 1. sz. módosítással megállapított szöveg 
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4. Az Alapítvány célja és tevékenysége 

 

4.1. Az Alapítvány célja szerinti besorolásai és a besorolási kódjai a 11/2012. (II.29.) KIM 

rendelet 40. mellékletének megfelelően: 

 oktatási tevékenység (5.); 

 kutatási tevékenység (6.).   

 

4.2. Az Alapítvány céljait elsősorban közvetlen és közvetett támogatások valamint 

szolgáltatások nyújtásával és egyéb módon valósítja meg.  

 

4.3. Az Alapítvány céljai és tervezett tevékenységei 

 

4.3.1. A jelenlegi tevékenységünkkel szoros összhangban: a tehetséges diákok felkutatása 

határokon innen és túl (ide értve azokat is, akik tanáraik, szüleik vagy saját maguk jelentkezése 

alapján kerülnek a látókörünkbe, és azokat is, akikkel magunk szervezte módon kerülünk 

kapcsolatba). A megismert diákok képességeinek fejlesztése matematikai táborokkal, 

szakkörökkel, egyéni vagy kiscsoportos foglalkozásokkal. Életük segítése a rendelkezésre álló 

eszközökkel, ide értve az anyagi segítségnyújtást is.  

 Külön figyelmet és módszereket érdemelnek a hátrányos helyzetű diákok a megkeresés és 

a foglalkozások terén egyaránt. 

 Módszereinket (és itt többek között a felfedeztető matematikatanításra gondolunk) 

terjeszteni kívánjuk a tanárok körében. Vállaljuk egyetemisták kiképezését, továbbá már 

végzett tanárok továbbképzését az ilyen szemléletű oktatásra. 

 Mindezek érdekében főállásban dolgozó és időszakosan tevékenykedő munkatársakra 

egyaránt szükség lesz. A diákjaink tanítását részben maguk a diákok is elláthatják, továbbá a 

volt diákjaink, valamint az általunk kiképzett szakemberek (végzettségüktől függetlenül) 

egyaránt részt vehetnek az Alapítvány oktatási és szervezési munkájában. 

4.3.2. A jelenlegi tevékenységünk kiterjesztésével: 

Gondolnunk kell arra az esetre is, ha a megszerzett támogatások lehetővé teszik, hogy 

tevékenységünk körét bővíthessük. Céljaink lehetnek ekkor első sorban: 

 A tehetségesnek gondolt diákok körét tovább szélesíteni úgy, hogy minden érdeklődő 

diák beleférjen.  

 A matematikatanítás (mindenkit érintő) teljes megújítása érdekében kísérleti osztályokat 

indítani, felfedeztető szellemű tanítási anyagokat kidolgozni, kipróbálni és terjeszteni. 

 Különböző irányban tehetséges (jó képességű, érdeklődő) diákokat összehozni 

egymással (táborban, szakkörökön vagy más módon). Váljanak elkötelezetté abban, 

hogy tudásukat másokkal megosszák, hogy képességeikkel mások hasznára legyenek. 

 Más témák tanításában szakértő tanárok bevonásával nem matematikai témájú 

táborokat szervezni és támogatni.  

 Kapcsolatba lépni külföldi tehetséggondozó szakemberekkel. Nem magyar diákok 

számára idegen nyelven tábort tartani Magyarországon vagy külföldön. 

4.3.3. Összefoglalva: az Alapítvány támogatni kíván minél több tehetséges fiatalt (a 

határainkon innen és túl) abban, hogy képességeit kibontakoztathassa, céljait elérhesse és a 

többi ember hasznára lehessen. Támogatja azokat is, akik mindebben segítik őket. További 

célkitűzések és tevékenységek: 
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 a matematikai és az informatikai ismeretek kapcsolatának erősítése, e két terület 

együttes fejlesztése szakkörökkel, táborokkal, egyéni vagy kiscsoportos 

foglalkozásokkal, 

 munkánkról, koncepciónkról írásbeli vagy videón rögzített anyag elkészítése és 

terjesztése, 

 tehetséges egyetemi hallgatók pályaválasztásának elősegítése, 

 pályázatok, versenyek kiírása, megrendezésének támogatása, 

 pályázatok kiírása a matematikaoktatás fejlesztésére, 

 kutatási támogatás, ösztöndíj nyújtása, 

 kapcsolattartás és együttműködés hazai és nemzetközi tehetséggondozó szervezetekkel 

 a különböző szintű matematikai versenyek feladatanyagának megszerkesztése és 

megjelentetése, 

 matematikai, matematikaoktatási, pedagógiai kutatások végzése, 

 mind hazai, mind külföldi matematikai tankönyvek, szakmunkák, folyóiratok 

megjelenésének támogatása,  

 a külföldi matematikaoktatási segédanyagok lefordításának és terjesztésének segítése 

minden iskolatípus számára, 

 hazai és nemzetközi konferenciákon, szemináriumokon, tanulmányutakon való 

részvétel támogatása, 

 továbbá minden olyan tevékenység, mely az Alapítvány céljainak elérését elősegíti. 

 

4.4. Az Alapítvány politikai tevékenységet nem folytat, politikai szervezeteket, pártokat 

nem támogat és részükről támogatást nem fogad el. Az Alapítvány országgyűlési, megyei és 

önkormányzati választásokon jelöltet semmikor nem állít, és nem támogat. 

 

 

5. Az Alapítvány vagyona és gazdálkodása 

 

5.1. Az Alapítvány induló vagyona: 1.100.000,- Ft, azaz Egymillió-egyszázezer forint, 

amelyet az Alapító bocsát az Alapítvány rendelkezésére, a jelen alapító okirat aláírásától 

számított 15 napon belül. 

 

5.2. Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy 

csatlakozhat, amennyiben egyetért az Alapítvány céljaival és tevékenységeivel, és azokat 

anyagi, vagy bármely más módon támogatni kívánja. A felajánlások elfogadásáról a Kuratórium 

dönt. A csatlakozók jogosultak – az Alapítvány céljaival egyező – javaslatokat tenni 

adományuk, vagy annak egy részének felhasználásra, amely javaslatokat az Alapítvány 

Kuratóriuma lehetőség szerint figyelembe vesz. A javaslatok a Kuratóriumot döntése 

hozatalakor nem kötik. 

 

5.3. Az Alapítvány fentiekben meghatározott vagyona növekedhet a hatályos 

törvényekben, más jogszabályokban meghatározottak szerint. Az  Alapítvány számára történő 

vagyoni juttatás különösen: 

a.  az Alapító további adományai; 

b.  jelen Alapító okirat 5.2. pontja szerint csatlakozók hozzájárulásai; 

c.  az Alapítvány vagyonának hozama; 

d.  pályázati bevételek; 
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e. az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében végzett vállalkozási tevékenység 

bevételei (pl. épületrész kiadása, könyv megjelentetése, részvételi díjas tanfolyamok 

haszna). 

 

5.4. A Kuratórium az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az Alapítvány teljes 

vagyonát felhasználhatja. 

 

5.5. Az Alapítvány a céljaira rendelt vagyonból a következő kiadásokat valósíthatja meg: 

a. fedezi az Alapítvány működési költségeit, oktatási-, kutatási-, tudományos munka 

tárgyi- és személyi feltételeit 

b. részben vagy egészben fedezi a táborokkal, tanfolyamokkal, kis csoportos vagy 

egyéni foglalkozásokkal kapcsolatos kiadásokat, költségeket, ide értve a 4.3.1-ben 

megfogalmazott sokféle képességfejlesztés lehetőségét és a teljesítmények jutalmazását 

is (szükség esetén teljes ingyenességet biztosítva ezzel a rászoruló vagy az összes 

diáknak); 

c. teljesíti az Alapítvány céljai megvalósítása érdekében vállalt szerződéses 

kötelezettségeket; 

d. pályázat vagy kérelem útján, illetve a Kuratórium saját kezdeményezésére és döntése 

alapján: 

o ösztöndíjat nyújthat, 

o támogatást nyújthat, 

o alapítványi díjat létesíthet, 

o dönthet annak odaítéléséről, 

o anyagi támogatást nyújthat minden olyan kezdeményezés, tevékenység vagy 

szervezet részére, amelynek célja közös az Alapítvány céljaival. 

 

5.6. Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról a Kuratórium dönt. 

 

5.7. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, 

azokat nem veszélyeztetve végez.  

 

5.8. Az Alapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik. Az Alapítvány cél szerinti 

tevékenységeiből származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. A 

gazdálkodás során elért eredményt az Alapítvány nem osztja fel. 

 

6. Az Alapítvány döntéshozó és kezelő szerve: 

 

6.1. Az Alapítvány legfőbb döntéshozó és kezelő szerve a Kuratórium. 

 

6.2. A Kuratórium három (3) tagú. 

 

6.3. A Kuratórium tagjait és elnökét az Alapító jelöli ki határozatlan időre. 

 

6.4. A Kuratórium tagjai 

6.4.1. A Kuratórium elnöke: Juhász Péter Szabolcs 

(szem. ig. szám: 573979MA, születési hely: Gyöngyös, születési idő: 1975. 07. 12., an.: 

Csurda Ildikó, lakcím: 1148 Budapest, Bátorkeszi utca 41.), 
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6.4.2. A Kuratórium tagjai: 

Dr. Molnár-Sáska Gábor 

(szem. ig. szám: 911427MA, születési hely: Budapest, születési idő: 1975. 07. 22., an. Tóth 

Katalin, lakcím: 1148 Budapest, Bátorkeszi utca 16.) 

Kalina Gergely 

(szem. ig. szám: 649840IA, születési hely: Budapest, születési idő: 1986. 10. 18., an.: Károly 

Erika Katalin) lakcím: 1201 Budapest, Tinódy utca 13/A.) 

 

6.5. A Kuratóriumi tagság megszűnik: 

 a tag lemondásával; 

 a tag halálával; 

 megbízatás lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az 

Alapító általi visszahívással;
2
 

 az Alapítvány megszűnésével; 

 jogszabályban, vagy jelen Alapító Okiratban rögzített kizáró ok fellépése esetén. 

 

6.6. Nem lehet a Kuratórium tagja, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 

megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás 

rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

 
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja.  

3
 

 

Az alapító és a közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
4 

 

6.7. A Kuratórium tagjai tiszteletdíjra jogosultak. A tiszteletdíj mértékét és kifizetésének 

módját a Kuratórium állapítja meg azzal, hogy a Kuratórium elnöke és tagjai számára 

megállapítható havi tiszteletdíj mértéke nem haladhatja meg a mindenkori minimálbér 

háromszorosát. 

 

6.8. A Kuratórium tagjai igazolt költségeik megtérítésére jogosultak. A költségtérítés 

mértékét és kifizetésének módját a Kuratórium állapítja meg. 

 

 

7. A Kuratórium jogköre: 

 

7.1. A Kuratórium felelős az Alapítvány vagyonának kezeléséért, az Alapítvány szakmai, 

pénzügyi és gazdasági tevékenységéért. 

 

7.2. A Kuratórium dönt az Alapítvány munkatervének, gazdálkodási tervének, 

költségvetésének, beszámolójának elfogadásáról és jóváhagyásáról. 

 

7.3. A Kuratórium dönt a rendelkezésre álló vagyon és egyéb anyagi eszközök 

felhasználásáról és a felhasználás módjáról az Alapítvány céljai és jelen Alapító Okirat által 

meghatározott körben. 

 

                                                        
2 Az 1. sz. módosítással megállapított szöveg 
3 Az 1. sz. módosítással megállapított szöveg 
4 Az 1. sz. módosítással megállapított szöveg 
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7.4. A Kuratórium dönt alkalmazottak foglalkoztatásáról. Az alkalmazottak feletti 

munkáltatói jogkört a Kuratórium gyakorolja.  

 

7.5. A Kuratórium dönt az Alapítvány által nyújtott támogatásokról, és a támogatás 

módjáról, feltételeiről. 

 

7.6. A Kuratórium elbírálja a csatlakozási kérelmeket, dönt a felajánlások elfogadásáról. 

 

7.7. A Kuratórium dönt a Kuratórium tagjainak indítványairól. 

 

7.8. A Kuratórium elfogadja és módosítja az Alapítvány járulékos szabályzatait, működési 

rendjét.  

 

 

8. A Kuratórium működése: 

 

8.1. A Kuratórium szükség szerint, de legalább félévente ülésezik, végzett tevékenységéről 

évente legalább egyszer tájékoztatást ad az Alapító részére. 

 

8.2. A Kuratórium határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. A Kuratórium 

határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén a 

Kuratórium elnökének szavazata dönt. Ez alól kivételt képez az Alapítvány éves 

beszámolójának jóváhagyása, amely csak egyhangú döntéssel történhet. 

 

8.3. A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke írásbeli meghívó kiküldésével hívja össze. A 

meghívónak tartalmaznia kell az ülés helyét, időpontját és napirendjét. Az összehívás akkor 

minősül szabályszerűnek, ha a meghívó tagok általi kézhezvétele és az ülés időpontja között 

legalább 3 nap időköz van. 

 

8.4. A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke, akadályoztatása esetén a Kuratórium tagjai 

által kijelölt személy vezeti. Az ülésekről jegyzőkönyvet kell készíteni, amit a 

jegyzőkönyvvezető mellett egy jelenlevő kuratóriumi tag aláírásával hitelesít. A 

jegyzőkönyvben fel kell tüntetni az ülés helyét, idejét, a jelenlévők nevét. A jegyzőkönyvnek 

tartalmaznia kell az ülésen elhangzott lényeges észrevételeket, javaslatokat és a kuratórium 

határozatait. A Kuratórium elnöke gondoskodik olyan nyilvántartás („Határozatok Könyve”) 

vezetéséről, amelyből a Kuratórium döntéseinek szó szerinti szövege, időpontja és hatálya, 

illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya megállapítható. 

 

8.5. A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő tizennégy (14) napon belül írásban 

közli az érintettekkel, valamint az Alapítvány web oldalán nyilvánosságra hozza. 

 

8.6. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a kuratóriumi tag, aki, vagy 

akinek közeli hozzátartozója, élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól 

mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

 

8.7. A Kuratórium ülései nyilvánosak, azonban személyiségi jogok védelme érdekében és 

egyéb indokkal a Kuratórium dönthet a nyilvánosság kizárásáról. 
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8.8. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a jogszabályban 

meghatározott szervek képviselői betekinthetnek. A nyilvánosságot az Alapítvány a vonatkozó 

dokumentumok web oldalán való megjelentetésével biztosítja. 

 

 

9. Az Alapítvány képviselete: 

 

9.1. Az Alapítvány képviselője: a Kuratórium. A Kuratórium nevében annak elnöke önállóan  

jogosult az Alapítvány képviseletében eljárni. Akadályoztatása esetén, ennek idejére a 

kuratóriumi tagok bármelyike önállóan jogosult az Alapítvány képviseletében eljárni. 

 

9.2. Az Alapítvány bankszámlája felett az Alapítvány képviselője önállóan rendelkezik. 

 

 

10. Az Alapítvány felügyeleti szerve: 

 

10.1. Az Alapítvány működését és gazdálkodását három (3) tagú Felügyelő Bizottság 

ellenőrzi. A Felügyelő Bizottság tagjait az Alapító jelöli ki határozatlan időtartamra. 

 

10.2. Nem lehet a Felügyelő Bizottság elnöke vagy tagja az a személy, aki az Alapítvány 

Kuratóriumának elnöke vagy tagja, az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység 

kifejtésére irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, 

ha jogszabály másképp nem rendelkezik, valamint aki az Alapítvány cél szerinti juttatásából 

részesül (ide nem értve a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 

szolgáltatásokat), illetve a fentiekben meghatározott személyek hozzátartozója. Nem lehet 

továbbá a Felügyelő Bizottság tagja, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak 

megszűntét megelőző két évben legalább egy évig – vezető, vagy felügyeleti tisztséget, amely 

az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a felügyelő bizottság tagja.  

Az alapító és a közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a felügyelő bizottságban.
5 

 

10.3. A Felügyelő Bizottság tagjai 

10.3.1. A Felügyelő Bizottság elnöke: Dr. Lovász László 

(szem. ig. szám: 136460KA, születési hely: Budapest, születési idő: 1948. 03. 09., an.: Pánczél 

Lívia, lakcím: 1125 Budapest, Kikelet u. 38/A)
6
 

10.3.2. A Felügyelő Bizottság tagjai: 

 Kerekes Balázs 

(szem. ig. szám: 019577KA, születési hely: Miskolc, születési idő: 1974. 12. 22., an: 

Karosi Mónika, lakcím: 1147 Budapest, Kerékgyártó utca 67.)
7
 

 Váradyné Holló Krisztina Eszter 

(szem. ig. szám: 582544HA, születési hely: Budapest, születési idő: 1953. 06. 27., an.: 

Schüller Éva, lakcím: 1022 Budapest, Alsó Törökvész út 1.)
8
 

 

                                                        
5 1. sz. módosítással megállapított szöveg,  
6 Az 1. sz. módosításkor kiegészített adatok 
7 Az 1. sz. módosításkor kiegészített adatok 
8 Az 1. sz. módosításkor kiegészített adatok 
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10.4. A Felügyelő Bizottsági tagság megszűnik: 

 a tag lemondásával; 

 a tag halálával; 

 a tag kijelölésének Alapító általi visszavonásával; 

 az Alapítvány megszűnésével; 

 jogszabályban, vagy jelen Alapító Okiratban rögzített kizáró ok fellépése esetén. 

 

10.5. A Felügyelő Bizottság működése: A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente 

legalább egy alkalommal ülésezik. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha legalább két tag 

jelen van. Döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, Két tag jelenléte esetén 

egyhangú szavazás szükséges. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg, amely 

nem lehet ellentétes az Alapító Okirattal. 

 

10.6. A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek 

során a Kuratórium elnökétől és tagjaitól jelentést, a munkavállalóktól pedig tájékoztatást vagy 

felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet. 

 

10.7. Az éves beszámoló jóváhagyása előtt a Felügyelő Bizottság véleményéről írásban 

tájékoztatja a Kuratóriumot. 

 

10.8. A Kuratórium üléseire a Felügyelő Bizottság tagjai meghívást kapnak, az üléseken 

tanácskozási joggal részt vehetnek. 

 

10.9. A Felügyelő Bizottság köteles az Alapítvány Kuratóriumát tájékoztatni és annak 

összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy a szervezet működése olyan 

jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) 

történt, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az 

intézkedésre jogosult vezető szerv döntését teszi szükségessé, illetve a Kuratórium valamely 

tagjának felelősségét megalapozó tény merült fel. A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság 

indítványára – annak megtételétől számított 30 napon belül – össze kell hívni. E határidő 

eredménytelen eltelte esetén a Kuratóriumi összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult. Ha 

a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében a szükséges intézkedéseket nem 

teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet 

ellátó szervet. 

 

 

11. Záró rendelkezések és megszűnés 

 

11.1. Az Alapítvány a Polgári Törvénykönyvben meghatározott esetekben és módon 

szűnik meg. Az Alapítvány jogutód nélküli
9
 megszűnése esetén a rendelkezésre álló 

alapítványi vagyon 1.100.000.-Ft összegű része – a fennálló fizetési kötelezettségek 

teljesítése után – az Alapítóra száll, az 1.100.000.-Ft feletti rész a Matematika 

Műveléséért, a Matematika Oktatásáért Alapítványra (nyilvántartási azonosító: 3259/1990, 

nyilvántartó bíróság a Fővárosi Törvényszék
10

)  száll át. 

 

                                                        
9 Az 1. sz. módosítással megállapított szöveg. 
10 Az 1. sz. módosítással megállapított szöveg. 
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11.2. A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv, 

valamint az alapítványokra vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

Az Alapító Okirat kelt Budapest, 2014. május 22. napján 

 

 

 

 

 

az Alapító: 

 

 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

 

Pósa Lajos 

 

 

Az egységes szerkezetű alapító okiratot szerkesztette és ellenjegyezte:  


