1

Afrikáért Alapítvány Magyarország
-

Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius Szervezet

módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata
Alulírottak
Varga Jánosné, 5742 Elek, Tavaszi u. 1/a., illetve Balogh Tibor, 5666 Medgyesegyháza,
Arany János u. 41. szám alatti lakosok, mint alapítók 2021. május 27. napján a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.), valamint az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Civil tv.) alapján az „Afrikáért Alapítvány
Magyarország Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius Szervezet” Alapító Okiratának
módosítását határozták el és egyidejűleg elfogadták az Alapítvány eddigi módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratának alábbiak szerinti szövegét:
1. Az Alapítvány neve:
Afrikáért Alapítvány Magyarország – Nemzetközi Fejlesztési és Humanitárius
Szervezet
Rövidített név: Afrikáért Alapítvány Magyarország
Az Alapítvány székhelye:
1188 Budapest, Póth Irén utca 26/A.
Az Alapítvány telephelye:
törölve
2. Az Alapítvány célja:
Az Afrikáért Alapítvány civil kezdeményezésű, nemzetközi fejlesztési-humanitárius
szervezet. Afrikában oktatási, szociális és egészségügyi téren tevékenykedik.
Magyarországon tolerancia- és ismeretterjesztő előadások, kulturális programok
formájában fejlesztési, segélyezési, társadalomformáló tevékenységet végez.
Az oktatás, az egészségügy és szociális ellátás terén afrikai rászorulókat segít. Fizikai,
lelki-, mentálhigiéniás támogatást nyújt afrikai országokban élő, és a Magyarországon
élő afrikai állampolgárok részére.
Az európai kultúra iránt érdeklődő afrikaiak, és a Magyarországon élő Afrika iránt
érdeklődők számára ismeretterjesztést végez az európai, illetőleg afrikai népek
kultúrájáról.
Olyan elméleti és gyakorlati tudást szeretne átadni, amely az Afrikában élők számára
önállóan is megvalósítható és mindennapi életükbe átültethető.
Az alapítvány célja, hogy átültesse a gyakorlatba azt a gondolkodásmódot, miszerint
felelősek vagyunk közösségünkért és környezetünkért, és ehhez ki-ki saját adottságai
és lehetőségei szerint köteles hozzájárulni.

Varga Jánosné
alapító

Balogh Tibor
alapító

dr. Forczek Erika
ellenjegyző ügyvéd

2

2.1. Az Alapítvány céljai az oktatás terén:













Oktatási intézmények létesítése, már működő intézmények fenntartása, támogatása.
Tanszerek, iskolaszerek, szemléltető eszközök beszerzése és eljuttatása afrikai
iskolákba.
Szakképzés jellegű oktatási programok szervezése, bonyolítása.
Afrikai szakemberek képzése és továbbképzése, akik a program befejezésével
továbbadják tudásukat és folytatják az Alapítvány munkáját helyben, állandósult
jelleggel.
Ismeretterjesztő előadások, tanfolyamok és konferenciák szervezése: az elhangzottak
publikálása.
Tanulmányutak szervezése, diákcsere-programok bonyolítása.
Hátrányos helyzetű afrikai emberekkel és családjaikkal kapcsolatos speciális
problémák megoldása.
Oktatási, kutatási, tudományos témájú kiadványok finanszírozása.
Az alapítványi célokkal összefüggő nemzetközi kapcsolatok kialakítása, nemzetközi
konferenciákon, továbbképzéseken való részvétel.
Az alapítványi célok megvalósításához szükséges személyi és tárgyi feltételek
biztosítása.
Ismeretterjesztő táborok és előadások szervezése az európai kultúra iránt érdeklődő
afrikaiak számára, illetve Magyarországon az Afrika iránt érdeklődőknek.
Egészségügyi (prevenciós, megelőző és tájékoztató jellegű) és ismeretterjesztő
előadások szervezése, tartása.

2.2. Egészségügyi célok:






Egészségügyi intézmények létesítése, a már működő intézmények támogatása,
felszerelése gyógyszerrel, kötszerrel, egészségügyi eszközökkel.
A kereszténység egészségügyi tanításának megfelelő gyógyászati létesítmények
létrehozása, ahol a betegek természetes gyógymódokon alapuló kezelést kapnak.
Természetes alapú, bio-élelmiszerek előállításának, gyűjtésének, és konzerválásának
elősegítése szakemberek bevonásával.
Ismeretterjesztés és gyakorlati segítségnyújtás a testi egészség megőrzésében
nélkülözhetetlen táplálkozási reformok területén.
A testi-lelki egészség összekapcsolásával a keresztény szellemi-erkölcsi értékek
közvetítése és terjesztése.

2.3. Szociális célok:




Szociális intézmények létesítése, a már működő intézmények támogatása, fenntartása,
ahol az elhelyezettek mentális, pszichikai és szociális fejlődéséhez megfelelő
feltételek állnak rendelkezésére.
A Magyarországon élő afrikai állampolgárok (menekültek, szociális intézményekben
lévők) segítése a beilleszkedésben.
Együttműködés más intézményekkel, szervezetekkel a hátrányos helyzetű társadalmi
csoportok esélyegyenlőségének elősegítése céljából.
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Humanitárius tevékenységek nyújtása a rászorulóknak: ruha; segélycsomag;
gyógyszer; kötszer; használt eszközök; eseti gyógykezelések finanszírozásának
formájában.
Az Alapítvány közvetítő szerepet vállal azon esetekben, ha valamely magyarországi
szervezet bármely afrikai szervezet támogatásában érdekelt. Ezen intézmények
alapításáról és létrehozásáról, valamint működtetéséről a Kuratórium jogosult dönteni.
Hátrányos helyzetűek és családtagjaik lelki-mentálhigiéniás megsegítése.

4. Az Alapítvány induló vagyona: 300.000,- Ft, azaz Háromszázezer Forint, amelyet az
alapítók az Alapító Okirat aláírását követő 15 napon belül készpénzben rendelkezésre
bocsátottak:
Varga Jánosné

200.000,- Ft

Balogh Tibor

100.000,- Ft

Az Alapítvány vagyonát a továbbiakban adományozók hozzájárulásai, a normatív állami
támogatás, pályázati források gyarapítják.
Az Alapítvány nyitott: adományozók, belföldi magán- és jogi személyek egyaránt
lehetnek, forint- illetve devizafelajánlóként. Az Alapítvány tárgyi, használati eszközökkel,
szellemi javakkal, társadalmi munkával támogatható.
A célok megvalósítása érdekében az alapítvány teljes vagyona felhasználható.
5. Az Alapítvány kezelője a kuratórium.
Az Alapítvány kezelését 3 tagú Kuratórium látja el, amely elnökből és kettő tagból áll. A
kuratórium tagjait az alapítók jelölik ki. A kuratóriumi tagok megbízatása határozatlan
időre szól.
Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan Kuratórium, amelyben az Alapító –
közvetlenül vagy közvetve – az Alapítvány vagyonának felhasználására meghatározó
befolyást gyakorol.
A Kuratórium tagjai tiszteletdíjban részesülhetnek a Kuratórium döntése alapján. A díjazás
összegét, a kifizetés módját, valamint az esedékességét a Kuratórium döntésében kell
meghatározni. A díjazásról szóló döntés nyílt szavazással és a jelenlévő tagok egyszerű
szótöbbségével történik. Jelenleg az elnök részesül díjazásban.
A Kuratórium tagjai:
Mutombo Tshimuanga France elnök (1188 Budapest, Póth Irén utca 26/A.)
Tóth Márton – titkár (1122 Budapest, Ráth György u. 54.)
Balázs László Zoltán – kuratóriumi tag (1133 Budapest, Ipoly utca 8., VI/2.)
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A kuratóriumi tagság megszűnik:
 lemondással,
 a tag elhalálozásával, vagy jogutód nélküli megszűnésével;
 határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
 megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
 visszahívással;
 a kuratóriumi tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
 a kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
Az Alapítvány alapítói a kuratóriumi tagot bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
A kuratóriumi tag megbízatásáról az Alapítványhoz címzett, az Alapítvány másik
kuratóriumi tagjához vagy Kuratóriumhoz intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
Ha az Alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kuratóriumi tag
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított
hatvanadik napon válik hatályossá.
A kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának
közvetlen veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza.
A tagság megszűnése esetén az alapítók egybehangzó döntéssel döntenek új tag kérdéséről.
6. A Kuratórium kezeli az Alapítvány vagyonát, dönt annak felhasználásáról, gyakorolja a
Működési Szabályzatnak megfelelő munkáltatói jogokat.
A Kuratórium akkor határozatképes, ha ülésein a kuratóriumi tagok több mint a fele jelen
van. A határozatlanképtelenség miatt elhalasztott ülést legkésőbb 7 napon belül változatlan
napirenddel ismételten össze kell hívni.
Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok
megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől
számított harminc 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.
A Kuratórium ülésein a tagokat 1-1 szavazat illeti meg.
A Kuratórium döntéseit határozati formában, nyílt szavazással és a jelenlévő tagok
egyszerű szótöbbségével hozza. Szavazategyenlőség esetén a szavazást újból meg kell
ismételni, további szavazategyenlőség esetén az újbóli szavazások helyett lehetőség van a
döntést a következő kuratóriumi ülésig elnapolni.
A határozat meghozatalakor nem szavazhat az,
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére
másfajta előnyben részesít;
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni;
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani;
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d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a Kuratóriumnak nem tagja vagy
az Alapítványnak nem alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll;
vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
Az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés (közhasznúsági melléklet) elfogadásához
és jóváhagyásához a Kuratórium egyszerű szótöbbséggel hozott határozata szükséges.
7. Az Alapítvány – a 15. pontban rögzítettek szerint – vállalkozási, illetve gazdálkodási
tevékenységet is folytathat, céljainak elérése érdekében.
Az Alapítvány céljainak minél teljesebb megvalósítása érdekében ösztöndíjat nyújthat.
A vállalkozás elindításáról és működtetetésének formájáról a Kuratórium dönt, azonban a
vállalkozás az Alapítvány alaptevékenysége mellett kiegészítő tevékenységként
folytatható, nem képezheti tevékenysége döntő, meghatározó részét az Alapítványnak.
Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki,
gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét
veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott
támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem használhatja fel.
Az Alapítvány befektetési tevékenységet nem folytat.
Az Alapítvány képviselői és a bankszámla feletti rendelkezés módja:
Az Alapítvány képviselői:
Mutombo Tshimuanga France (a.n.: Tshimuanga Nzeba) 1188 Budapest, Póth Irén utca
26/A. szám alatti lakos
Tóth Márton (a.n.: Márffy Mária, 1122 Budapest, Ráth György u. 54.) szám alatti lakos
Balázs László Zoltán (a.n.: Dr. Forgács Erika) 1133 Budapest, Ipoly utca 8., VI/2. szám
alatti lakos
Mutombo Tshimuanga France önállóan, Tóth Márton titkár és Balázs László Zoltán
kuratóriumi tag együttesen jogosultak az Alapítvány képviseletére.
Az Alapítvány bankszámlája fölött Mutombo Tshimuanga France (a.n.: Tshimuanga
Nzeba) 1188 Budapest, Póth Irén utca 26/A. szám alatti lakos, kuratóriumi elnök jogosult
rendelkezni, aki ezen jog gyakorlására meghatalmazhat mást is.
8. A Kuratórium saját részletes működési rendjét külön szabályzatban határozza meg.
A Kuratórium tagjaira vonatkozó összeférhetetlenségi és kizáró okok:
a) Kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.

Varga Jánosné
alapító

Balogh Tibor
alapító

dr. Forczek Erika
ellenjegyző ügyvéd

6

b) Ha a kuratóriumi tag jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes
személyt, aki a kuratóriumi feladatokat nevében ellátja. A kuratóriumi tagokra
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
c) A Kuratórium tagja ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni.
d) Nem lehet kuratóriumi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
e) Nem lehet a Kuratórium tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az
ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem
lehet.
f) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet kuratóriumi tag az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt.
Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
9. A Felügyelő bizottség
Ha az Alapítvány éves bevétele meghaladja az Ötvenmillió Forintot, az Alapítók 3 évre
szóló határozott időtartamra 3 tagú Felügyelő bizottségot jelölnek ki.
A Felügyelő bizottség tagjai:
Nsosso Espérance Ngungadiafuka
lakcím: 1102 Budapest, Halom utca 14., 1. lph., fszt. 3.
Horváth Balázs
lakcím: 8394 Alsópáhok, Dózsa György utca 124.
Mező Ágnes Ilona, elnök
lakcím: 1083 Budapest, Práter utca 63., 2. em. 21. a.
A Felügyelő bizottség üléseit a Bizottság elnöke írásban hívja össze a napirendi pontok
megjelölésével. A Felügyelő bizottség elnöke a meghívót az ülés előtt legalább 15 nappal
küldi el.
A Felügyelő bizottség határozatképes, ha legalább 2 tagja jelen van. Határozatképtelenség
esetén az ülést 6 napon belüli időpontra ismételten össze kell hívni. A Felügyelő bizottség
szükség szerint, de legalább évente 1 alkalommal ül össze. Döntéseit nyílt szavazással,
legalább 2 tag egybehangzó igenlő szavazatával hozza.
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Szavazategyenlőség setén a javaslatot újra szavazásra kell bocsátani. Ismételt
szavazategyenlőség esetén a Felügyelő bizottség elnöke távollétében a helyettesítésével
megbízott tag szavazata dönt.
A Felügyelő bizottség ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során a
vezető tisztségviselőktől jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe, számviteli nyilvántartásaiba és
irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, az Alapítvány fizetési számláját, pénztárát,
értékpapír- és áruállományát, valamint szerződéseit megvizsgálhatja és szakértővel
megvizsgáltathatja.
A Felügyelő bizottség tagjai az Alapítvány kuratóriumi ülésén tanácskozási joggal vesznek
részt.
A Felügyelő bizottség köteles az intézkedésre jogosult Kuratóriumot tájékoztatni és annak
összehívását kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
a. az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése vagy
következményeinek elhárítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult Kuratórium
döntését teszi szükségessé,
b. a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel,
Az intézkedésre jogosult Kuratóriumot a Felügyelő bizottség indítványára – annak
megtételétől számított 30 napon belül – intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő
eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a Felügyelő Biztosság is
jogosult,
Ha az arra jogosult szerv a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő bizottség köteles haladéktalanul értesíteni a
törvényességi ellenőrzést ellátó szervet.
A Felügyelő bizottség tagjainak tiszteletdíj adható.
Nem lehet a Felügyelő bizottség elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy,
aki
a. a Kuratórium elnöke vagy tagja
b. az Alapítvánnyal a megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésére irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik
c. az Alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
d. az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója
A közhasznú szervezet megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet
Felügyelő bizottségának tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezetnél
töltött be – annak megszűnését megelőző két évben legalább 1 évig – vezető tisztséget,
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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.
A Felügyelő bizottség tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más
közhasznú szervezetnél is betölt.
A felügyelő bizottség a tevékenységét az alapító részére végzi, tevékenységről évente az
alapítói jogok gyakorlójának számol be.
10. Az Alapítvány határozatlan időre jön létre. Megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után
fennmaradó vagyona az Oltalom Alapítványra (székhely: 2011 Budakalász, Holló u. 33.,
nyilvántartási szám: 13-01-0000222) száll át.
11. Az Alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.
12. A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. alapítványokra vonatkozó
rendelkezései az irányadóak.
13. Az Alapítvány közhasznú szervezet:
Az Alapítvány az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek (Civil tv.)
megfelelően a következő közhasznú tevékenységeket folytatja:
 szociális tevékenység, családsegítés
 tudományos tevékenység, kutatás
 nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
 kulturális tevékenység
 hátrányos helyzetű csoportok társadalmi egyenlőségeinek elősegítése
Az alapítvány közhasznú tevékenysége a közfeladatok ellátásával kapcsolatos jogszabály
meghatározásával:





2004. évi CXXXIV. törvény a kutatás-fejlesztésről és a technológiai innovációról 5. §
(3)
2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 4. § (1) a)-u)
1991. évi XX. törvény a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági
megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről
121. § a)-b)
2011. évi CXI. törvény az alapvető jogok biztosáról 2. § a), b), c), d

Varga Jánosné
alapító

Balogh Tibor
alapító

dr. Forczek Erika
ellenjegyző ügyvéd

9

14.

Az Alapítvány közhasznú tevékenységének megfelelően az Alapító Okiratban
meghatározott célja szerinti tevékenységének és gazdálkodásának legfontosabb adatait –
az éves beszámoló elfogadását követő 30 napon belül – az Alapítvány honlapján
nyilvánosságra hozza.

15. Az Alapítvány vállalkozási, illetve gazdálkodási tevékenységet kizárólag másodlagos
jelleggel és csak a közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem
veszélyeztetve végez és gazdálkodása során elért eredményt nem osztja fel, azt az Alapító
Okiratban meghatározott közhasznú tevékenységre fordítja.
16. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente ülésezik.
A Kuratórium ülései nyilvánosak.
A Kuratórium ülését a Kuratórium elnöke az ülést megelőző legalább 8 nappal korábban
írásban hívja össze, a kuratóriumi ülés időpontjának, helyének és napirendjének
közlésével. A meghívóhoz mellékelni kell a napirendi pontok szerint megtárgyalásra
kerülő dokumentumokat.
Az Alapítók, a felügyelő szerv vagy bármely kuratóriumi tag kérésére vagy írásbeli
indítványára az ülést 30 napon belül össze kell hívni.
A Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni, amelyből a döntés tartalma, időpontja
és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye)
megállapítható. A jegyzőkönyvet az ülés levezető elnöke, a jegyzőkönyvezető és egy
hitelesítő kuratóriumi tag írja alá.
A Kuratórium elnöke gondoskodik a Kuratórium döntéseinek Határozatok Könyvében
való nyilvántartásáról, amelyből ki kell tűnjön a határozathozatal időpontja, a határozatok
tartalma, hatálya, a támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A
Kuratórium elnöke gondoskodik a döntések érintettekkel való közléséről ajánlott postai
küldemény útján.
A Kuratórium döntéseit a www.afrikaert.hu internetes oldalon hozza nyilvánosságra. A
Kuratórium az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokat bárki számára
hozzáférhető módon kezeli, és azokba az Alapítvány székhelyén előre megbeszélt
időpontban bárki betekinthet.
Az Alapítvány a www.afrikaert.hu internetes oldalon folyamatosan tájékoztatja a
nyilvánosságot működéséről, szolgáltatásai igénybevételi módjáról, valamint ugyanilyen
módon évente gondoskodik az éves beszámolójának és közhasznú jelentésének
(közhasznúsági melléklet) nyilvánosságáról.
Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, a Civil
tv. 46. § (1) bekezdése szerint letétbe helyezni és közzétenni. A közhasznúsági jelentésbe
(közhasznúsági mellékletbe) bárki betekinthet, illetőleg arról saját költségére másolatot
készíthet. A közhasznúsági jelentést (közhasznúsági mellékletet) az Alapítónak meg kell
küldeni.
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17. Nem lehet a Kuratórium tagja, illetve határozathozatalban nem vehet részt az, akire a Civil
tv. összeférhetetlenséget mond ki:
„38. § (1) A döntéshozó szerv, valamint az ügyvezető szerv határozathozatalában nem
vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1.
pont), a határozat alapján
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében
a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
2) Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy,
aki
a) a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja,
b) a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik,
c) a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója.
Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium
tagja.
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
39. §
(1) A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú
szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését megelőző 2 évben
legalább 1 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.
(2) A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett
közhasznú szervezet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg
más közhasznú szervezetnél is betölt.”
Az Alapítvány a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek
közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások
kivételével
–
cél
szerinti
juttatásban
nem
részesítheti.
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Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását - a kuratórium döntése szerint pályázathoz
kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás nem tartalmazhat olyan feltételeket,
amelyekből – az eset összes körülményeinek mérlegelésével – megállapítható, hogy a
pályázatnak előre meghatározott nyertese van (színlelt pályázat).
Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem szolgálhat.
18. Az Alapítvány jogi személy.
Az Alapítvány ideológiai, politikai
szolgáltatásait bárki igénybe veheti.

elkötelezettség

nélkül

nyitott,

közhasznú

Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez.
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési képviselői
megyei, fővárosi, önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem támogat, az
Európai Parlament tagjának nem jelöl, a megyei jogú város képviselő-testületébe
jelöltet nem állít, valamint polgármestert nem jelöl.
A jelen, eddigi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okiratot az alapítók
annak elolvasása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, jóváhagyólag
aláírták.
Budapest, 2021. május 27.
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Előttünk, mint tanúk előtt:
1./ ………………………………………. (aláírás)
………………………………………….(név) …………..…………………….(cím)
2./ ………………………………………. (aláírás)
………………………………………….(név) …………..…………………….(cím)
Dr. Forczek Erika ügyvéd (székhely: 1054 Budapest, Podmaniczky Frigyes tér 4., 1. em. 15.,
KASZ: 36060158) a fenti okiratot ellenjegyzem Budapesten, 2021. július „ ” napján, és
igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító
okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okiratban a
megváltozott szövegrészek dőlt és félkövér betűvel kerültek megjelölésre.

