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TÖRÖK- MAGYAR KULTURÁLIS, INFORMÁCIÓS ÉS 

MŰVÉSZETI ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 
 

I. 

Preambulum 

Az Alapító Okirat jelen pontjában meghatározott magánszemély, mint Alapító (a továbbiakban: 

Alapító) a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény alapján elhatározta, hogy Alapítványt hoz létre az alábbiak szerint: 

 

II. 

Alapító(-ok) 
 

Demirkan Mária Magdolna 

lakcíme: 1094 Budapest, Ferenc tér 5. III/31. 
 

III. 

Az Alapítvány neve, címe: 
 
1. Az Alapítvány neve: Török- Magyar Kulturális, Információs és Művészeti Alapítvány 

 

2. Az Alapítvány rövidített elnevezése: Türkinfo Alapítvány 

 

3. Az Alapítvány székhelye: 1094 Budapest, Ferenc tér 5. III/31. 

 

IV. 

Az Alapítvány célja, feladatai, jogállása 
 

1. Az alapítvány célja: 

1.1. A török-magyar kulturális és gazdasági kapcsolatok fejlesztése a két ország közti 

tudományos, művészeti, oktatási, gazdasági tevékenységek támogatása és a kölcsönös 

információ biztosítása útján. 

 

1.2. Célunk továbbá elősegíteni az eltérő vallási, etnikai, kulturális és szellemi hagyomá 

nyokból eredő előítéletek felszámolását, és az egyetemes emberi értékek érvényre 

juttatásával az esélyegyenlőség megteremtését mindkét ország polgárai részére a másik 



országban. 

2. Az Alapítvány céljának elérése érdekében különösen az alábbi feladatokat végzi: 

a) „Türkinfo” néven török és magyar nyelvű, nyilvános hírportált működtet, és gondoskodik 

annak napi frissítéséről, karbantartásáról. A hírportálon lehetőséget biztosít az olvasók 

közvetlen információcseréjére. 

b) Részrehajlás nélkül, politikamentesen tájékoztat a magyar és török országos sajtóban 

fellelhető, Törökországgal és Magyarországgal kapcsolatos aktuális hírekről, az Európai 

Unióval kapcsolatos vonatkozó hírekről. 

c) Népszerűsíti a Magyarországon megszervezésre kerülő, török témájú kulturális 

rendezvényeket, ezekről lehetőség szerint beszámolót készít. Hasonlóan jár el a 

Törökországban megszervezésre kerülő, magyar vonatkozású rendezvényekkel 
kapcsolatban. 

d) Nyomtatott sajtótermékeket, könyveket, albumokat jelentet meg. 

e) Kiemelten foglalkozik a két országot érintő kulturális és szabadidős rendezvények 

szervezésével, valamint támogatja más szervezetek hasonló célú tevékenységét. 

f) Gyermekprogramokat, nyári táborokat, nyelvi táborokat szervez. 

g) Mindkét ország oktatási intézményeivel együttműködve részt vesz diákcsere programok 

szervezésében, lebonyolításában. 

h) Ösztöndíjakat szervez és segítséget nyújt hátrányos helyzetű diákok továbbtanulásának 

elősegítése céljából. 

i) Csoportos tanulmányutakat, látogatásokat szervez mindkét országba. 

j) Részt vesz testvérvárosi és testvériskolai kapcsolatok kiépülésének előkészítésében. 

k) Nyelvoktatással kapcsolatos tevékenységet végez. 

l) Képzéseket szervez. 

m) Rádióműsorokat, előadásokat, nyilvános vitákat, bemutatókat szervez a két országgal 
kapcsolatos témákban. 

n) Kiemelt hangsúlyt fektet a két ország közötti együttműködés új területeinek 

feltérképezésére, azok nyilvánossá tételére. Aktív közreműködő vagy tanácsadó 

szerepben vesz részt az együttműködések kidolgozásában, megvalósításában. 

o) Szervezi és támogatja a Törökországról vagy Magyarországról szóló gazdasági, 

szociális, kulturális vagy egyéb témájú felmérések, kutatások, tanulmányok készítését, 

azokat részrehajlás nélkül közzéteszi. 

p) Kiemelt hangsúlyt fektet mindkét országban az ott élő kisebbség szociális helyzetéről, 

alkalmazkodási folyamatáról, mindennapi életéről és integrációs lehetőségeiről szóló 

adatok begyűjtésére, rendszerezésére és tanulmány formájában történő közzétételére. 

q) Fenti adatgyűjtések elvégzésével és az eredmények igény szerinti rendelkezésre 

bocsátásával elősegíti a két ország közötti kapcsolatok ápolását célzó más szervezeteket 

vagy egyéneket. 

r) Kiemelt hangsúlyt fektet az esélyegyenlőség megteremtésére és a nemi diszkrimináció 
elleni küzdelemre. 

s) Türkinfo Képviseleti Hálózatot állít fel, amely tagjai egy-egy nagyobb városból 

közvetítik a török vonatkozású helyi eseményeket, híreket. A képviselők a híradás 

mellett a helyi kapcsolattartó szerepét is ellátják. 

t) Információközpontot működtet. 

u) Adományokat gyűjt. 



v) Ajándéktárgyakat, egyéb tárgyakat értékesít. 

 

3. Az Alapítvány besorolási kategóriája: kulturális tevékenység 

4. A célok megvalósítása érdekében az Alapítvány együttműködik más állami, piaci és társadalmi 

szervezetekkel. Az alapítvány a céljának elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet 

végzi: [Ectv. 34. § (1) bekezdés a.) pont] 

a) felnőttoktatás, (A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4.§ 1. pont n) pont) 

b) tudományos tevékenység, kutatás, (2004. évi CXXXIV. törvény a kutatásfejlesztésről és a 

technológiai innovációról szóló törvény 5.§. (3) bekezdése alapján látja el.) 

c) nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, (2011. évi CXC. törvény a nemzeti 

köznevelésről 2. §.-a és az 1997. évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a nyilvános 

könyvtári ellátásról és a közművelődésről 76.§. (1) (2) a. pontja alapján látja el) 

d) kulturális tevékenység, (2011. évi CLXXXIX.  törvény Magyarország helyi önkormányzatairól 

szóló törvény 13.§. (1) 7. pontja és a 1997.évi CXL. törvény a muzeális intézményekről, a 

nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről 76.§. (1) (2) e-i.) pont pontjai alapján 

látja el) 

e) hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (2011. évi 

CLXXXIX. Magyarországi helyi önkormányzatairól szóló törvény 13. § (1) 10.pontja alapján 

látja el. 

5. Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelően bárki részesülhet. 
 

V. 

Az Alapítvány céljára rendelt vagyon, 

Az Alapítvány gazdálkodása 
 

1. Az alapítvány induló vagyona (tőkéje) 500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forint. Az alapító az 

alapítvány induló vagyonát, 500.000,-Ft, azaz Ötszázezer forintot az alapítvány céljainak 

elérése érdekében jelen alapító okirat aláírását megelőzően elhelyezte az alapítvány nevének 

megjelölésével nyitott, elkülönített bankszámlán, mely összegnek a letéteményes bank által 

kiállított hiteles igazolása az Alapító Okirat mellékletét képezi. 

 

2. Az alapítvány vagyonának teljes összege felhasználható az alapítvány céljaira kérelem, 

pályázat, vagy kuratóriumi kezdeményezés útján, mint az alapítvány vagyonának 

felhasználási módjaiként. 

 

3. Az Alapítvány határozatlan időre létesült. 

 

4. Az alapító törzsvagyont nem különít el, az alapítvány teljes vagyona, valamint ezen vagyon 

hozadékai az alapítványi célok megvalósulását szolgálják. Az alapítvány vagyonának 

felhasználásáról az alapító okirat rendelkezései, továbbá az alapítványhoz csatlakozó 

adományozók által meghatározott és a Kuratórium által elfogadott feltételek keretei között   

a Kuratórium szabadon dönt szótöbbségi döntéssel. Az alapítvány csak olyan módon vehet 

fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti 

tevékenységének ellátását és működésének fenntartását. 

 

5. Az alapítvány jogosult alapítványi csatlakozások elfogadásával és az alapítói vagyon 



kamathozadékaival bevételre szert tenni. Az alapítvány fent megjelölt induló vagyona 

növekedhet az alapítói befizetésekkel, magánszemélyek, jogi személyek, illetve jogi 

személyiséggel nem rendelkező csatlakozók készpénzes (bármely pénznemben) és 

természetbeni hozzájárulásaival, az alapítvány rendelkezésére álló vagyoni eszközök 

hozadékaival, valamint a kezelő szerv gazdálkodásának eredményével. Az alapítvány 

támogatása történhet készpénzzel, illetve az alapítványi célok elérését közvetlenül segítő 

szolgáltatások, vagyontárgyak felajánlásával. 

 

6. A bevétel az alapítvány céljainak kiteljesítését szolgálja.  

 
7.  Az alapítvány vagyonát az alapító által kijelölt Kuratórium kezeli. Az alapítvány a céljai 

megvalósítása érdekében vagyonával önállóan gazdálkodik, tartozásaiért saját vagyonával 
felel. 

 
8. Az alapító a vagyoni hozzájárulásának megfizetésén túl az alapítvány tartozásaiért saját 

vagyonával nem felel. 

 

9. A Kuratórium feladata az alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb m űködtetése, 
így különösen meg kell tennie mindent annak érdekében, hogy az alapítvány vagyonát a 
jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelően gyarapítsa. 

 

10. Az összes jövedelem csak az alapítvány céljai által meghatározott körben és módon 

használható fel. Az alapítvány vagyonával való rendelkezés, így az alapítvány vagyonának 

a felhasználása a Kuratórium hatásköre. 

 

11. Az alapító hozzájárul ahhoz, hogy az alapítvány vállalkozási tevékenységet folytasson a 

céljai elérése érdekében, de kizárólag ezeknek alárendelten, azaz másodlagosan a célok 

megvalósítása és a tevékenysége kifejtése érdekében gazdasági vállalkozási tevékenységet 

végezhet. A gazdasági vállalkozási tevékenységből elért bevételeket az alapítvány köteles 

céljainak megvalósítása, valamint tevékenysége érdekében felhasználni. 

 
12. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak a jelen Alapító Okiratban lefektetett célok 

megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. Az alapítvány az alapítványi 
cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. Az 
alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja és  nem oszthatja fel, azt 
kizárólag a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységekre és csak céljainak 
megvalósítására fordíthatja. A gazdálkodással együtt járó kiadások és egyéb költségek 
kizárólag a gazdasági tevékenységből származó bevételből fedezhetőek. 

 

13. Az alapítványnak a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből 
származó bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

 

14. Ha az alapítvány vállalkozási tevékenységből befolyó árbevétele az 5.000.000,- Ft-ot 

meghaladja, úgy köteles felügyelő szervet létrehozni. A felügyelő szerv ügyrendjét maga 

állapítja meg. 

 

15. Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól és vallási 



felekezetektől független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve támogatást nem kap. 

Közvetlen politikai tevékenységnek minősül a pártpolitikai tevékenység, továbbá 

országgyűlési képviselői, megyei- fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása. 

 

16. Az alapítvány vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 

érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az alapítvány gazdálkodása során elért 

eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 

Az alapítvány befektetési tevékenységet nem végez. Amennyiben az alapítvány éves 

árbevétele meghaladja az 5.000.000,- Ft-t, úgy az alapító a kuratóriumtól elkülönült 

felügyelő szervet hoz létre, amely ügyrendjét maga állapítja meg. 

 

17. Az alapítvány vállalja, hogy a Ptk. rendelkezésein túlmenően az egyesülési jogról, a  

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 

2011. évi CLXXV. törvény előírásait, valamint az egyéb jogszabályokban az alapítványokra 
előírt szabályokat maradéktalanul betartja. 

 

VI.  

Csatlakozás 
 

1. Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy, illetve 

jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, amennyiben az alapítvány céljaival 

egyetért, azokkal azonosulni tud, valamint jelen alapító okiratban foglaltakat elfogadja, továbbá 

amennyiben az alapítvány céljait anyagi eszközeivel, vagy bármely más módon (pl. tárgyi 

eszköz, berendezés, felszerelés, munkavégzés, önkéntes tevékenység stb. rendelkezésre 

bocsátásával/kifejtésével) támogatni kívánja. Az adományozó az adományt csak olyan 

feltételekhez kötheti, amelyek az alapítvány célkitűzéseivel összhangban vannak. Az 

adományozott összegek és dolgok, jogok felhasználásáról a kuratórium dönt. 

 
2. Az alapítványhoz anyagi és bármilyen más, akár nem pénzbeli hozzájárulással 

(vagyontárgyaknak az alapítvány tulajdonba adásával stb.) is csatlakozni lehet összeghatár 

meghatározása nélkül. A csatlakozók támogatásuknak az alapítvány részére történő 
befizetésével, átadásával, tevékenységük kifejtésével nem válnak alapítókká. 

 

3. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni az alapítványt kezelő kuratóriumnál. Az 

alapítványnak történő felajánlás elfogadásáról, így az alapítványhoz való csatlakozásról az 

alapítvány kuratóriuma dönt. 
 

4. A csatlakozást feltételhez kötni nem lehet. 
 
 

VII. 

Az Alapítvány szervezete 

 

VII./A 

A kuratórium 



 

1. Az Alapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium. 

 

1.1.A kuratórium tagjait az alapító kéri fel határozatlan időre, mely megbízást csak az alapítványi 

cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése miatt az alapítói jogok gyakorlója által vonható 

vissza. 

1.2.A kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

1.3.Nem lehet a kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

1.4.Nem lehet a kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. 

1.5.Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a kuratórium tagja az, akit 

eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

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

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

1.8.A kuratórium gondoskodik az alapítványi célok megvalósításáról. Az Alapítvány vagyonát a 

kuratórium kezeli. 

 

2. A kuratórium létszáma: 9 fő, tisztségviselői: 

 

Kuratórium elnöke: Demirkan Mehmet Tarik 

lakcíme: 1094 Budapest, Ferenc tér 5. III/31. 

 

Kuratórium tagjai: Kücükcoban-Tengeri Dalma 

lakcíme: 8095 Pákozd, Kökény u. 903/2. 

 

Rékasi Mihályné 

lakcíme: 1097 Budapest, Ecseri u. 15/9. 

 

Dr. Villányiné Kertész Erika 

lakcíme: 1183 Budapest, Szemere Miklós u. 10. 

 

Kozma Péter 

lakcíme: 4014 Debrecen-Pallag, Mezőgazdász u. 16. 

 

Fejes Edit 

lakcíme: 6724 Szeged, Rókusi krt. 70. IV. 11. 

 

Szegedi Ágnes Anikó 

lakcíme: 1045 Budapest, Berlini u. 21. Fszt. 1. 

 

Cardak Salih 

lakcíme: 1082 Budapest, Futó utca 8. III./24. 

 

Csörgő István 



lakcíme: 1138 Budapest, Párkány u. 26. 5/34A 

 

A Kuratórium elnökét és tagjait határozatlan időre az alapító kéri fel, a kuratóriumi tagsági 

jogviszony létrejöttéhez a kurátornak a jelölést el kell fogadnia. A kuratórium tagjai 

tevékenységüket térítésmentesen végzik, rendszeres díjazásra, vagy költségtérítésre nem tarthatnak 

igényt. Eseti megbízási szerződés alapján díjazásként az általuk részt vett projektek 

költségvetésének 3%-ra jogosultak. Ez a megbízási díj magában foglalja a költségtérítést is. A 

kuratórium tagját az alapítói cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói 

jogok gyakorlója hívhatja vissza. 

 

3. A kuratórium tagjai megbízatásának megszűnése: 

A kurátor megbízatása megszűnik: 

 
a) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben 

történő korlátozásával; 

 

b) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

c) a kurátor halálával, 

 

d) a kurátor lemondásával. A lemondást az alapítóhoz kell címezni, az alapító általi kézhezvétel 

hiányában a lemondás az alapítványhoz címzett jognyilatkozatban is megtehető. A lemondás az 

új kurátor kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik napon 
válik hatályossá. 

 

e) a kurátor visszahívásával. A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél 

megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja 

vissza. 

 

Szükség esetén az alapító új kurátort bíz meg. 

 

4. Összeférhetetlenség: 

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt azon személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) 1.) a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, 

vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletekben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül 

igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. A kurátorokra a Ptk. 3:22. § szerinti kizáró és 

összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak. 

5. Kizáró okok: 

Közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet az Alapítvány 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. 

 

6. A Kuratórium működése: 

 

A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Üléseit a Kuratórium 

elnöke hívja össze. A Kuratórium ülését a Kuratórium elnöke készíti elő és a Kuratórium tagjait 

írásban az ülés kezdete előtt legalább 7, azaz hét nappal, névre szóló meghívóval értesíti. Ennek 

hiányában csak akkor ülésezhet, ha azon minden tag jelen van és az ülés megtartása ellen nem 

tiltakozik. A Kuratórium elnöke 7, azaz hét napon belül köteles összehívni a Kuratórium ülését 

abban az esetben is, ha azt a Kuratórium bármely tagja az ok és a cél megjelölésével írásban  kéri. 

 

A meghívóban különösen az alábbiakat kell feltüntetni: 

- az ülés helye, ideje, 

- a napirendi pontok, 

- a döntés előkészítéséhez szükséges anyagok, 

- a döntési javaslatok. 

 
A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium elnöke készítteti el a jegyzőkönyvet és foglaltatja 

írásba a határozatokat és vezeti a határozatok könyvét. A határozatok könyvében fel kell tüntetni a 

Kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját, és hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők 

számarányát és személyét. 

 

A Kuratórium ülése akkor határozatképes, ha azon a Kuratórium tagjainak legalább 2/3-a jelen van. 

A Kuratórium a határozatait egyszerű szótöbbséggel hozza, de a kuratórium elnökének amennyiben 

jelen van, vétó joga van és hozzájárulása nélkül érvényes határozat nem hozható. A 

Határozatképtelenség esetén az ülést tizenöt (15) napon belüli újabb időpontra kell kitűzni.  

 

A Kuratórium csak a meghívóban szereplő napirendi kérdésekben hozhat érvényes határozatot. 

 

A Kuratóriumi ülésről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet minden jelenlévő tag aláír. A 

Kuratóriumi ülésről távollévő tagot a Kuratóriumi ülésen meghozott döntésekről írásban kell 

értesíteni. 

 

Az alapítvány éves beszámolóját az általános határozathozatali szabályok szerint fogadja el.  

 

A Kuratórium a döntéseiről az érintetteket postai küldeményben vagy személyes kézbesítéssel 

értesíti. A Kuratórium döntéseit elsődlegesen a honlapján hozza nyilvánosságra, továbbá azokat 

hírlevél, vagy országos illetve helyi sajtó útján is nyilvánosságra hozhatja. 



 

A kuratórium ülésein hozott határozatok a Határozatok Könyvébe kerülnek bejegyzésre. A 

Határozatok Könyvében fel kell tüntetni: a kuratórium döntésének tartalmát, időpontját és hatályát, 

illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát és személyét. 

 

7. A Kuratórium feladatai: 

 

– az alapítvány vagyonának 30%-át meghaladó kötelezettség vállalása, kivéve, ha az ilyen 

szerződés megkötésére az alapítvány képviselője előzetes felhatalmazással rendelkezik; 

– az éves gazdálkodási terv meghatározása, a gazdasági beszámoló elfogadása; 

– pályázatok kiírása, azok értékelése, elfogadása, az éves tevékenységi terv 

megállapítása; 

- az alapítványi vagyon hasznosításának, felhasználásának a módja 

- az éves bevételek összegének felosztása és felhasználása 

- az alapítványhoz történő csatlakozás elfogadása 

- szükség szerint, de évente legalább egyszer tájékoztatja az alapítót az alapítvány 

munkájáról, vagyoni helyzetéről, a pénz- és egyéb eszközök kezeléséről és felhasználásáról. 

 

Az alapítvány működése és szolgáltatásinak igénybevétele nyilvános körű. Az alapítvány 
működésével kapcsolatosan keletkezett iratai a Kuratórium elnökével előzetesen egyeztetett 

időpontban, az alapítvány székhelyén szabadon megtekinthető. Az alapítvány működése módjának 

nyilvánosságát, szolgáltatásinak igénybevétele módjának a nyilvánosságát, továbbá a beszámolói, 

közhasznúsági melléklet közlésének a nyilvánosságát elsődlegesen az alapítvány honlapján 
biztosítja, továbbá azt országos vagy helyi sajtó útján is biztosíthatja. 

Az alapítvány a saját honlapon közzétett beszámoló folyamatos megtekinthetőségét legalább a 
közzétételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételig biztosítja. 

 

 

VII/B. 

Az Alapítvány képviselete 
 

1. Az Alapítványt teljes körűen a kuratórium elnöke, Demirkan Mehmet Tarik, képviseli. A 

képviselet módja önálló. 

 

2. Különös képviseleti joggal rendelkeznek: 

 

1. Bankszámla feletti rendelkezési jog:  

Rékasi Mihályné – Cardak Salih. A képviselet módja: együttes 

 

2. Szerződéskötés jogával rendelkeznek: 

Dr Villányiné Kertész Erika-Cardak Salih. A képviselet módja: 

együttes Kücükcoban-Tengeri Dalma. A képviselet módja: önálló 
 

3. Egyéb ügycsoportba tartozó képviseleti jog 



A Kuratórium valamennyi tagja 

 

Kücükcoban-Tengeri Dalma 

 

Rékasi Mihályné 

 
Dr. Villányiné Kertész 

Erika Kozma Péter 

Fejes Edit 

 

Szegedi Ágnes Anikó 

Cardak Salih 

Csörgő István 

 

képviseli az alapítványt harmadik személyekkel szemben. A képviselet módja: önálló  

 
 

VIII. 

EGYÉB RENDELKEZÉSEK 
 
1. Az alapító tudomásul veszi, hogy az alapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi személyiség 

elnyeréséhez annak székhelye szerint törvényszék nyilvántartásba vétele szükséges. Az 
alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedése 

napján kezdheti meg. 

 
2. Az alapító okiratot az alapító a Ptk. 3:393. foglaltak szerint – az alapítvány nevének, céljának 

és vagyonának sérelme nélkül – módosíthatja. 
 

3. Semmis az alapító okiratban az alapítvány céljának módosítása, kivéve, ha az alapítvány a célját 
megvalósította, vagy a cél elérése lehetetlenné vált, és az új cél megvalósítására az alapítvány 
elegendő vagyonnal rendelkezik. Semmis az alapító okirat olyan módosítása, amely az 
alapítvány vagyonának csökkentésére irányul, vagy - ha az alapítványhoz csatlakozás történt - 
az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére kijelölt kedvezményezett személyét 
megváltoztatja. 

 

4. Az alapítvány nevében és javára történő adománygyűjtés – mely csak írásbeli meghatalmazás 

alapján végezhető - nem járhat az adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a 

személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság megsértésével. Az alapítvány részére juttatott 

adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában a 

szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 

 

 



IX. 

AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE 
 

1. Az Alapítvány a Polgári Törvénykönyvben foglalt esetekben szűnik meg. 

2. Az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó 

vagyon az alapítót illeti, az általa juttatott vagyon erejéig. E jogosultak elhunyta esetén 

örököseik jogosultak az örökhagyót megillető vagyonrészre. Az alapítványhoz történő 

csatlakozás folytán megnövekedett, a megszűnés idején meglévő vagyont azonban az 

alapítványi célokkal azonos, vagy hasonló célú alapítványok támogatására kell fordítani.  

3. Az alapítvány megszűnése esetén köteles a megszűnésekor esedékes köztartozásait rendezni. 

 
 

X. 

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 
 
Az alapítvány éves bevétele várhatóan az ötmillió forintot nem haladja meg. 

 
Az alapító tudomásul veszi, hogy az Alapító Okiratot nyilvántartásba vétel céljából be kell nyújtani 
a Fővárosi Törvényszékhez. 

 

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény, és a vonatkozó jogszabályok, így különösen az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. 

Törvény vonatkozó rendelkezései az irányadóak. 

 
Az alapító a jelen Alapító Okiratot elolvasás és megértés után, mint akaratával mindenben 
megegyezőt jóváhagyólag aláírta. 

 

 

Kelt: Budapest, 2017. november 9. 

 

 

 

 

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

alapító 

Záradék: 
 

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítőokirat -módosítások alapján hatályos 

tartalmának. 

 

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

alapító 
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