
Pro Mikológia ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 

 

Preambulum 

Alulírott Alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény 74/A–F. §-ai alapján 
az alábbi Alapítvány létrehozását határoztam el: 

 
1. Az Alapító: név: Varju Sándor 

2. Az Alapítvány neve: Pro Mikológia Alapítvány. 

3. Az Alapítvány székhelye: 1142 Budapest Ungvár u. 43. 

4. Az Alapítvány célja: 
Közhasznú célként az Alapítvány a természetben előforduló és gyűjthető gombák mérgezési 
eseteinek minimalizálását és lehetőség szerinti elkerülését tűzi ki a gombaismereti (mikológiai 
ismereti) tudás minél szélesebb körű és minél mélyebb szintű megszerzésének elősegítésével 
és támogatásával elsősorban magyar nyelvű tanfolyamok, képzések, rendezvények és 
események támogatásával, de nem kizárólag Magyarországon.  Célja ezen kívül a mikológiai 
tudományok támogatása, a tudományos életben résztvevők képzésének, kutatásának és 
munkájának elősegítése, igény esetén támogatása.  Ezen kívül minden olyan mikológiával 
kapcsolatos ismeretterjesztés támogatása, ami a gombaismereti tudást segíti elő oktatáson, 
kiadványok megjelentetésén keresztül. 
 
5. Az Alapítvány az előbbi céljai megvalósítása érdekében a következő tevékenységeket 
végzi: 

- Magánszemélyek gombaismereti tanfolyamokon való részvételének támogatása, ennek 
költségeihez hozzájárulás biztosítása, valamint az erre vonatkozó igény felmérésének 
támogatása, 

- Gombaszakellenőr képzés támogatása,  

- Mikológiai ismeretterjesztést segítő kiadványok megjelentetésének támogatása, 

- Határon innen és túl működő gombász egyesületek és egyéb csoportok támogatása. 
 

6. Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet 
az Alapítvány fő tevékenysége. A gazdasági-vállalkozási tevékenység csak a célok 
megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása érdekében végezhető, és az nem 
veszélyeztetheti az Alapítvány célját, illetve alapcél szerinti tevékenységét. A gazdasági-
vállalkozási bevételekből származó nyereség csak az Alapítványi célokkal összhangban 
használható fel. 

7. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, európai parlamenti, megyei- 
fővárosi önkormányzati képviselőjelöltet, illetve polgármester jelöltet nem támogat. 



8. Az Alapítvány induló vagyona: az Alapító által rendelkezésre bocsátott összesen XXX 
forint pénzbeli vagyonrendelés. 

Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely bel- és külföldi, természetes és – a törvényes korlátok 
között – jogi személy, valamint jogalanyisággal rendelkező egyéb szervezet is csatlakozhat, 
ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. Az Alapítvány az 
esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön devizaszámlát nyit és 
az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is felhasználhatja. 

9. Az Alapítvány vagyonának felhasználása: Az Alapítvány induló vagyona és annak 
kamatai, valamint a csatlakozások teljes összegben használhatóak fel az Alapítvány céljainak 
elérése érdekében. A csatlakozások is teljes összegben használhatóak fel az Alapítvány 
céljaira.  

Az Alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében az Alapítvány fő- és 
mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat.  

Az Alapítvány bankszámlája felett rendelkezési joga az Alapítvány képviselőjének önállóan 
van, aki megfelel a Ptk. 74/C. §. (3) bekezdésében foglaltaknak.  

10. Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium, melynek létszáma három fő. 

Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai:  
 
1. név: Boros Lajos a Kuratórium elnöke 
 
2. név: Abádi Eszter 

3. név: dr. Tusnády Zsanett Tímea 
 
Az Alapítvány képviselője: Boros Lajos a Kuratórium elnöke önállóan. 

A Kuratóriumi tagokat az Alapító határozatlan időtartamra jelöli ki. A Kuratórium dönt a 
pénz és más Alapítványi tulajdonban lévő eszközök Alapítványi célnak megfelelő 
felhasználásáról, jogköre továbbá saját működési rendjének kialakítása.  

Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (szervezet), amelyben az 
Alapító – közvetlenül vagy közvetve – az Alapítvány vagyonának felhasználására 
meghatározó befolyást gyakorolhat [Ptk. 74/C. § (3) bek.]. 

A Kuratóriumi tagság megszűnik a tisztség lemondásával, a kurátor halálával, illetve a 
kurátor, vagy a Kuratórium egészének visszahívásával. 

Az Alapító indokolt határozattal akkor hívhatja vissza a kurátort, illetve a Kuratórium egészét, 
ha a kurátor (illetve a Kuratórium) tevékenysége az Alapítvány célját veszélyezteti. 

A Kuratórium vagy annak tagja által feladatkörének ellátása során harmadik személynek 
okozott kárért az Alapítvány a felelős. A Kuratóriumi tag az általa e minőségében az 
Alapítványnak okozott kárért a polgári jog általános szabályai szerint felel [Ptk. 74/C. § (5) 
bek.]. 



A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, valamint évente 
egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítót, valamint az Alapítványhoz csatlakozókat 
munkájáról, különös tekintettel az Alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására.  

A Kuratóriumot az elnök vagy bármely két Kuratóriumi tag írásban, együttesen hívja össze. 
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. 

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

A Kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető készül, amelyből megállapítható a 
Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők 
számaránya (ha lehetséges személye). 

11. Az Alapítvány megszűnésére a Polgári Törvénykönyv 74/E. §-ában foglalt rendelkezések 
az irányadóak. Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a 
hitelezők kielégítése után – hozzájárulása mértékéig az Alapítót illeti meg, a további 
fennmaradó vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani. 

12. A jelen Alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv 74/A–
74/F. §-ai, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, továbbá az Alapítványok 
működésére vonatkozó egyéb hatályos jogszabályok rendelkezései szerint kell eljárni. 

13. Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba 
vételével jön létre. Az Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló végzés 
jogerőre emelkedése napján kezdheti meg.  

 

Kelt: Budapest 2013.október 29.   
   
   
  ............................................... 
  Varju Sándor Alapító 
Ellenjegyzem:   

   
 


