
KOMLÓ SAKKOZÁSÁÉRT ALAPÍTVÁNY  

ALAPÍTÓ OKIRATA 

I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK 

Alulírott alapító attól a felismeréstől vezérelve, hogy támogassa a sakkozás népszerűsítését, az 

ifjú tehetségeket és felkutatásukat, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és a 

az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján az alábbi alapítvány létrehozását ha-

tározta el:  

1) Az alapító: Folkner Károly József  

2) Az Alapítvány neve: Komló Sakkozásáért Alapítvány  

3) Az Alapítvány székhelye: 7300 Komló, Petőfi utca 18. I. em. 8. ajtó   

 

II. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA ÉS TEVÉKENYSÉGEI 

1.) Az Alapítvány célja a sakkozás népszerűsítése, a tehetségkutatás és -fejlesztés támogatása.  

2.) Az alapítvány támogat minden olyan egyént, közösséget, rendezvényt és kiadványt, amely 

a sakkozás fejlődését (különösképpen az ifjúsági sakkozás fejlődését) elősegíti, továbbá 

mindezek publikálásához hozzájárul.  

3.) Az Alapítvány alaptevékenységének körébe tartozik a sakktehetségek képzéséhez tartozó 

programok támogatása, a sakkozó gyerekek jogszabályoknak megfelelő táboroztatása, verse-

nyeztetése itthon és külföldön egyaránt.  

4.) Az alapítvány támogatást nyújt sakkoktató programok, könyvek és egyéb kiadványok 

megjelenéséhez, sakkozással kapcsolatos honlapok működtetéséhez.  

5.) Az Alapítvány segíti továbbá, a Komlón és vonzáskörzetében folyó iskolai sakkoktatást és 

szükség esetén rendszeres versenyzési lehetőséget biztosít. Lehetőségeihez mérten segít más 

alapítványok, egyesületek vagy szervezetek hasznos és közhasznú feladatainak ellátásában.  

 

6.) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 3/A. § (1) bekezdése alapján az ala-

pítvány által ellátott közfeladat: Sport és ifjúsági ügyek – a 2011. évi CLXXXIX. Tv. Ma-

gyarország helyi önkormányzatairól 13.§ (1) 15. bekezdése szerint. 

 

III. CSATLAKOZÁS 

1.) Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy, il-

letve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat, amennyiben az alapítvány 

céljaival egyetért, azokkal azonosulni tud, valamint jelen alapító okiratban foglaltakat elfo-

gadja, továbbá amennyiben az alapítvány céljait anyagi eszközeivel, vagy bármely más mó-



don (pl. tárgyi eszköz, berendezés, felszerelés, munkavégzés, önkéntes tevékenység stb. ren-

delkezésre bocsátásával/kifejtésével) támogatni kívánja. 

2.) Az alapítványhoz anyagi és bármilyen más, akár nem pénzbeli hozzájárulással (vagyontár-

gyaknak az alapítvány tulajdonba adásával stb.) is csatlakozni lehet összeghatár meghatározá-

sa nélkül. A csatlakozók támogatásuknak az alapítvány részére történő befizetésével, átadásá-

val, 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. A csatlakozást feltételhez kötni nem lehet. 

 

4.) Az alapítványhoz csatlakozó, alapítói jogok gyakorlására nem jogosult. 

 

IV. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA,  

A VAGYON MŰKÖDTETÉSE ÉS FELHASZNÁLÁSA 

 

1) Az alapítvány induló vagyona: az alapító által rendelkezésre bocsátott 100.000 Ft azaz egy-

százezer forint készpénz.  

2.) Az alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységekre egyszeri támogatás 

formájában, valamint az alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségekre hasz-

nálható fel a jelen pontban meghatározott módon.  

3.) Az alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében az alapítvány fő- és mel-

lékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. Az alapítvány induló vagyona és annak kamatai, 

valamint a csatlakozások teljes összegben felhasználhatóak az alapítvány céljainak elérése 

érdekében.  

4.) Az alapítvány – korlátlan felelősséggel nem járó – vállalkozói, gazdasági tevékenységet is 

folytathat, amely azonban nem lehet az alapítvány fő, illetve kizárólagos tevékenysége.  

 

5.) A vállalkozói, gazdasági tevékenység nem veszélyeztetheti az alapítvány célját és a vállal-

kozási bevételekből származó nyereség csak az alapítványi célokkal összhangban használható 

fel.  

 

V. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE ÉS MŰKÖDÉSE 

1.) Az alapítványt, illetve az alapítványi vagyont az alapító által létrehozott és megbízott 3 

főből álló kuratórium kezeli, amely a hatályos jogszabályok keretei között, a meghatározott 

ügyrendje alapján végez kezelő, ügyvezető, irányító és képviseleti tevékenységet. A kuratóri-

um az alapítvány legfőbb döntéshozó szerve. 

Az alapítvány céljainak megvalósításáról, az alapítványi vagyon kezeléséről és a céloknak 

megfelelő felhasználásáról a kuratórium gondoskodik. 

A kuratórium elnökét és tagjait határozatlan időre az alapító kéri fel.  

 

Az alapítvány kuratóriumának tagjai:  



A kuratórium elnöke: Iván Attila   

A kuratórium tagjai:  dr. Grünwald Géza  

dr. Páter Attila  

 

2.) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás: 

- határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

- megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

- visszahívással; 

- lemondással; 

- a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 

- a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 

körben történő korlátozásával; 

- a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkez-

tével 

 

3.) Összeférhetetlenségi szabályok a kuratórium tagjai, mint vezető tisztségviselők tekinteté-

ben: 

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevé-

kenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen sza-

badságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következ-

mények alól nem mentesült. 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit vala-

mely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben 

megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő 

az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium 

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

A létesítő okirat módosítását változásbejegyzési kérelemmel kell bejelenteni a bíróság-

nak. 

 

4.) Az alapítvány képviseletét a kuratórium elnöke önállóan, míg a kuratóriumi tagok együtte-

sen látják el. A kuratórium elnöke az alapítványt önállóan, míg bármely kuratóriumi tag egy 

másik kuratóriumi taggal együttesen jegyzi. Bankszámla nyitása esetén a bankszámla feletti 

rendelkezéshez az elnök önálló, vagy bármely két kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.  

 
5.) A kuratórium működése és hatáskörei: 

a.) A kuratórium üléseit az elnök – akadályoztatása esetén az általa felkért személy vagy a 

kuratórium összehívását kezdeményező két kuratóriumi tag egyike – hívja össze és ve-

zeti le. Az üléseket szükség esetén kell összehívni, de évente legalább egy alkalommal. 

Az ülések összehívásáról szóló értesítést legalább egy héttel az ülés előtt az elnök köte-

les postára adni vagy E-mailben eljuttatni a tagokhoz. A meghívónak tartalmaznia kell a 

napirendi pontokat is. Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a 

cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem 



beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a 

kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet 

előterjesztő tag is összehívhatja. 

b.) Az ülések nyilvánosak, azon bárki részt vehet és tanácskozói joggal az elnök ruházhatja 

fel. Személyi kérdéseknél az elnök zárt ülést elrendelhet. 

c.) A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség ese-

tén vagy elvetettnek kell tekinteni a határozati javaslatot, avagy meg kell ismételni a 

szavazást, és ha ismételten szavazategyenlőség áll elő, a határozati javaslatot elvetettnek 

kell tekinteni.   

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

- akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy ter-

hére másfajta előnyben részesít; 

- akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

- aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

- akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja 

vagy alapítója; 

- aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 

áll; vagy 

- aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

d.) A kuratóriumi ülés határozatképes, ha a kuratóriumi tagok közül legalább 2 fő jelen 

van. 

e.) A kuratórium döntéseiről emlékeztetőt kell készíteni. 

f.) Egyebekben az alapítvány és kuratórium működési szabályait a kuratórium állapítja 

meg. 

g.) A kuratórium kizárólagos hatásköre: 

- az alapítványi vagyonfelhasználásra vonatkozó döntések, így a rendezvények, tá-

borok, sakkoktatás és egyéb programok tekintetében; 

- a feltételhez kötött támogatások, csatlakozások, adományok elfogadásáról szóló 

döntés; 

- az alapítvány működési szabályainak kialakítása és módosítása; 

- a kuratórium a jelenlévők 2/3-os többségével dönt az éves beszámoló elfogadásá-

ról (minden év május 31-ig)- melyet a kuratórium hozzáférhetővé tesz az alapít-

vány honlapján, melynek címe: http://komloisakk.hu 

h.) A kuratórium köteles az elfogadott beszámolóját, - kötelező könyvvizsgálat esetén a 

könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó füg-

getlen könyvvizsgálói jelentéssel együtt - az adott üzleti év mérlegfordulónapját köve-

tő ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat 

esetén ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a 

beszámolót felülvizsgálta. A kuratórium az alapítvány saját honlapján a 

http://komloisakk.hu honlapon köteles az éves beszámoló elhelyezésére is. A kuratóri-

um a saját honlapon közzétett adatok folyamatos megtekinthetőségét legalább a közzé-

tételt követő második üzleti évre vonatkozó adatok közzétételéig biztosítja. 

 

i.) A kuratórium elnökének egyéb feladatai: 

http://komloisakk.hu/
http://komloisakk.hu/


- a kuratórium döntéseiről köteles írásban értesíteni az érintetteket a döntéshozatal-

tól számított 30 napon belül; 

- engedélyével lehet hozzáférni azokhoz az iratokhoz, döntésekhez és egyéb doku-

mentumokhoz, melyek az alapítvány működésével kapcsolatosak; 

- köteles a kuratórium üléseiről emlékeztetőt készíteni vagy készíttetni, mely tar-

talmazza a kuratórium döntéseinek tartalmát, időpontját és hatályát illetve a sza-

vazás vagy elfogadás eredményét; 

- köteles megőrizni a kuratórium működésével kapcsolatos mindenféle iratokat.  

 

j.) A kuratóriumi tagok díjazásban nem részesülnek feladataik ellátásáért. Költségtérítés-

ben, abban az esetben részesülnek alkalmanként (pl. továbbképzés felmerült költségei, 

kiküldetés utazási költségei stb.) ha arra a kuratórium elnöke engedélyt ad. 

 

VI. EGYÉB RENDELKEZÉSEK 

 

1.) Az alapítvány határozatlan időre alakult.  

 

2.) Az alapító tudomásul veszi, hogy az alapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi személyi-

ség elnyeréséhez annak székhelye szerinti törvényszék nyilvántartásba vétele szükséges. Az 

alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételéről szóló határozat jogerőre emelkedése nap-

ján kezdheti meg.  

 

3.) Tekintettel arra, hogy az alapítvány éves bevétele várhatóan nem haladja meg az ötvenmil-

lió forintot, így a kuratóriumtól elkülönült felügyelő szerv létrehozásáról gondoskodni nem 

kellett.  

4.) 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 ala-

pítvány elegendő vagyonnal rendelkezik. Semmis az alapító okirat olyan módosítása, amely 

az alapítvány vagyonának csökkentésére irányul, vagy - ha az alapítványhoz csatlakozás tör-

tént - az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére kijelölt kedvezményezett személyét 

megváltoztatja. 

4.) Az alapítvány nevében és javára történő adománygyűjtés – mely csak írásbeli meghatal-

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

a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság megsértésével. Az alapítvány részére jutta-

tott adományokat az adományozó nyilvántartásába beállított könyv szerinti, ennek hiányában 

a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni.  

 

5.) Az alapítvány pártoktól független, azoktól támogatást nem kap, országgyűlési képviselője-

löltet nem állít, és nem támogat, közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és pártoknak 

anyagi támogatást nem nyújt. 

 

6.) Alapítvány nem alapítható gazdasági tevékenység folytatására. 

 

7.)  Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági te-

vékenység végzésére jogosult. 

8.)  Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapít-

ványt és nem csatlakozhat alapítványhoz. 

 



 

VII. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE 

 

1.) Az alapítvány megszűnik, ha a bíróság az alapítványt a nyilvántartásból törli.  

 

2.) Az alapítvány megszűnése esetén az alapító által az alapítvány rendelkezésére bocsátott 

vagyon visszaszáll az alapítóra. 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 ren-

dezni.  

 

VIII. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK 

 

1.) Az alapító tudomásul veszi, hogy az alapító okiratot nyilvántartásba vétel céljából be kell 

nyújtani a Pécsi Törvényszékhez.  

 

2.) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény és az egye-

sülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatá-

sáról szóló 2011. évi CLXXV. rendelkezései az irányadóak.  

3.) Az alapító a jelen alapító okiratot elolvasás és megértés után, mint akaratával mindenben 

megegyezőt jóváhagyólag aláírta.  

 

Záradék: Alulírott, Folkner Károly József Alapító, a jelen egységes szerkezetű Alapító 

Okirat aláírásával kijelentem és igazolom, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe 

foglalt szövege megfelel az Alapító Okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. 

A változással érintett részek a szövegben vastag betűvel lettek kiemelve. 

 

Komló, 2018. december 12. 

 

…………………………………….. 

alapító 

Folkner Károly József 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

……………………………….    …………………………………… 

 

 

………………………………    …………………………………… 

 

………………………………    …………………………………… 

 

 


