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ALAPÍTÓ

orrnara

Az

Alapítvány pártoktól teljes egészébenfiiggetlen és a jövőben is az marad, pártoktól
támogatást nem kap, országgytílési képviselőjelöltet soha nem állított és ilyen tevékenységet a
jövőben sem fog folytatni.
Közvetlen politikai tevékenységetnem folytat, szewezete pártoktól fiiggetlen és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt.

Az alapítvány gazdasági-vállalkozási
meghatrározott

tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban

alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységérefordítj a. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet jelenleg nem
folytat.
1.

Az alapítvánv alapítói:

-

Országos Csecsemő és Gyermekegészségügyilntézet
l094 Budapest, Tűzoltó u.7-9.1450 Budapest Pf. 83.
(Megiegyzés: jogutód nélkül megszűnt 1999. 12.3l. napjával)

Semmelweis Orvostudományi Egyetem II. sz. Gyermeld<linika. amefilnefPlenfug!_
l

1094 Budapest, Tűzoltó u.7-9.

2.

Csizmadia Tamás (személyi azonosító
1 18l Budapest, Gilice tér 27 .

jel:l 4106240257)

Az alapítvánv neve:

ŐrzőkKözhasznú Alapítvány aTűzoltő utcai Daganatos és Leukémiás Gyermekekért

(Az

eredeti név megváltoztatásának rövid indoka a ha§onló elnevezésű és célú
alapíwányoktól való haározottabb és egyértelműbb megkülönböztetés.)
3.

Az alapítvánv célia és közhasznú tevékenvsége:

Az

alapiFány célja a Semmelweis Egyetem II. sz. ,,Tűzoltő utcaio' Gyermekklinikáján, a
daganatos és leukémiás gyermekek magyarorczági kezelési központjában kezelt beteg
gyermekek kőrhá.z;i környezetének javítása és a rehabilitációjának elősegítése.

Ennek érdekébenaz alábbi közhasznú tevékenységeket follatj

:

-

a:

:'

humánus és korszerő kőrbázi környezethez szükséges helyiségek átalakítása és
eszközök beszerzése felúj ítása, pótlása,
a játékos tanulást, foglalkoztatás terápiát elősegítő bútorok, játékok, a manuális
készségetfej lesztő eszközök beszerzése, cseréje, pótlása,

h4

a,{

lt

foglalkozásterápiához szükséges audio-vizuális eszközök beszerzése, cseréje, pótlása
tumor leukémiás gyermekek megajándékozása, az ünnepségel<hez szükséges téttetet
beszerzése,
a rehabilitálandő gyermekek és családjaik üdültetése, programok szervezése, a
rászoruló érintett családok lelki és anyagi támogatása,
a betegek ellánásához szükséges - a kőrhári költségvetésből nem ftnanszítozható orvosi eszközök, gyógyszerek, gépek beszerzése,karbantartása, működtetése,
a győgyítás korszerűségének biztosításához és az optimális kezelés megválasztásához
szükséges klinikai kutatás céljából - más forrásokból nem biztosítható - vegyszerek,
szakirodalom biztosítása, a daganatos és leukémiás betegeket győgyitő orvosok és
nővérek győgyítŐ-, tudományos és kutatói tevékenységének,a győgyításban részt
vevők és egyéb segítők továbbképzésének,tudományos konferenciákon való
részvételénektámogatása,
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Az

alapitvány a fenti tevékenységeket egészségügyi és szociális közfeladatokhoz
kapcsolódóan végzi. A közfeladatok teljesítésétaz alábbi jogszabályhelyek írják elő. Az
egészségügyről szóló 1997. évi CL[V. törvény (Eü.tv.) l41. § (l) bekezdése s"eiint az állam
felelős a lakosság egészségiállapotáért, különösen azért, hogy az egészséghez szükséges
feltételrendszer kialakításával lehetővé váljon a közösségek és az egyének szátmára egészségi
állapotuk védelme és fejlesztése, valamint szükség esetén lehetséges mértékűhelyreállítása.
Az állam felelőssége körében továbbá az állam kötelezettsé gét képezi különösen az Eü. tv.
141. § (3) bekezdés e) pontja értelmébenaz egészségügyiképzés, sia|<képzés és továbbképzés
rendszerének szabályozása, feltételeinek biztosítása, az f) pontja szerint az egészséeügyi
kutatási tevékenységtámogatása, szewezése és koordinálása, illetve a g) pontjá szeriint az
egészségeséletmód választásához szükséges ismereteknek az oktatási rendszerbe történő
integrálása.
A szociális igazgatásről és szociális ellát,ásokról szóló 1993. évi III. törvény (Szoc.tv.) 2. §
értelmébena szociális ellátás feltételeinek biztosíüísa az egyének önmagukért é;
családjukért, valamint a helyi közösségeknek a tagjaikért viselt felelősségén túl az áIlam
kÖzponti szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. A Szoc. tv. 56. (l) bekezdése,
§
illetve az 57. § (l) bekezdés e), h) pontja szerint az állam, valamint u" onko.-ányzatok
biztosítják a szociálisan rászorultak részérenyújtott szociális alapszolgáltatások közül a
családsegítés és támogatő szolgáltatásokat, amelyekhez kötődően az alipíwány ugyancsak
közhasznú tevékenységet fejt ki.
4.

Lz alavítói vawon:

1.000.000 Ft, azaz egymil|ió forint
5.

Az alapítvánv székhelve:

l094 Budapest, Tűzoltó t1.7-9.

Az
6.

Alapítv ány

jo

gi személy. Az alapiw ány határ ozatlan időre j ött létre.

Az alaoítvánv iellese:

'

Az Alapítvány: nyíIt.
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Az

Alapítványhoz minden magyar vagy külfiildi természetes és jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező társaság, szervezet, ezek közösségei csatlakozhatnak, ha
elfogadják az Alapítvány céljait és anyagi eszközökkel támogatják.
7.

Az alapítvánvi célvagvon kezelőszervezete:

Az Alapítvány ügydöntő, igyintéző és képviseleti szerve az alapitők által határozatlan időre

kijelölt tagok összességéből álló Kuratórium, mint az Alapivány kezelő szerve.
A Kuratóriumba nem jelölhető olyan tag, akinek személyébenaz A|apitvány vagyonának a
telbasználásánál az alapítók meghaározó befolyást gyakorolhatnak, valamint az alapítók
közvetlen hozzátartozój a sem.
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátaftozója nem lehet a Kuratórium
tagsa.

Az

alapítő és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a Kuratóriumban.
A Kuratóriumba csak olyan tag jelölhető, aki megfelel az alábbi feltételeknek [Ptk. 3:22§]

és

ezekről nyilatkozatot tesz
(1) Vezető tisztségviselő az a nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességéta
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
(2) Avezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
(3) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek,amig a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól j ogerős bírói ítéletteleltiltottak , az eltilás hatálya alatt az ítéletben
megielölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet.
(6) Az eltiltást kimondó haározatban megszabott időtartamig nem lehet vezető
tisztségviselő az, akit eltiltottak avezető tisztségviselői tevékenységtől.
:

A Kuratórium tagjainak tisztségénekidőtartama - az alapítók döntése szerint- batározatlan
időre szól. A kuratóriumi tagsági viszony az alapítők által történő kijelöléssel, illetve annak

elfogadásával jön létre.
A Kuratórium tagiainak tisztségének megszűnése :
- lemondással,
- törvényben meghatározottkizárő ok bekövetkezése esetén [Ptk. 3:22§ és Ectv. 38.§ és 39. §]

visszahívással történhet.
Kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának
közvetlen veszélyeztetése esetén az alapitőijogok gyakorlói (alapítók) hívhatják vi'§sza. [Ptk.
3:398§ (2)]
-

A

A Kuratórium tagjainak díjazás nem jár, de igazoltan felmerült költségeik megérítéséreigényt
tart}ratnak.
8.

Az alapítvánvi vagvon felhasználásának módia:

Az Alapifuányi vagyont - jelen

alapttő okiratban meghatározott célokra - az éves költségvetés
elfogadásának napján rendelkezésre álló mértékben lehet felhasználni azzal a korlátozással,
hogy 100.000 Ft, azaz egy.szánezer forint összegnek az Alapítvány bankszámláján minden
banki napon rendelkezésre kell állni. A nem tervezett év közbeni támogaüásokat a Kuratórium
döntése szerint kell felhasználni.

h
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Az

alapítvón]l

az alapítvánvi célolL megvalósítósával knmetlenül összeíiiggő

qazdasági

tevéken}lséget csak a közhasznú vagJl
meghatarozott alapcél szerinti tevékenység megvalósításót nem

tevékenységvégzésére.iogosult. gazdhsógi-vóllalkozási

az alaoító okiratban

veszél}leztetve végez. A gazdálkodása során elért eredménvét nem osztía.fel. azt az alapító
o kir atb an me ghatóro z ott közhasznú tevé ken}l s é gére .fordítj a.
9.

AKuratórium tagiai:

l0ll

Elnök:

Dr. Garami Miklós Ivor

Alelnök:

Dr. Constantin Tamás 1137 Budapest, Pozsonyiűt26.

Tagok:

Dr. Bense Tamás 2500 Esztergom, Kis-Dunaséány 6.
Dr. Bicsák Krisztina

1 1 1

Budapest, Szilágyi Dezső tér 4.3. emelet4.

6 Budapest, Kalotas zeg u. 5.

F

sztJ2.

Geda Gabrietla2225 Üllő, Iswán u. 35.

Holló Erika2225 Üllő, Petőfi u.

14.

Dr. Szabó András 2094 Nagykovácsi, Kaszáló u. 30.

Vörös

Gábor

1

l 37

Budapest, Pozsonyi űt 26. IY l l.

Ectv 39§ (1) A közhasznú szewezet megszűnését követő három évig nem lehet más
közhasznú szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú

szervezet vezető tisztségviselője volt - annak megszűntét 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 á|lami adó - és vámhatóság izletlezárás intézkedéstalkalmazott, vagy
üz|etzárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelyrrek adőszámát az állami adó - és vámhatóság az adőzás rendjéről szóló törvény
szerint felfi,iggesztette 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.
10.

AKuratórium működé§i rendie:

A

Kuratórium döntéseit teljes ülésénhozza. Az éves költségvetés és az éves
mérlegbeszámoló, a tevékenységről szóló beszámoló, továbbá 5.000.00a.- Ft összeget
meghaladó kötelezettségvállalás

ióyihagvósa

a

kuratóriumkizárőlagos hatáskörébe tartozik.

A

Kuratórium ülései nyilvánosak. Az ülést évente legalább egy alkalommal, a napirend
közlésével a Kuratórium Elnöke 8 napon túlra írásban hívja össze.
Az Elnök által szükségesnek tartott időpontban vagy legalább két alapítő írásbeli kérésére
rendkívüli ülést kell összehívni.

A Kuratóriumhatározatképes, ha az ülésen a Kuratórium tagjainak több mint a fele jelen van.
szavazásból kizárt tagot a határozatképességszemoontjából .ielen lévőnek kell tekinteni.

A

ű/.

Amenrryiben az ülés határozatképteíen, úgy vóltozatlan napirenddel 15 napon belul ismét
össze kell hívni,

Az ülést az Elnök vagy azAlelnök vezeti. A kezelő szew

határozatait nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggelhozza. Szavazategyenlőség esetén az Elnök vagy távolléte esetén az
Alelnök szavazata dönt. A határozat hozata|ában nem vehet részt az a személy, aki, vagy
akinek közeli hozzátartozója, élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartoző) a határozat
alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül,
illetve a megkötendő jogügyletben egyébkéntérdekelt azEctv 38§ (1) szerint.
Nem minősül előnynek a közhasznű szewezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás (Ectv 38§ (2))

A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni. A jegyzőkönyvnek tartalmaznia ke|l az
ülés helyét és idejét, a résztvevő személyek nevét az elfogadott határozatok tartalmát,
időpontját éshatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát.
Abban az esetben, ha ahatározatokat a testiilet nem egyhangűlaghozta, a jegyzőkönyvben fel
kell tüntetni ki milyen módon szavazott.

A Kuratórium Elnöke - amennyiben egy hónapnál hosszabb ideig nem elérhető, az Alelnök az Alapitő Okiratban meghatározott keretek között megfogalmazott Szervezeti és Működési
Szabá|yzat szerint irányítja az Alapítvány munkáját, legalább egy kuratóriumi tag
véleményénekkikérésétkövetően s$át felelősségére dönt a Kuratórium kizárólagos
hatáskörébe nem tartozó kérdésekben. Orködik az Alapíwány és a kuratóriumi munka anyagi,
erkölcsi tisztasága felett.

Az

Alapifványnál olyan nyilvántartást kell vezetni, amelyből a vezető szerv (a Kuratórium)
döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számatánya,
és személye megállapítható.

A

Kuratórium döntéseit az e-mail címétmegadó érintettekkel e-mailben. e-mail cím
hiánvóban a|ánlott levélben, a döntést követő 8 napon belül közli. Az alapítvány működésével
kapcsolatosan keletkezett iratokba a Kuratórium Elnökével történő előzetes egyeztetés alapján
bárki korlátozás nélkül betekinthet. A betekintés, illetve a nyilvánosság korlátozására
személyiségi jogsérelem, vagy az adatvédelmi törvény szabályainak a sérelme esetén van
lehetőség. A Kuratórium döntéseit, valaryint a működés módját, a szolgáltatások
igénybevételéneka módját, illetve a beszámolói közléseket az qlapínón}l honlapján hozzák
nyilvánosságra.

Az

Alapitvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni,amelyet a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és

közzétenni.
éves beszámolót a Kuratórium az általános határozathozatal szabályai szerint hagyja jóvá.
A közhasznű szervezet beszámolójába, közhasznűsági mellékletébebárki betekinthet, és arról
- saját költségére - másolatot készíthet.

Az

Az

alapifuány köteles

a

Kuratórium által elfogadott éves beszámolóját, valamint

közhasznúsági mellékleta azarsz1gos BíróságiHivatal (OBH) ré§zére megküldeni.

A közhasznúsági me|tékletet és a beszámolót 10 évig a szervezetnél letétbe kell helyezni.

1

11.

Felüevelő

Bizottsáe:

p

feladata az
Alapítványnál 3 tagú Felügyelő Bizottság működik. A Felügyelő Bizottság
gazdálkodás
a
ellenőrzése,
éves beszámoló és ttiÁasznúJági melléklet, valamint a mérleg
figyelemmel kísérése.
(3) szerint], aki a
A Felügyelő Bizottság Elnöke vagy tagsanem lehet az a szemé|y [Ectv, 38§
más tevékenység
Kuratórium Elnöke vagy tagsa, "Jii u, ltupítvánnyal a megbizatásán kívüli
jogviszonyban
áll,
egyéb
irányuló
avégzé.sre
kifejtésére irányuló ,nűt *i.ronyban vagy munk
juttatásából
részesÜl
szerinti
cél
ha jágszabáty áartepp nem rendólkezik,-aki az Alapitványtól
_'r.inEu. a bárki áltai megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatasokat, és az
megfelelő
Alapítvány álta| tagának"a tagsági jogv[zony alapján nyújtott, létesítőokiratnak
a,
zőj
ly ek hozzátarto
c é l s zerinii j uttatás| aki a fenti me ghatár ozott szemé

Az

évente
Felügyelő Bizottság ügyrendj ét maga á||apítja T:g. A Felügyelő Bizottságot
az
meghívót
tarta|mazó
legalábÜ'egy alkalomÁal Óss"e tell hívni. A Áapirendi pontokat is
tÖbb
ha tagiainak
tilést mege'ibző s nappal közölni kell a tagokkal. A FEB határozatkéPes,
hozza, A FEB,
szavazással
nyílt
mint fele jelen van, iatározatait.gyrr..,í szótöbbséggel,

A

ülései nyilvánosak.

szervezet működését és gazdálkodását, Ennek
tájékoztatást
során a vezető tisztsígviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól Pedig
azokat
vagy felvilágosítást kjrhet, továbúá az alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet,

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi a közhasznű

közhasznúsági melléklitet és a mérleget a Felügyelő Bizottság ElnÖke
aÁirasűl Átja e|. A FelügyeldBizottság Elnöke és tagjai az alapítvány Kuratóriumának
üléséntanácskozási joggal részt vehetnek.
A Felügyelő Bizottság Elnöke köteles a Kuratórium Elnökét tájékoztatni és a Kuratórium
hogy
ti s szehívását kezdemény ezni, ha an ől szercz tudomást,

me"§vizsgálhuüu.

A

a) a szervezet működése során olyan jogszabő|ysértés vagy az a|apitvány

érdekeit

vagy
elyébkéntsúlyosan sértő esemény (mulasztás) történt,. amelynek megszüntetése
kóvetkezményeinek elhárítása, illetve enyhítésea Kuratórium döntését teszi szÜkségessé;
b) a vezető tisztségviselők felelősségét megalap oző tény merült fel,

A Kuratóriumot

számított
a Felügyelő Bizottság Elnökének indíwányára - annak megtételétől
belül - Ór.r" kell hívni. E határidő eredménlelen eltelte esetén a Kuratórium

harminc napon
összehívására a Felügyelő Bizottság Elnöke is jogosult,
nem
Ha a Kuratórium a torvényes működés helyreállítása érdekébenszükséges intézkedéseket
a
tÖrvényességi
értesíteni
teszi meg a Felügyelő liizottság Elnöke kóteles haladéktalanul
felügyeletet ellátó szervet.

A Felügvelő Bizottság tagiai
Elnök:

Dr. Tuncsik Csaba 1214 Budapest, Nap u.2.YIU27.

Tagok:

Dr. Korponay Zsuzsanna 114I Budapest, Tornóc u. 9/b,
Dr. Szabolcs Judit 1013 Budapest, Attila út 1-3.

12.

Az Alapítvánv képviselete:

Alapitványt az Elnök és az Alelnök együttesen képviseli. Az Alapítvány bankszámlájáról
jogosult. Az ElnÖk vagY AlelnÖk
utalásra az Elnök és Alélrrök együttesen, Űgszeru aláírással
tag
akadályoztatása esetén az Elnöf:vagyniehók és egy név szerint'megnevezett_kuratóriumi
az
alapítvány
rendelkezhetnek
egyiittósen jogosultak a képviseletr., é, ugyanilyen módon
bankszámlája felett is.

Az

Képviseletre jogosult kuratóriumi taglk
akadály

o

ztatás a

es

etén :

-

az Elnök és az Alelnök mellett, valamelyikük

Dr. Bense Tamás 2500Esztergom, Kis-Duna sétány 6.
1.000.000 forintot meghaladó kötelezettséget a képviselők csak a Kuratórium előzetes írásba
foglalt döntése alaplán vállalhatnak.
13.

Az Alapítvánv felüeyelete:

Az

alapifuány működése felett az úgyészséga reá irányadó szabályok szerint törvényességi
felügyeletet gyakorol.
14. Rendelkezós az

Alanítvánv megszűnése esetén:

esetén a hitelezők kielégítéseután megmaradó
vagyon az alaoínánv székhel}lére bejegyezett követkpző elnevezésű alapítváqlokat illeti meg:

Az alapínón}l jogutód nélküli megszűnése

A

Tűzoltó utcai Gvermekklinika Betegeiért", ,Tűzoltó utcai II. számú Gvermekklinikn
Alapítvánva" és ,.SOTE Il.GyermekwóElószati Klinika Jótszóház Alapítvóql ONKOHaematológia".

Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, aközhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szőlő 2011. évi CLXXV. törvény, illetve a civil
szervezetek bírósági nyilvárrtarásáról és az ezze| összefliggő eljárási szabályokról szóló 20l1.
évi C LXXXI. törvény rendelkezés ei az ir ány adő ak.
Budapest, 2018. április 9.

csizmadia Tamás
Alapító

[I. sz. Gyerm ekgy őgy ászati

Alapító képviseletében: Dr. Szabó András

|AzOrszágos Csecsemő és GyermekegészségügyilntézetAlapító jogutód nélkül megszűnt
1999. l2.3l. napjával a Magyar Államkincstár TNY-I5 51112008. szőműtörzskönyvi
igazolása szerint.]

Üglvédi ellenjegyzés
A jelen okirat az időközi változasokkal egtséges szerkezetbe foglaltan tartalmazza az alapínány
alapító okiratának az annak keltekor hatályos szövegét, amelyben az egtséges szerkezetű okirat
elkészítéséreokot adó utolsó alapítóokirat-módosítas szerinti vóltozósokat dőlt bettis kiemelés és
aláhllzás jelzi.

Ajelen okiratot készítetteés ügyvédi ellenjeglzéssel ellátta dr. Erdei }Íva ügyvéd, aki ellenjegyzésével
a 20lI. évi CLXXXI. tönény (Cet.) 38. § (1) bek. alapjón igazolja, hog,, a változásokkal eg,lséges
szerkezetbe foglalt szöveg megfelel az alapítóokirarmódosítósok alapján hatályos tartalmának,
egybenjelzi, hog,l az egységes szerkezetű okirat elkészítéséreaz alapítók 20l8.február 19-ei, valaminí
- a Fővárosi Törvényszék I6.Pk.61994/1990/42. számú végzésébenfoglaltalcra tekintettel llozott 20I8. óprilis 9-ei határozatai szerinti alapítóokirat-módosulasok adtak okot.

,:

Ellenjegyzem Budapesten, 2018. április 9. napján:

,
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