
A Magyar Nemzeti Szívalapítvány alapító okiratának az alapítás által bekövetkezett 
módosításokkal, kiegészítésekkel és a jogi szabályozás aktualitásaiból eredő változásokkal 
egységes szerkezetbe foglalt szövege: 
 

Alapító Okirat 

 
A Magyar Kardiológusok Társasága a létrehozandó Alapítvánnyal segíteni kívánja a 
magyarországi szívalapítványok hazai és nemzetközi kapcsolatainak magasabb szintű kiépítését, 
egyeztetett akcióinak végrehajtását. Ezért a Magyar Kardiológus Társaság, mint alapító a Polgári 
Törvénykönyvről szóló többször módosított 1959. évi IV. tv. 74/a paragrafusa alapján jogi 
személyiséggel rendelkező alapítványt hoz létre az alábbiak szerint: 
 
1 Az Alapítvány neve, székhelye 

 
1.1  Az Alapító:     Magyar Kardiológusok Társasága 

1.2  Az Alapítvány neve:    Magyar Nemzeti Szívalapítvány 

1.3  Az Alapítvány angol elnevezése:  Hungarian National Heart Foundation 

1.4  Az Alapítvány székhelye:   1146 Budapest, Cházár András u. 19. 

 
2 Az Alapítvány célkitűzései 

 
2.1 A szívbetegségek megelőzése, a magyarországi szívbetegek ellátásának javítása, valamint 

a hirtelen szívhalálokok megelőzésében való közvetett és közvetlen közreműködés. 

2.2  A "2.1." pontban megfogalmazott célok képviselete hazai és nemzetközi fórumokon. 

2.3  A magyar szívalapítványok hazai és nemzetközi tevékenységének összehangolása, 

koordinálása. 

2.4  Hazai és külföldi támogatások szervezése. 

 
3 

Az alapítvány által végzett közhasznú tevékenység az 1997. évi CLVI. törvény 26. § c. pontja 
szerinti 01 egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység, amely az 1990. Évi LXV. Törvény a helyi önkormányzatokról 8. § (1) és (4) 
bekezdés, illetve a 63. § (1) és 63/A § n. pontjában meghatározott helyi, illetve fővárosi 
önkormányzati feladat. 
 
4 

Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, figyelemmel az 1997. Évi CLVI. 
törvény 26.§ a. pontjára -, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem 
nyújt. 
 



5 

Az alapítvány pártot, országgyűlési képviselőt, helyi önkormányzati képviselőt, kisebbségi 
önkormányzati képviselőt és polgármester jelöltet a választásokon nem támogat, párttól, politikai 
szervezettől támogatást, adományt nem fogad el és nem is ad. 
 
6 Csatlakozás az Alapítványhoz 

 
Az Alapítványhoz minden Magyarországon bejegyzett szívalapítvány bármikor csatlakozhat, 
amely egyetért az Alapítvány célkitűzéseivel, elfogadja annak működési rendjét és anyagi 
hozzájárulással támogatja az Alapítvány működését. A csatlakozás nem jelent szervezeti 
kapcsolódást. A csatlakozási alapítványok évente a Kuratórium által meghatározott összeggel 
járulnak hozzá az alapítvány működési költségeihez.  
 
6.1.1 A csatlakozni kívánó Alapítvány Kuratóriumának írásos nyilatkozata szükséges, hogy a 

jelen Alapítványhoz való csatlakozás megvalósulhasson.  
 
6.1.2 A Magyar Nemzeti Szívalapítványhoz csatlakozó más szívalapítvány, ha a csatlakozás 

feltételei megvalósultak, akkor saját neve mellett viselheti az alábbi megjelölést: A 
"Magyar Nemzeti Szívalapítvány" támogatója. 

 
6. 2  A Magyar Nemzeti Szívalapítvány nevében, illetve a csatlakozó szívalapítványok és a 

Nemzeti Szívalapítvány által közös név alatt pályázatot csak a Kuratórium előzetes 
engedélyével lehet benyújtani. A közös név alatt benyújtott pályázatok révén elnyert 
pályázati díjak megosztása tárgyában a kuratórium az előzetes engedély megadásakor 
dönt. 
 

7 Az Alapítvány vagyona 

 

7.1 Az Alapítvány induló vagyona:100,000 Ft, azaz százezer forint. 
 
7.2  Az Alapítvány elfogad anyagi támogatást, az Alapítvány céljainak megvalósulását 

elősegítő szolgáltatást vagy vagyontárgyat mindazon természetes vagy jogi személytől 
vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságtól, aki vagy amely egyetért 
ezen alapító okirat célkitűzéseivel. 

- Az alapítvány céljainak megvalósítására az alapítvány vagyona és annak 
hozadéka szolgál. 
- az alapítvány vagyona növekedhet a Kuratórium alapítványi vagyonával történő 
gazdálkodás eredményeképpen, 
- az alapítvány vagyona csökkenhet az alapítvány céljának megvalósulása 

folytán. 
 
7.3 Az alapítvány vagyonának felhasználása 
 

- Elsődlegesen az alapítói célok megvalósulása érdekében kerül felhasználásra az 
alapítvány vagyona. 



- Az alapítvány anyagi támogatást csak azoknak az egyéneknek, vagy 
szervezeteknek nyújt, akik vagy amelyek elfogadták a Magyar Nemzeti 
Szívalapítvány Alapító Okiratban foglalt célkitűzéseit. 
- A Magyar Nemzeti Szívalapítvány támogatói eszközök elnyerésére 
pályázhatnak, olyan programok megvalósítása érdekében, amelyek elősegítik a 
Magyar Nemzeti Szívalapítvány céljainak megvalósulását, a pályázatok alapján a 
támogatás odaítéléséről a Kuratórium dönt. 
- A Magyar Nemzeti Szívalapitvány által nyert pályázati összegből a Kuratórium 
döntése alapján a csatlakozó szívalapítványok támogatást kaphatnak. 
- Az alapítvány vagyona csak alapítványi célokra és az ezzel összefüggésben 
felmerülő költségek kifizetésére használható fel. 
- Az alapítvány vállalkozói tevékenységet csak közhasznú céljainak megvalósítása 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. A gazdálkodás során elért 
eredményét nem osztja fel, azt az alapítvány céljaira fordítja. 

 
8 Az alapítvány működése 

Az alapító dönt: 
- az alapító okirat elfogadásáról, módosításáról,  
- a közhasznú jogállás megkéréséről, 
- a kuratórium tagjainak kijelöléséről és a kijelölés visszavonásáról. 

 
9 Az Alapítvány szervezeti felépítése 

 
9.1  A Kuratórium az Alapítvány legfőbb döntéshozó, ill. képviselő szerve. A Kuratórium 6 

tagú. 
 
Az alapító a csatlakozó, Magyarországon bejegyzett szívalapítványok javaslatára jelöli ki a 
kuratórium 3 tagját, két kuratóriumi tagot pedig a Magyar Kardiológus Társaság Elnökségének 
tagjai közül jelöl ki. 
 
9.2 A. Kuratórium tagjai: 
 
Dr. �agy András  
… 
 
Dévai Endre  
… 
 
Dr. Ruzsás Éva 
… 
 
Prof. Dr. Forster Tamás, a Magyar Kardiológusok Társaságának elnöke  
… (bejegyzés folyamatban) 
 
Dr. Kiss Róber Gábor, a Magyar Kardiológusok Társaságának főtitkára  
… (bejegyzés folyamatban) 

 



9.3  A Kuratórium elnöke, alelnöke: 
A Kuratórium elnökét és alelnökét az alapító bízza meg a csatlakozó szívalapítványok javaslata 
alapján kijelölt kuratóriumi tagok közül. Az Alapítványt a kuratórium elnöke és alelnöke 
képviselik. 
 
A Kuratórium elnöke, az Alapítvány képviselője: 
Dr. �agy András 
… 
 
A Kuratórium alelnöke, az Alapítvány képviselője: 
Dévai Endre 
… 
 
9.4 A Kuratórium feladatai: 

- A szívbetegségek megelőzése, a szívbetegek ellátásának javítása érdekében 
programokat, akciókat szervez, 

- a magyar szívalapítványok éves hazai és nemzetközi tevékenységének 
összehangolása, 

- az alapítványi célok érdekében a csatlakozó szívalapítványokkal közös 
pályázatok szervezése, közös programok koordinálása, 

- a sajtó, rádió, TV irányában folytatott propaganda munka összehangolása, 
- nemzetközi szintű támogatások előmozdítása, 
- szervezi az Alapítvány propaganda munkáját, 
- képviseli az Alapítványt hazai és nemzetközi fórumokon, 
- az Alapítvány működéséről szóló éves beszámoló elfogadása egyszerű 

szótöbbség mellett, 
- a Szervezeti és Működési Szabályzat és az egyéb belső szabályzatok 

elkészíttetése, elfogadása, módosítása, 
- az Alapítvány tevékenysége és gazdálkodása legfontosabb adatainak évenkénti 

nyilvánosságra hozatala országos sajtó útján 
- éves közhasznúsági jelentés elfogadása 

 
A Kuratórium felelőssége az Alapítvány céljára rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése. 
 
9.5 A Kuratórium működése 
A kuratórium szükség szerint, de évente legalább kétszer köteles ülésezni. A kuratórium ülései 
nyilvánosak. 
A kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen tagjainak több, mint a 2/3-a jelen van. 
Határozatképtelenség esetén az ülést 14 napon belül, változatlan napirenddel össze kell hívni. 
A kuratórium ülését az elnök hívja össze. Össze kell hívni a kuratóriumot, ha azt 3 kuratóriumi 
tag írásban, a napirend megjelölésével indítványozza, vagy az alapító indítványozza. 
A kuratórium ülésére írásos meghívót kell a tagok részére küldeni úgy, hogy azt az ülés előtt a 
döntéshozatalhoz szükséges írásos anyagokkal együtt - legalább 8 nappal korábban megkapják. 
A kuratórium döntéseit a jelenlévő tagok számának megfelelően egyszerű szótöbbséggel hozza, 
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója, (Ptk. 685. § b.) élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól 



mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 
érdekelt. 
 
A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni. 
 
A kuratórium által hozott határozatokról nyilvántartás készül, amelynek vezetése a Kuratórium 
elnökének a feladata. A nyilvántartás az alábbi adatokat tartalmazza: 
• a kuratóriumi határozat tartalma 
• a határozathozatal időpontja és hatálya 
• a döntést tartalmazó határozat támogatónak és ellenzőinek aránya és név szerinti feltüntetése. 
A kuratórium határozatait a nyílt ülésen kihirdeti és írásos formában eljuttatja az érintettek 
részére. A határozatok kifüggesztésre kerülnek az alapítvány székhelyének irodájában, az erre a 
célra rendszeresített hirdetményi táblán. 
 
Az alapítványi pályázatokat országos sajtó útján hirdeti meg az alapítvány kuratóriuma, egyben 
kifüggesztésre kerül a Kuratórium székhelyén, annak irodájában, továbbá közvetlenül 
rneghirdetésre kerül valamennyi, a Magyar Nemzeti Szívalapítványhoz csatlakozott 
szívalapítvány részére. 
 
A kuratórium éves beszámolója nyilvános, az alapítvány székhelyének irodájában a hirdető 
táblán megtekinthető. 
 
A Kuratórium működésével kapcsolatosan keletkezett iratok minden hónap első hétfőjén 12,00 -
15,00 óráig a kuratórium székhelyén lévő irodában bárki által megtekinthetőek. 
 
A Kuratórium Elnöke képviseli az Alapítványt, és a Kuratórium más tagjával együtt 
utalványozási joga van az Alapítvány bankszámláját vezető banknál. 
A kuratórium működésének további részletes szabályait a Szervezeti és Működési Szabályzatban 
és az egyéb belső szabályzatokban kell meghatározni. 
 
10 Az Alapítvány határozatlan időre alakul 

 
11 Felügyelő bizottság 

 

11.1  Az alapítvány gazdálkodásának ellenőrzése: Felügyelő bizottság 
 
Az alapító a kezelő szerv rnunkáj ának ellenörzésére 3 fős, elnökből és 2 tagból álló felügyelő 
bizottságot hoz létre. (az 1997. évi CLVI. tv.10. §-a alapján) 
Nem lehet a felügyelő bizottság elnöke vagy tagja az a személy:  
• aki a kuratórium elnöke vagy tagja, 
• aki az alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban ál1, ha a jogszabály 
másképp nem rendelkezik. 
• Aki az alapítványi cél szerinti juttdtásból részesül, kivéve a bárki által megkötés né1kül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, 
• illetve az előző három pontban felsorolt személyek hozzátartozója. 
 



11.2  A felügyelő bizottság elnöke: 
 
Dr. Matos Lajos  
… 
 
11.3 A felügyelő bizottság tagjai: 
 
Dr. Rostás László 
… 
 
Dr. Kerkovits András 
… 
 
 
A felügyelő bizottság feladatai: 
 
• ellenőrzi az alapítvány működését, gazdálkodását, ennek során a kuratórium elnökétől, titkárától 
és tagjaitól jelentést, tájékoztatást, felvilágosítást kérhet, továbbá az alapítvány könyveibe, 
irataiba betekinthet és azokat megvizsgálhatja, 
• az alapítvány kuratóriumi ülésein tanácskozási joggal részt vehet, 
• köteles a kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását kezdeményezni, ha arról szerez 
tudomást, hogy: 
 
• az alapítvány működése során olyan jogszabály-sértés vagy az alapítvány érdekeit egyébként 
súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése, vagy következményeinek 
elhárítása, illetve enyhítése a kuratórium döntését teszi szükségessé 
• a kuratórium felelősségét megalapozó tény merült fel. 
 
A kuratóriumot a felügyelő bizottság indítványára - annak megtételétől számított 30 napon belül - 
össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a vezető szerv összehívására a felügyelő 
bizottság is jogosult. 
 
Ha a kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges intézkedéseket nem 
teszi meg, a felügyelő szerv köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet ellátó 
szervet. 
 
12 Az Alapítvány megszűnése 

 
Az Alapítvány megszűnik a Ptk. rendelkezéseinek megfelelően. A megszűnéskor fennmaradó 
vagyont hasonló közcélra kell fordítani. 
 
Az alapító tudomásul veszi, hogy az Alapítvány érvényességéhez annak bírósági nyilvántartásba 
vétele szükséges. 
 
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. illetőleg az alapítványok működésére, 
illetve gazdálkodására vonatkozó hatályos jogszabályok előirásai az irányadók. 
… 


