Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány
Módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
Alapító okirata

Az alapító a Magyar Köztársaság Polgári törvénykönyvéről szóló 2013. évi V. törvény valamint az egyesülési jogról, a
közhasznú jogállásról, valamint civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényre és
az új Ptk vonatkozó rendelkezései alapján az alábbiak szerint határozza meg a Fővárosi Bíróság által 2000. január 31.
napján kelt, Pk. 61120/1999/3. számú végzésével 7747. sorszám alatt közhasznú szervezetként nyilvántartásba vett
Magyar Bohócok a Betegekért Alapítvány, módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát

Kelt: Budapest, 2014. június 22.
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MAGYAR BOHÓCOK A BETEGEKÉRT ALAPITVÁNY
Módosított alapító okirata egységes szerkezetben
1./ Az alapítvány neve:
MAGYAR BOHÓCOK a BETEGEKÉRT ALAPITVÁNY
2,/ Az alapítvány székhelye:
H-1222. Budapest Mező u. 17.
3./ Az alapítvány jogállása:
Közhasznú szervezet, önálló jogi személy
4./ Az alapító:
Prof. Dr. Riesz Tamás
/ Budapest 1945. Május 31. An. Tallós Márta, H-1O25. Budapest Orgona u. 5./
5./ Az alapítvány célja:
Az alapítók az artista művészet eszköztárának felhasználását tűzik ki elsődleges célul a beteg gyerekek gyógyítása
érdekében, különös tekintettel arra, hogy a lelki gyógyítás fontos elem a betegségek gyógyításában.
Az artista művészek olyan módszereket és kellékeket alkalmaznak e tevékenységük során, amelyek segítségével e
betegeknél jókedv és nevetés érhető el, eszköztáruk felhasználásával különösen törekszenek arra, hogy a betegek
fantáziája, jövőképe, gyógyulási törekvése, életöröme erősödjék.
a./ Az artisták, előadóművészek – mint a lelki terápia megvalósítói – az orvosokkal és nővérekkel együtt végzik
gyógyító tevékenységüket.
b./ Az alapítvány a munkáját tevékenysége induló szakaszában a beteg gyerekek kezelését végző egészségügyi
intézményekben kezdi meg, munkáját a későbbiek során kiterjeszti a felnőtt betegekre is.
c./ A terápia végzése az egészségügyi intézmények szabályzatainak, higiéniai előírásainak betartásával történik.
d./ a betegek kezelésében részvevő artisták a tevékenység megfelelő szintű ellátásához speciális képzésben
részesüljenek, tudományos konferenciákon, művészeti képzéseken való részvétellel.
e./ Az alapítvány kutatási tevékenységének eredményei a lelki terápiás kezelések során tovább hasznosíthatók
legyenek. A megszerzett tapasztalatok, eredmények időszakonként összeállított publikációkban megjelenjenek.
f./ A kutatási eredmények tapasztalatok továbbadása érdekében a lelki terápiás gyógyítási mód magyarországi
oktatásának kizárólagos megszervezése és annak bonyolítása.
g./ Információs központok létrehozása, működtetése, pályázatok kiírása, az alapítvány támogatására befolyt
adományok szétosztása céljából.
h./ Olyan, úgy nevezett másodlagos vállalkozási tevékenységek végzése, melyek a közhasznú célok megvalósítását
segítik elő, azokat nem veszélyezteti.
6./ Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet az alábbi közhasznú tevékenység (ek) et folytatja:
A közhasznúságra tekintettel az alapítvány a kitűzött céljait az alábbi módon valósítja meg a 2011. évi CLXXV. Tv.
(továbbiakban: Ectv.) és a 2013. évi V. törvény (továbbiakban: új Ptk.) figyelembe vételével a közfeladatok
teljesítésére vonatkozó jogszabályhelyek megjelölésével:
egészségmegőrzés, betegség megelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység,
1997 évi CLIV törvény (az egészségügyről) 35§ (1),(2)/e
szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása,
2011. évi CLXXXIX. törvény13. § (1) 8.
tudományos tevékenység, kutatás,
1997 évi CLIV törvény (az egészségügyről) 35§ (2.)/f
nevelés, oktatás, képesség fejlesztés, ismeretterjesztés,
2011. évi CXC. törvény (a nemzeti köznevelésről) 1.§(1), 4.§(1)/ n, o
kulturális tevékenység.
2011. évi CLXXXIX. törvény13. § (1)7.
A fent felsorolt közhasznú tevékenységek során az alapítvány, olyan közfeladatott lát el, amelynek ellátását az 1997.
évi CLIV. tv.(az egészségügyről) 144.§ (1.),(2.) tartalmazza.
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A megvalósításhoz szükséges eszközök:
a./ A klinikákon, kórházakban, egyéb gyógyító intézményekben speciális tevékenységek /vizitek/ előirányzása,
megtervezése, megszervezése, végrehajtása az artisták részvételével.
b./ Az egészségügyi intézményekben végzett tevékenységek terápiás eredményeire vonatkozó feljegyzések vezetése
a célból, hogy az alkalmazott módszerek milyen pozitív hatást váltottak ki a betegek gyógyulására és általános
közérzetére.
c./ Újságok, egyéb más publikációk késztése, kiadása, terjesztése, melyek az alapítvány kutatási munkájának
eredményével, a különösen képzett artisták terápiás tevékenységének pozitív hatásaival foglalkoznak.
d./ A betegek kezelésében résztvevő artisták részére képzések, továbbképzések előirányozása, megtervezése,
megszervezése és megvalósítása, bel-és külföldön egyaránt.
e./ Tapasztalatcseréken való részvétel megszervezése, együttműködés kialakítása a hasonló programot végző
külföldi és belföldi szervezetekkel, egyéb művészekkel és egészségügyi dolgozókkal.
f./ A betegek gondozási lehetőségeinek kutatása, kifejlesztése és létrehozása, a betegek gondozását végző
személyekkel együttműködve.
g./ Speciális eseménye, kiállítások, előadások, sajtókonferenciák és sajtóközlemények megtervezése, megszervezése
és bonyolítása.
h./ Az alapítványi cél megvalósítására kiképzett artisták részvételével rendezvények szervezése, lebonyolítása.
i./ A fenti tevékenységeket az alapítvány más, harmadik személy részére történő megbízás adásával is megvalósíthat.
Az alapítvány közhasznú céljának kedvezményezettjei: a gyermek és felnőtt kórházakban, klinikákon, egészségügyi
Intézményekben tartózkodó, fekvő betegek, azok hozzátartozói, akik az alapítvány lelkiterápiás, gyógyító rendszeres - bohócdoktori vizitjeiken jelen vannak. A kedvezményezettként megjelölt személy (ek) nem támaszthat
igényt az alapítvánnyal szemben.(új Ptk. 3:391. §(1)/i)
7./ Az alapítványt képviselő szerv és ennek működése:
A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az alapítvány, vezető tisztségviselői.
Az alapítvány határozatlan időre jön létre.
Vagyonának kezelésére és a vagyon alapítvány céljaival összhangban álló felhasználásának biztosítására az alapító 3
tagú kuratóriumot hoz létre, mely az alapítvány céljának megfelelően dönt az alapítvány vagyonának
felhasználásáról. A kuratórium biztosítja, hogy az alapítvány munkájáról, illetve eredményéről a nyilvánosság, illetve
az alapítvány tevékenységét bármilyen módon támogató szervek és személyek tájékoztatást kapjanak. A kuratórium
az alapítvány elvi és gyakorlati támogatói közül úgynevezett „Alapítványi Védnököket” választhat.
A kuratórium és tagjainak megbízatása határozatlan időre szól. A kuratórium tagjainak megbízatása megszűnik a tag
halálával, vagy lemondásával, illetőleg a kuratórium, alapítók általi visszahívásával, amennyiben a kuratórium
veszélyezteti az alapítvány céljainak megvalósítását. A kuratóriumi tag lemondását írásban közölheti.(új Ptk. 3:391.
§(1)/c)
A kuratóriumi elnök és a kuratóriumi tagok, anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik munkájukat.(új Ptk.3:391.§(1)/d)
Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratába meghatározott közhasznú
tevékenységére fordítja;
Gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú az e- okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység
megvalósítását nem veszélyeztetve végez. (Ectv.34. §(1)/b)
Közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem
nyújt.
A kuratórium dönt:
Az alapítvány vagyonának felhasználásában.
Az alapítvány rendeltetésszerű munkájának ellátásához szükséges alkalmazottak számának, az alkalmazás
feltételeinek meghatározásában.
Az éves munkaprogram, valamint az éves beszámoló és közhasznúsági mellélet elfogadásában, az Ectv.
29-30.§ rendelkezéseinek megfelelően letétbe helyezéséről – minden év május 31-ig - a bíróságnál
valamint nyilvánosságra hozatalában az alapítvány honlapján.
Az éves gazdálkodás eredményének elfogadásában.
Az ülések időpontjában és napirendjében.
Az alapítványhoz való csatlakozás formájáról.
Az alapítvány nevével, emblémájával végezhető tevékenységekről.
Az alapítvány vállalkozásaihoz kialakítandó munkacsoport létrehozásában.
A vállalkozások működtetésének pénzügyi elveiről.
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A kuratórium működésének szabályai:
Az Alapítvány az összeférhetetlenségre vonatkozó szabályit az Ectv. 38§ -39§ szakasz figyelembevételével állapítja
meg:
A vezetőszerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, élettársa
/továbbiakban együtt: hozzátartozó/ a határozat alapján
kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármely 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, illetve az egyesület által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
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 két
évben legalább egy 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.
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet előzetesen
tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt.
A kuratórium elnökből és két tagból áll.
A kuratórium elnöke:
Balogh László /Budapest 1954, szeptember 28. An. Fógel Ilona/ H-1222. Budapest Mező u. 17.
A kuratórium tagjai:
Smrcz Ervin / Rákoscsaba, 1945. November 22. An. Veress Borbála/ H-1078. Budapest István u. 20.
Kárpáti Enikő /Hódmezővásárhely, 1963. március 11. An. Kiss Piroska/ H-1073. Budapest Akácfa u. 63.
A kuratórium ülései nyilvánosak.
A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. A kuratórium döntéseit a jelenlévők egyszerű
szótöbbséggel hozott határozataival hozza meg. Minősített, kétharmados többségű szavazatra van azonban szükség
az Alapítvány szervezeti és működési szabályzatának, egyéb szabályzatának és az éves alapítványi beszámolónak az
elfogadásához, továbbá az éves szinten az Alapítvány működési költségeinek fedezésére szolgáló alapítványi források
támogatására szolgáló keretösszegekre való felosztásáról történő döntéshez.
A kuratórium üléseit az elnök vezeti. A kuratórium ülését az ülést megelőző legalább 8 nappal a napirendi pontok
megjelölésével a kuratórium elnöke hívja össze, mely értesítést e-mailen, vagy faxon, vagy postai úton tesz meg,
A kuratórium évente legalább egyszer tart ülést.
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.
A kuratórium határozathozatala:
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;
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója;
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben (új Ptk. 3:19. §(2)
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Az alapítvány összes iratába, előzetes időpont egyeztetés után (telefon: 0620-949-0633), bárki betekinthet, arról
saját költségén másolatot készíthet.
A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell vezetni. A jegyzőkönyvek alapján a döntéseket külön nyilván kell tartani,/
Döntések Tára/ melyből ki kell tűnnie a döntés tartalmának, időpontjának, hatályának és a személyhez kötött
szavazati aránynak. /Név szerinti, Döntést támogató, ellene szavazó, tartózkodó /.
A döntéseket, az üléseket követően sorszámozva, folyamatosan be kell vezetni a Döntések Tárába.
A döntést az érintettekkel 3 napon belül közölni, ezzel egyidejűleg a döntést, a meghozatalát követő 10 napon belül
az alapítvány www.bohocdokik.hu Internetes oldalán kell közzétenni.
A kuratórium elnöke:
Az alapítvány alkalmazottai felett gyakorolja a munkáltatói jogokat.
Szervezi és összehangolja a kuratórium munkáját.
Képviseli a kuratóriumot önállóan harmadik személyekkel, szervekkel szemben, melyre esetenként másik
kuratóriumi tagot is megbízhat.
köteles az alapítvány jogszabályban előírt adatait a nyilvántartó bíróságnak bejelenteni.
Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezés, egy másik kuratóriumi taggal együttesen.
Az Alapítvány Művészeti vezetése, díjazás ellenében, melynek összegét a kuratóriumi tagok határozzák meg.
A kuratóriumi elnök felelőssége:
A vezető tisztségviselő az ügyvezetési tevékenysége során a jogi személynek okozott károkért a szerződésszegéssel
okozott kárért való felelősség szabályai szerint felel a jogi személlyel szemben.
(új Ptk. 3:24. §)
A kuratórium elnöki megbízatás megszűnése:
(1) Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával;
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével;
c) visszahívással;
d) lemondással;
e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.(új Ptk. 3:25. §(1.)
8./ Az alapítvány felügyelő szervét az alapító az új jogszabályi változások miatt megszünteti, mivel az alapítvány éves
összbevétele –három éve - nem éri el az 50.000.000 forintos felsőhatárt.(Ectv. 40. § (1)
9./ Az alapítvány vagyona:
Az alapítvány céljára rendelt vagyon: 100. 000 Ft, azaz egyszázezer forint.
Az alapító az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza.
Az alapítói jogok gyakorlása az alapító kiesése esetén, ha az alapító meghalt, jogutód nélkül megszűnt vagy más
okból az alapítói jogait véglegesen nem gyakorolja, az alapítói jogokat kijelölés hiányában a kuratórium gyakorolja.(új
Ptk. 3:394. §(1)
10./ Az alapítványhoz való csatlakozás:
Az alapítványhoz csatlakozhat minden hazai, vagy külföldi természetes, vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel
nem rendelkező szervezet, amennyiben az alapítványnak a jelen alapit okiratban foglalt céljával egyetért és a célok
megvalósulása érdekében az alapítvány javára vagyoni juttatást, ajánl fel.
11./ Az alapítvány vagyonának felhasználása:
Az alapítvány közhasznú céljainak megvalósulása érdekében a mindenkori teljes vagyon felhasználható.
12,/ Az alapítvány megszűnése:
(1) Az alapítvány megszűnik, ha
a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg;
b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy másalapítvánnyal való
egyesülésre nincs mód; vagy
c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.
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(2) Az alapító nem szüntetheti meg az alapítványt.
(3) Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat gyakorló személyt vagy
szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a
felügyelőbizottsággal és a könyvvizsgálóval is.
(4) Ha az alapítói jogokat gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi
intézkedést nem hoz, a kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A
bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az alapítvánnyal és harmadik
személyekkel szemben a kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.
(5) A jogutód nélkül megszűnő alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után megmaradó vagyonáról a törlését
elrendelő határozatban kell rendelkezni.(új Ptk. 3:403. §(1-5).
13./ Általános rendelkezések:
Az alapítvány, alapító okiratának érvényességéhez, annak bírósági nyilvántartásba vétele szükséges. Az alapítvány a
nyilvántartásba vétellel nyeri el jogi személyiségét.
Az alapítvány köteles a saját honlapján nyilvánosságra hozni éves beszámolóját, eredményét, a szolgáltatások
igénybevételének módjáról szóló tájékoztatást.
Az alapítvány működése szolgáltatási igénybevétele, beszámolói nyilvánosak, bárki számára igénybe vehetők.
Az alapító, az Alapító Okiratot indokolt esetben – az alapítvány nevének, céljának és vagyonának sérelme nélkül –
módosíthatja. A módosításra az alapítvány nyilvántartásba vételére vonatkozó szabályokat kell megfelelően
alkalmazni.
A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról (új Ptk.), a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV.(Ectv.)
rendelkezései az irányadóak.
Az Alapító a jelen Alapító Okiratot elolvasást és értelmezést követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt,
jóváhagyólag, aláírta.
Budapest, 2014. év június /hó/ 22. /nap/
…………………………………..
Prof. Dr. Riesz Tamás
Alapító

Záradék:
Igazolom, hogy az egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a
létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.
Előttünk, mint tanúk előtt:

1.
Név: Balogh László Tamás
Lakcím: 1222.Budapest Mező u. 17.

2.
Név: Smrcz Ervin Gyula
Lakcím: 1078. Budapest István u. 20

Aláírás: ……………………………

Aláírás: ………………………
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