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amely abból a célból készült, hogy az 1. pontban megjelölt Alapító a Polgári
Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74/A-74/F §-ai alapján,
figyelemmel az egyesülési jogról szóló, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről, és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseire, jogi
személyként működő alapítványt hozzon létre az alábbiak szerint
I. Általános rendelkezések
1. Az Alapító:
Bakondi Richárd
lakik: 3232 Gyöngyös-Mátrafüred, Erdész u. 20.
született: Szeged, 1970. április 04.
anyja neve: Antal Anna
1.1 Az alapítói jogok gyakorlására kijelölt személy:
Bakondi Anikó
lakik: 3232 Gyöngyös-Mátrafüred, Pálosvörösmarti u. 38/1.
született: Szeged, 1980. október 06.
anyja neve: Antal Anna
2. Az alapítvány neve:
Kékes Kutató-Mentő Alapítvány
3. Az alapítvány székhelye:
3261 Abasár, Vörösmarty u. 66.
4. Az Alapítvány jellege:
Az Alapítvány nyitott, valamennyi hazai és külföldi magán- és jogi személy, illetve jogi
személyiséggel nem rendelkező szervezet számára, akik, illetve amelyek az Alapítvány céljaival
egyetértenek, azt anyagi eszközökkel, ingyenes szolgáltatással vagy természetbeni felajánlással
támogatni szándékoznak. Az Alapítvány vagyonához hozzá lehet járulni az Alapítvány céljainak
megvalósulását szolgáló eszközökkel is. Az Alapítványhoz bárki csatlakozhat. A csatlakozás és az
adományok elfogadása felől a Kuratórium dönt.

II. Az Alapítvány célja
Az Alapítvány alapvető célja, hogy a magyarországi korszerű speciális mentés és sürgősségi ellátás
fejlesztése érdekében – a területileg illetékes katasztrófa védelmi hatóság által elfogadott, és
integrált módon – önkéntes alapon szerveződve részt vegyen Heves Megye területén, elsődlegesen
azonban a Mátra hegység környékén bajba jutottak felkutatásában, és mentésében.
Az Alapítvány az alapcél szerinti tevékenységének keretein belül: részt kíván venni a helyi
adottságoknak megfelelő speciális mentésre vonatkozó elveknek a meghatározásában, szakirányú
oktatási modelleket, intézkedési terveket dolgoz ki, közreműködik a speciális mentéssel
kapcsolatos oktatások-, képzések, és tanfolyamok megszervezésében. Az Alapítvány alapcél
szerinti tevékenysége körében részt vesz, a területi, illetve országos szinten születő a speciális
mentést érintő jogszabályoknak az előkészítésében, és kidolgozásában.
Ezt meghaladóan az Alapítvány alapcél szerinti tevékenységei között ténylegesen részt vesz a
Mátra hegységet érintő átfogó speciális mentési terv kidolgozásában, illetve a speciális mentés
gyakorlati megszervezésében, a speciális mentés tényleges folytatásához szükséges feltételek
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biztosításában, ideértve a speciális mentéshez szükséges személyi-, tárgyi, és anyagi eszközöknek a
biztosítását.
III. Az Alapítvány működésével kapcsolatos rendelkezések
1. Nyilvánosság
Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratok, dokumentumok nyilvánosak, azokba a Kuratórium elnökével történt előzetes egyeztetés alapján – bárki betekinthet. Az iratbetekintés a
Kuratórium elnökének címzett írásbeli kérelemre történik, az Alapítvány székhelyén, a kérelem
megérkezését követ 3 munkanapon belül.
Az Alapítvány működésének, szolgáltatásai igénybevételének módját és az Alapítvány beszámolóit
15 (tizenöt) napig ki kell függeszteni az Alapítvány székhelyén, és közzé kell tenni az Alapítvány
internetes honlapján is, biztosítva ezzel azok nyilvánosságát.
Az Alapítvány köteles a Kuratórium által elfogadott számviteli törvény szerinti beszámolóját –
illetve közhasznúsági mellékletét – az üzleti év végével az üzleti év utolsó napjával elkészíttetni, és
legkésőbb a mérlegforduló napját követő ötödik hónap utolsó napjáig, az Országos Bírósági
Hivatalnál letétbe helyezni, és a saját internetes honlapján, annak hiányában az Alapítvány
székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán nyilvánosságra hozni.
3. Gazdasági-vállalkozási tevékenység
Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez az alapcél szerinti
tevékenységét nem veszélyezteti. Az Alapítvány csak olyan módon vehet fel hitelt, és vállalhat
kötelezettséget, amely nem veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását, és
működésének fenntartását.
Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt a jelen alapító
okiratában meghatározott alapcél szerinti tevékenységére köteles fordítani.
4. Politikai függetlenség
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési és önkormányzati képviselői választáson
jelöltet nem állít, annak tevékenységét, megválasztását nem támogatja. Az Alapítvány politikai
szervezetektõl támogatást nem fogadhat el.
IV. Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium
1. A Kuratóriumra vonatkozó általános szabályok
Az Alapítvány általános ügydöntő, ügyvezető, képviselő és kezelő szerve a Kuratórium. A
Kuratórium 1 elnökből és 1 alelnökből, 1 titkárból, és 1 kuratóriumi tagból áll. A Kuratórium
elnökét és tagjait az Alapító jelöli ki határozatlan időre.
A Kuratórium elnökének és tagjainak megbízása megszűnik:
- lemondással;
- visszahívással, mely visszahívás kizárólag a Ptk. 74/C. §. (6) bekezdésében foglaltak alapján
történhet;
- elhalálozással.
A megbízás megszűnése esetén az Alapító gondoskodik a Kuratórium új elnökének, illetve új
tagjainak megbízásáról.
2. Összeférhetetlenségi szabályok
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Az Alapító az Alapítvány kurátorainak kijelölésénél figyelembe veszi a Ptk. 74/C. § (3)
bekezdésében írott összeférhetetlenségi szabályokat.
Összeférhetetlenségnek minősül különösen, ha a kurátor az Alapítóval a Ptk. 685. § b.) pontjában
meghatározott közeli hozzátartozói viszonyban, illetve munkaviszonyban vagy egyéb
munkavégzésre irányuló jogviszonyban áll.
A kurátorok nem állhatnak közeli hozzátartozói - Ptk. 685. § b.) - viszonyban a kuratórium többi
tagjával sem.
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója [Ptk. 685. § b) pont], élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) a határozat
alapján:
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
- bármilyen más előnyben részesül,
- illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Alapítvány alapcél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
A kuratórium tagja már az Alapítvány létrejöttével egyidejűleg külön íven szövegezett okiratban
nyilatkozik arra vonatkozóan, hogy korábban nem volt olyan közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője jogutód nélküli megszűnését megelőző két évben legalább egy évig, amely az
állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, amellyel
szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, amellyel szemben az
állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő
bírságot szabott ki, illetőleg amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről
szóló törvény szerint felfüggesztette, illetőleg törölte, annak érdekében, hogy személyére
vonatkozó összeférhetetlenségi szabályok a későbbiekben ne akadályozzák az Alapítványt a
közhasznú jogállás megszerzésében.
A vezető tisztségviselők már az Alapítvány létrejöttével egyidejűleg külön íven szövegezett
okiratban nyilatkoznak arra vonatkozóan, hogy azt követően, hogy az Alapítvány a közhasznú
jogállást megszerzi, kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni
arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek.
3. A Kuratórium elnöke és tagjai
A Kuratórium elnöke: Klausmann Viktor
lakik: 2182 Domonyvölgy, Akác u. 145.
született: Budapest, 1966. február 10.
anyja neve: Tóth Rozália
A Kuratórium tagjai:

Forgó Gábor alelnök
lakik: 3246 Mátraderecske, Baross Gábor út 39.
született: Eger, 1974. január 24.
anyja neve: Kis Erzsébet
Lakatos Gyula titkár
lakik: 3214 Nagyréde, Tarjáni u. 15.
született: Hatvan, 1974. május 10.
anyja neve: Hegedűs Rozália
Ocela Tibor
lakik: 3232 Gyöngyös-Mátrafüred, Pálosvörösmarti u. 70.
született: Miskolc, 1974. március 26.
anyja neve: Puskás Mária
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4. A Kuratórium működése
A Kuratórium évente legalább egy alkalommal ülésezik. A Kuratórium ülései nyilvánosak.
A Kuratórium határozatképes, ha az ülésen a kuratóriumi tagoknak több mint fele jelen van. A
Kuratórium határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. Szavazategyenlőség
esetén a Kuratórium elnökének szavazata dönt.
A Kuratórium valamennyi tagjának egyhangú döntése szükséges a számviteli törvény szerinti éves
beszámoló és a közhasznú jogállás megszerzését követően a közhasznúsági melléklet
elfogadásához.
A Kuratórium üléseit annak elnöke jogosult összehívni – akként, hogy azt a kurátorok az ülést
legalább 8 nappal megelőzően kézhez kapják – a kuratóriumi tagok írásban történő értesítésével,
mely értesítés tartalmazza az ülés helyét, idejét és a napirendi pontokat is. Az üléseket a
Kuratórium elnöke vezeti, ő gondoskodik az ülések jegyzőkönyveinek elkészüléséről.
Az elnök gondoskodik a Kuratórium határozatainak nyilvántartásáról. A határozat tartalma,
időpontja és hatálya mellett fel kell tüntetni a határozatot támogatók és ellenzők számarányát,
személyét.
Az elnök gondoskodik a kuratórium döntéseinek az érintettekkel – írásban, igazolható módon 10
napon belül – történő közléséről. A kuratórium döntéseit 15 (tizenöt) napig ki kell függeszteni az
Alapítvány székhelyén, és közzé kell tenni az Alapítvány internetes honlapján is biztosítva ezzel
azok nyilvánosságát.
5. A Kuratórium feladatai
A Kuratórium:
- az éves beszámoló jóváhagyása, a közhasznú jogállás megszerzését követően közhasznúsági
mellékletet fogad el, gondoskodik ezen dokumentumoknak a nyilvántartást vezető bíróságon
történő letétbe helyezéséről, illetve nyilvánosságra hozataláról,
- dönt az alapítványi pénzeszközök vállalkozásba adásáról,
- határoz az Alapítványhoz csatlakozás, a felajánlott pénz és egyéb eszközök elfogadásáról.
- évente egy alkalommal beszámol az Alapítónak az alapcél szerinti tevékenység alakulásáról.
V. Képviselet
Az Alapítvány képviselője a Kuratórium, amelynek nevében annak elnöke (Klausmann Viktor)
önállóan jogosult az Alapítvány képviseletében eljárni. Az Alapítvány bankszámlája felett való
rendelkezéshez a Kuratórium elnöke (Klausmann Viktor), titkára (Lakatos Gyula), és alelnöke (Forgó
Gábor) közül két személy együttes aláírása szükséges.
VI. Az alapítvány vagyona és gazdálkodása
1. Az Alapítvány induló vagyona
Az Alapítvány induló vagyona 300.000,- Ft, azaz háromszázezer forint, amelyet az Alapító jelen
okirat aláírásától számított 8 napon belül elhelyez az Alapítvány bankszámláján.
Az Alapítvány előbbiekben meghatározott induló vagyona növekedhet a jelen okiratban
meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásaival, valamint az alapítvány gazdaságivállalkozási tevékenységének az eredményével.
2. Az Alapítvány vagyonának működtetése
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Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés a Kuratóriumot illeti meg. Az Alapítvány befektetési
tevékenységet nem folytat. Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak az Alapítvány alapcél
szerinti tevékenységének a megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
3. Az alapítványi vagyon felhasználása
Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány mindenkori teljes vagyona használható fel;
így az Alapítvány induló vagyona, annak hozadéka (kamat), a később csatlakozók vagyoni
hozzájárulásai és azok hozadéka, valamint a gazdasági-vállalkozási tevékenységének eredménye.
Az Alapítvány céljainak elérése érdekében egyszeri anyagi támogatás formájában, anyagi
támogatást nyújthat minden olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem
rendelkező szervezet részére, amely az Alapítvány céljainak eléréséhez jelentős segítséget nyújt.
Az Alapítvány kuratóriumának joga van – az általános határozathozatali szabályoknak megfelelően
- saját hatáskörben az általa kiválasztott személyeket, illetve szervezetek támogatásáról dönteni.
Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okiratban
meghatározott alapcél szerinti tevékenységére fordítja.
VII. Vegyes rendelkezések
Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.
Az Alapítvány a nyilvántartásból való törléssel szűnik meg. Az Alapítvány megszűnése esetén
vagyonát – a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése után – hasonló célú alapítvány támogatására,
illetve ennek hiányában a Nemzeti Együttműködési Alap támogatására kell fordítani.
Az Alapítvány jogi személy. Az Alapítónak tudomása van arról, hogy az Alapítvány nyilvántartásba
vételét, illetve közhasznú szervezetté minősítését az Egri Törvényszéknél kell kérelmezni, amely iránt
az Alapító intézkedik.
Az Alapítvány nyilvántartásba vétele után az Alapító azt nem vonhatja vissza. Az Alapító jelen
Alapító Okiratot – név, cél és vagyon sérelme nélkül – indokolt esetben módosíthatja.
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., az „Egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről, és támogatásáról szóló” törvény, valamint az alapítványokra
vonatkozó egyéb jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

Jelen Alapító Okirat aláírásával az Alapító a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI törvény 38. § (2) bekezdése
alapján kijelenti és igazolja, hogy az Alapító Okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel
az Alapító Okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.
Gyöngyös, 2012. szeptember 10.
Bakondi Richárd
alapító
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