
A Vándor Epítőmester Atapítvány

alapítő okirata

Alulírott alapítő a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szewezetek működéséról és támogatásáról szőIő 20II. éví
CLXXV, törvény alapján működő alapítvárry létrehozásáthatározta eL.

{

1. Azalapítő neveo anyja neveo lakóhelye:

név: kis kálmán csaba

anyja neve: Vilmányi Zsuzsanna

lakcím: Il92Bldapest, Baross u.72. fszt.2.

2. Az alapítvány neve:

Az a|apítvány röüd neve:

Az alapítv ány idegen nyelvű elnevezése :

3. Az alapítvány székhelye:

4. Lzalapítvány honlapjának címe:

5. Az alapítői induló vagyon:

Török Éva i lroda

§yvéd
2040 Budaörs, Mátra u. L4.

Vándor Epítőmester Alapítvány

. -4 ,.,,
Vanclor .b,pltomester

Roving Builder Foundation

II92 Blfiapest, Baross u. 72. fszt. 2.

www.vándorepito.hu

300.000- Ft, azaz hóromszózezer forint készpénz,
amelyből az alapító 200.000,- Ft összeget
2021.01.IB. napján, l00.000,- Ft összeget pedig
2021. április 19. napján ügnédi letétbe helyezéssel
az al apínány r ende lke zé s ére b ocsátott.

6. Az alapítvány célja:

Természetes alapanyagot alkalmaző építőipari mesterek és ínasok támogatása. A kapcsolódó
szakterület népszerűsítése.

7. Az alapítvány tevékenysége:

Az alapítvány olyan nyitott, közösségi rendezvényeket, eseményeket szervez, amelyen a résávevők
megismerhetik a természetes alapanyag alkalmazására irán7ulő építőipari szakterületet, annak
képviselőivel kapcsolatba léphetnek, il|etve az alapitvány munkásságát is megismerhetik. A
rendezvények elsődleges célla a szakterület népszenisítése. Másodlagos célja az aIapitvány
munkájának, elért eredményeinek bemutatása, illetve a résávevők megszőlitása.

Az alapítvány továbbá olyan nyari programokat (tábor, képzés, műhelyrnunka, előadássorozat, stb.)
szeíyez és támogat, amelyek lehetőséget adnak a tapasztalatcserére, a szakterülethez kapcsolódó
tudásátadásra és a tevékenységi körhöz tartoző munkafolyamatok, csapatmunka fejlesztésére.

Adószám:18133909, 2-t3
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,7 .I.1 Azalapítvány a céljának elelése érdekéberr az a|ábbiközhasznú tevékenységet végzi

7.z.l Az a|apitvány közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelően bárki

részesürlhet.

7.3.1Azalapítványamúködésének,szolgáltatásainak,azokigénybevételimódjánaknyilvánosságáta
www.vándorepito.hu intemetes honlapján, az alapiwány,"ékh"tyé" elhelyezett hirdetőtáblán és az

O r szá gép ít ő magazínb an v alő kőzzététe 1 útj án b izto sítj a,

,7.4.1 Az alapítvány céljai megvalósításához sztikséges anyagi feltételek megteremtése érdekében a

jogszabály előírásai ."árint {azdasági, vállalkozási tevékenységet folytathat, gazdaságt társaságot

hozhat létre, ilyenbe tagként beléphet. Ű uiup1*,o,v gaidaság| tevékenységet csak alapítványi

céljainak megvalósítá.Úl kö"u"tíenül összefiiggően, azokat nem veszélyeztetve végezhet, Az

alapítvány nem lehet korlátlan felelősségú tagja áás jogalanynak, nem létesíthet alaPÍtvánYt és nem

csatlakozhat alapítványhoz. Az alapító és a csatlakoző az alapítvány részére juttatott vagyont nem

vonhatja el és nem követelheti vissza, Az airapíwány a másodlagos vállalkozási tevékenYségét csak

kőzhasznit céljainak megvalósítása érdekébeÁ, azokat nem veszélyeztefte végú Az alapitvány a

gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az a|apítő okiratában meghatározott

tevékenységére fordída.

8. Az alapítvány jellege:

8,|.l Azalapitvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külfloldi természetes és jogi személy bármikor

az Alapítvány fennáilása alatt tetszése szerinti vag-yoni hozzájáruIással csatlakozhat, A csatlakozás

ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítóijogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti

Török Éva Ügyvédi lroda
dr, Török Eva Ildikó

ffiu.u.
Adószám: 18133909-2-13

2

l

JogszabályhelyKözfeladatKözhasznű ter,ékenység

A köznevelésről szó

2011. évi CXC.
törvény 4, § 14a.

pontjának n) alpontja,

7. § (5) bekezdése

1ó
Oktatás

gyakorlat szerzésének,

kutató munk áj ának támo gatás a

szakemberek és tanulók

továbbképzésének
1

A köznevelésről
201I. évi CXC.
törvény 4. § 14a.

pontjának n) alpontja,

7. § (5) bekezdése

szólóOktatáspari szakemberek trrdásátadásának

támogatása
2.

20II. évi CXC.
törvény 4. § 14a.

pontjának n) alpontja,

7. § (5) bekezdése

szólóAOktatás
J ttinrogatásaLakossági képzések, oktatirs

A tudományos
kutatásról, fej lesztésről
és innovációról szóló
2014. évi LXXVI,
törvény 5. § (3)

bekezdés

,Kutatás és fejlesztésletikísérközösségi,Közhasznú,
támogatásamegvalósításánaképítmények

innovatíeStechnoló giával(profilba illő
szemlélettel)
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azonban az a jog,hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának fe7haszná|ására

vonatkozóan.

8.2.1 Az alapitv1ny közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktÓl fiiggetlen és

azoknak any agi támo gatást nem nyűj t.

8.3 l Az alipiíványtiatározat|anidőtartamra hozta|étre az a1apitő.

9. Az alapitvány működése:

9.1 l Az alapitvány tevékenységének és múködésének pontos leírásához Szervezeti MŰkÖdési

Szab á|y zatot ( S zM S z) készít.

9.2 l Az alapító hatála esetén az alapítői jogokat a kuratórium gyakorolja.

l0. Az alapítványi vagyon kezelése és felhasználása:

10.I.1 Az alapitvány mindenkori vagyona klzárőIag a jelen alapítő okiratban megjelÖlt célok

megvalósításáía használható fel. Az aÍapítői vagyonnal,a kuratórium gazdálkodik. Az alaPitvÍnY a

,rug"yo1 kezelésére és átutalással érkező adómanyok gyűjtésére bankszámlát nYit. A célok

mJgvalósítása érdekében az alapítvány vagyonfelhasználása támogatás útján történik. A támogatások

odáítélér" egyéni kérelemre töiténő egyéni támogatás, pátyáztatás, illetőleg a kuratórium bármelY

tagjának éűelése alapján történhet.-A pályáztatás esetében a kuratórium Írja ki az alaPÍnánY

hínlapján a pályázat-feltételeit ftülönöien a pályázati határidejét, a pólyázók körét, a pálYázat

benyijtásánai módjái és határidejét, elbírálá.sának módját és határidejét, illetőleg a pálYázat

,ruáűérryérrek rgazőlható módon történő közlését) és a beérkezett pályázatokat is a kuratórium bírálja

el. .l pályőzat eredményét a kuratórium az 
'alapínány 

honlapjárt köteles a kiírásban szerePlő

határidőben, mindenki Jámára iól láthatóan feltüntetni, illetőleg a pályázókat ajánlott levéllel kÜlÖn

is értesíteni. Az egyéni támogatás esetében ugyancsak a kuratórium dönt a kérelem alaPján a

tdmogatás mértékéről, esetleges feltételetről és annak odaítélhetőségéről.

10.2.1 Alapítványi céLra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az a|aPitást

követően áz alapiwányi szám!ári érkező pénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott

adomány fordítható. Áz abpitő és a csatlako ző az alapitvány részére juttatoít vagyont,nem vonhatja el

és nem követelheti vissza. Az alapítvány tartozásaiért saját vagyonával felel. Lz aLaPiíő - vagYoni

hozzájáru|ásának megfizetésén tűl- azalapifrány tartozásaiért saját vagyonával nem felel.

10.3j Az éves beszámolót és a kőzhasznűsági mellékletet az alapítvány legkésőbb minden év

március 1. napjáig a www.vándorepito.hu internetes honlapján és az alapítvány székhelYén

kihelyezett hirdetőtáblánkőzzéteszi. fEctv. 37. § (3) bekezdés d.) pontja]

70.4.1 Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásárÓl, Úgy rendelkezése

érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.

10.5.1 Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznűvagy a létesítő okiratban meghatározott

alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszéIyeztetve végez; Az alapítvánY az

á|larrtháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésére nem

használhatla fel. Csak olyan módon vehet fel hitelt, illetve vállalhat kötelezettséget, amely nem

veszélyezteti az alapcél szerinti tevékenységének ellátását és működésének fenntartását.

t0.6.1 Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott

közhasznú tevékenységére fordítj a.

A
_]

Török Éva Ügyvédi Iroda
dr, Tórök Eva Ildikó

mu.u.
Adószám : 18133909-2-13
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11. Az alapítvány ágyvezető szerve:

11.Ll Az a\apítő az alapitvány vagyonának kezelésére három természetes szemólyből álló
kuratóriumot jelöl ki.

A kuratórium elnöke:
név: Radev Gergő
lakcím: 762I Pécs, Kisflórián utca2
anyja neve: Selyem Margit

A kuratórium további tagtraí:

név: Kis Kálmán Csaba (alapító)
anyja neve: Vilmányi Zstlzsanna
lakcím: 1192Budapest, Baross ll,72. fszt.2.

név: Bakos Judit Piroska
lakcím: 3870 Encs, Széchenyi út 7.

anyja neve: Kovács Szidónia Erzsébet

A kuratórium elnökét megillető képviseleti jog terjedelme és gyakorlásának módja:
áItalános és önálló .

11.2.1 Akuratóriumi tagok kijelölése határozat|an időre szól. A kuratóriumi tagokat az alapítő jelöIí
ki, s tisztség annak elfogadásával jön létre. Az alapítvány kuratóriumánaktagai az alapítvány vez,ető

tisáségviselői.

A kuratóriumi tagság megszűnik:
- atagha|áIával,
- lemondásával,
- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá aPtk.3:397. § (3), (4)bekezdésében, a
Btk. 61.§ (2)bekezdés i) pontjában és azEctv.38. § - 39. §-ban foglalt
összeférhetetlenségi éstjzárő okbekövetkeztével, foglalt összeférhetetlenségi éskizátrő
ok bekövetkeztével,
- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással

II.3.1 A kuratórium bi*ositla az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ekltez megteremti a

sztikséges eszköz és feltételrendszert. Dőnt azalapítványhoz érkezett adományok elfogadásáról, illetve,
visszautasításaról. Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.

IL4.1 AKuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban , igazolhaíőmódon. Írásbeli
igazolhatő módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajárrlott vagy tértivevényes kiildeményként,
továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés
visszaígazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény).

I1.5.1 Akuratórium feladata ellátása során határozataitnyilvénos ülés tartásávalhozzameg.

Az ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmazrria kell az alapítvény
nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirenü pontokat. A meghívót
a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megktildeni e-mailen vagy postai úton, hogy
a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen.

11,.6.1 A kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a meghívót az alapítvány honlapján, illetőleg az
alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára kifi,iggessze.

Török Éva Ügyvédi lroda
dr. Török Eva lldikó

--=-ffiffiaory,+Éfru. t4.
Adószám: 18133909-2-13
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lL,I.1 Akuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van, Haíátozatát _ ha az

alapító okirat másként nem rendelk ezik_*irrát arorn tfr jelenléte 
".átór, 

egyszerú szótÖbbséggel, míg

két tag esetén egyhangúlag \y:r?. a uesramoló é;" a mérleg jóváhágyásáról,. valamint ezze|

egyidejűleg 
" 

to"r,ur"rt!agi-*.iretr., etfogádásáróI az áItaIános szabályok szerint dönt,

A határ ozat meghozatalakor nem szav azhat az,

a) akíí ahatátozatrtii"i"""ttreg vagy felelőssjg aló1 mentesí t vagy a jogi személy terhére

másfaj ta előnyben részesít;

b/ akivel a hitározatszeriirt szerződésIkell kötni;

"1 
utu 

"tt"n 
altatározat alaplánpert kell indítani;

d) akinek o|yanhozzít^i|ia:iaaekelt a döntésben, aki az a|apítvány a|apítőja;

e) aÁ adöntésben érdekelt Áá" 
"r"*"r.tt"iiáut.eg! 

befolyásón alaPuló kaPcsolatban á11;

vagy

fl ÍUi egyeaként személyesen érdekelt a döntésben,

11.8./ A kuratórium a haíározataít az ülésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a batározat

meghozatalát követő 8 napon belül írásbÁ igazo|hatő módon is közli ahatározatnak az a|apitvány

hoűapj án történő kőzzétételével e gyidej úle g,

11.9.iAkuratóriumkötelesgondoskodniolyannyilvántafiásvezetésérő|(HaÍározatokKönyve),
amelyből a döntésének tartalma, iotipon6a 

'és haíá|ya, illetve a döntést támogatók és ellenzők

számaránya (ha lehetséges, személye) áegállapíthuto. a kuratórium tevékenysége, illetve az

a|apitvány múködése soián keletkezett iratőkba személyazonosságának igazo|ását és érdekének

valószínúsítését követően, - a személyiségi és más alkotmányos jogok 1iszteletben tartásával,- az

alapítvány székhelyén baiki betekinthet, Ai iratbetekintést a kuratóiium elnÖke vag:Y aZ általa kijelÖlt

kuratóriumi tag azigény bejelentését köveó s 
"upon 

beltil az aIapitvány székhelyén biztosítja,

11.10./ A kuratórium tagjait dijazás nem illeti meg, azonban ígazolt készkiadásaik, költségeik

megtérítésére igényt tarthatnak.

12. Összeférhetetlenségi szabályok:

I2.Ll yezeíő tisztségvi se|ő aza nagykoru személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége

e1|átásához s"tftsegls-"táru"" ,r"Ő korlátoztík. A vezető tisztségviselő igYvezetési feladatait

személyesen köteleJ ellátni. Nem lehet vezető tisztségvisel ő az, aklt bűncselekménY elkÖvetése miatt

jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, ur"ig a büntetett előélethez fuződő hátrányos

következmények alá nem mentesült. Nem leiret vúető tisztségviselő az, akit e foglalkozástól

jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az e\tiltás hatálYa

aLalt azítéletben megjelölt tevéken}séget fo$ató jogiszemély vezető tisztségviselője nem lehet,

Nem lehet yezetőtisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálYa alatt á11.

Az eltiltást kimondó hatátozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselŐ az, akit

eltiltottak a v ezető tisztsé gviselői tevékeny sé gtől,

12.2.1 Az alapítvány kedvezmény ezeítle és annak közeli hozzátartozőja nem lehet a kuratórium tagja,

Az a|apitő litapitii jogok gyak-orlója/, illetőleg törvényes képviselöje és közeli hozzátartozói nem

lehetnek többségben a kuratóriumban.

12.3.1 A kuratórium haIározathozata|ában nem vehet részt az a személY, aki vagY akinek közeli

hozzátartozőja a hatfuozat a|apján kötelezettség vagy felelősség alÓl mentesÜl, vagY bármilYen más

előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt,

Török Éva Ügyvédi Iroda
dr. lorok tsva llolko
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12.4.1 A közhaszrrú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más kÖzhaszrrri szeTvezet

vezető tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhaszrú szervezet vezető tisztségviselője

volt - annak Ágszűnésétmegelőző két évben legalább. egy évig -,
a.l amely jogutó"d nétkül szúni meg úgy, Itogy az-á|Iami adó_ és várnhatóságnál nyilvántartott

adó- és váűa*ozását nem egyenlítette ki,

b./ amellyel szemben az áíaÁiadó_ és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fe|,

c./ amellye1 szemben az á|Iaml,adó- és vámhatóság iz\etLezárás intézkedést akalmazott, VagY

izletlezár ást he lyette s ítő bírs ágot szab ott ki,

d./ amellmek úszámát áz álláml adó- és vámhatóság az adőzás rendjéről szóló tÖrvénY szerint

felfi.iggesztette vagy törölte.

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennYi érintett kÖzhasznú

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznir

szerv ezeLnél is betölt.

Az a|apitő okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári TörvénykönYvrŐl szÓlÓ 2013, évi V,

törvény, az egyesülési jogról, a k-özhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek műkÖdéséről és

támogitásáróiszóló zoi t _ evi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően akaLmazn|

Alapító, a jelen a|apítő okiratot elolvasás után, mint akaratáva|mindenben megegYezőtjóváhagYÓlag,

írla alá.

KeIt: Budapest, 202 ], márcitts 29. napján

4^ /r;],L t^,0.-.
alapító

Ellenj egyze m Budap esten, 2 0 2 ] . március 2 9. napj án

]i,íiá-"-
" " ",übvüéd

dr. Török Eva lldikó 2040 Budaörs,iiátra u. 14.
ügyvéd -noószam, 18133909-2-13
KASZ: 36070601
Török Eva Ügyvédi Iroda
2040 Budaörs, Mátra u. 14.
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