ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA
Preambulum
Alulírott Alapító, attól a felismeréstől vezéreltetve, hogy a szenvedélybetegségek elleni
küzdelemben a biofizikai orvoslás szélesebb körben elterjedjen, a Polgári Törvénykönyvről
szóló 1959. évi IV. törvény (továbbiakban: Ptk.) 74/A-F § alapján határozatlan időre
Alapítvány
létrehozását határozta el az alábbiak szerint:
1. Az Alapítvány neve:
”Biofizikai orvoslással a szenvedélybetegekért”
2. Az Alapító: Szőke Györgyné
3. Az Alapítvány székhelye:
1214 Budapest, Zrínyi u. 3/a, IX/41.
4. Az Alapítvány célja:
Az Alapítvány támogatást nyújt, kezeléseket biztosít kedvezményesen a lakosság
minél szélesebb körében a biofizikai orvoslás eszközeivel, lehetőségeivel. Különös
figyelmet fordít a fiatalkorúak és a fiatal felnőttek szenvedélybetegségeinek
kezelésére, ezen belül a dohányzásról, alkoholfogyasztásról, droghasználatról való
leszokás elősegítésére. Igyekszik hatékonyabbá tenni a fentiekhez kapcsolódó
egészségügyi felvilágosító, oktató–nevelő tevékenységet, az egészségvédelmet, az
addiktológiai kezeléseket.
Az Alapítvány céljának tekinti továbbá a tumoros, a tüdőbetegségben, szív- és
érrendszeri megbetegedésben szenvedő betegek életminőségének, egészségi
állapotának, a krízishelyzetbe került betegek, családok életvezetési képességének
javítását a biofizikai orvoslás és az egészségnevelés segítségével.
Az Alapítvány céljaként tűzi ki a biofizikai orvoslás népszerűsítését, oktatását az
orvostársadalom, az egészségügyi dolgozók körében, hogy a rászorulók számára
mihamarabb minél szélesebb körben elérhetővé váljon az eljárás alkalmazásával a
rizikófaktorok káros hatásainak, a szenvedélybetegségeknek a megszüntetése, és az
ennek következtében bekövetkező állapotjavulás, gyógyulás.
Az Alapítvány létrehozását az alábbiak indokolják:
-

A szenvedélybetegségek megelőzése, gyógyítása terén végzett tevékenység
hatékonyságának társadalmi szükségessége az anyagi eszközök jelenleginél
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-

-

nagyobb koncentrációját igényli. A társadalom rendelkezik azokkal a tartalékokkal, melyeket hajlandó erre a tevékenységre átcsoportosítani, amennyiben
biztosítottak annak törvényes lehetőségei. Az Alapítvány létrehozásával ezeket a
lehetőségeket kívánjuk széleskörűen elérhetővé tenni.
Az Alapítvány nemzetközi vonatkozásban is sikerrel indulhat a támogatások
elnyeréséért, a szociális és egészségügyi szférában az EU-hoz való csatlakozást
követően nagyobb eséllyel nyerhet el pályázatokon a célok megvalósítását
támogató jelentős forrásokat.
Több szervezet, magánember jelezte a leendő Alapítvány javára anyagi és
eszközbeli támogatási szándékát.
Az előzetes felmérések szerint az Alapítvány létrehozása a lakosság részéről
kívánatos a minél hatékonyabb, minél több rászorultra kiterjedő kezelési lehetőség
biztosítása szempontjából.

5. Az Alapítvány vagyona és annak forrásai:
Az Alapítvány induló vagyona 100. 000,- Ft, azaz Egyszázezer forint. Ezt az összeget
az Alapító a jelen alapító okirat aláírásától számított 15 napon belül az Alapítvány
bankszámlájára befizeti.
Az Alapítvány induló vagyona és annak kamatai, valamint a csatlakozások teljes
összegben használhatóak fel egyszeri támogatás formájában – a működési költségek
fedezésén kívül – az Alapítvány céljainak elérése érdekében.
6. Csatlakozás az Alapítványhoz:
Az alapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi vagy külföldi természetes, vagy jogi
személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet csatlakozhat pénzbeli
vagy természetbeni adománnyal, amennyiben 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 felhasználja.
7. Az Alapítvány kezelő szerve:
Az Alapítvány kezelő szerve az alapító által kijelölt háromtagú Kuratórium.
A Kuratórium tagjai:
1.
Herzánné Incze Zsuzsa
a Kuratórium elnöke, az Alapítvány képviselője
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2.
Dr. Szolnoki László
a Kuratórium tagja

A képviseleti jog gyakorlásának módját, illetve terjedelmét a Kuratórium a Szervezeti
és Működési Szabályzatában jelöli meg.
A kuratóriumi tagokat az Alapító határozatlan időre kéri fel, mely megbízás csak
indokolt esetben vonható vissza.
A Kuratórium biztosítja az Alapítvány folyamatos működését, gondoskodik az
alapítvány vagyonának a jelen alapító okiratban rögzített céloknak megfelelő
felhasználásáról. A Kuratórium tagjai e tevékenységükért anyagi ellenszolgáltatásban
nem részesülnek, esetleges költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.
A Kuratórium évente legalább két alkalommal ülésezik, évente legalább egy
alkalommal tájékoztatja 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 ülést megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást
kapnak.
A Kuratórium határozatképességéhez a tagok legalább kétharmadának jelenléte
szükséges. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.
Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt.
A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető készül, amelyből megállapítható
a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és
ellenzők számaránya és személye.
8. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az
Alapítvány fő tevékenysége. A vállalkozói tevékenység nem veszélyeztetheti az
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Alapítvány célját, a vállalkozási tevékenységből származó nyereség pedig csak az
Alapítványi célokkal összhangban használható fel.
9. Rendelkezés a bankszámla felett.
Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés joga az Alapítvány képviselőjének
bármely másik kuratóriumi taggal együttesen van, akik megfelelnek a Ptk. 74/C. § (3)
bekezdésében foglaltaknak.
Alapítvány bankszámlaszáma: OTP BANK Rt. 11713005-20399900
10. Alapítvány megszűnése
Az Alapítvány megszűnésére a Ptk. 74/F. §-ában foglalt rendelkezések az irányadóak.
Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezők
kielégítését követően – hozzájárulásának mértékéig az Alapítót illeti meg, a további
fennmaradó vagyont az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és erről a
nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni kell.
11. Egyéb
Az Alapítvány jogi személy. Jelen Alapítvány a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba
vételével jön létre. A nyilvántartásba vétel nem tagadható meg, ha az alapító okirat az
alapítványokra vonatkozó jogszabályi feltételeknek megfelel.
Az Alapítvány a
tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló végzés jogerőre emelkedése napján
kezdheti meg.
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdések tekintetében a Polgári Törvénykönyv
74/A-74/F §-ai, illetve az alapítvány tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos
jogszabályok rendelkezései az irányadók.
Kelt: Budapest, 2006. május 22.
…………………………………..
alapító aláírása
Előttünk, mint tanúk előtt:
………………………………….
aláírás
Név:…………………………………..
Lakcím: ……………………………...
Szem.ig.szám:………………………..

Jelen alapító okirat ….. példányban készült.
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………………………………..
aláírás
Név:…………………………………..
Lakcím: ……………………………...
Szem.ig.szám:………………………..

