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EKE EVANGÉLIUMI ALAPÍTVÁNY 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalva)  

 

 
 

1. Alapítók:  
 

Adámi László 4400 Nyíregyháza, Luther tér 12. sz. alatti lakos, 

néhai Farkas János 

néhai Klucsik Jánosné 

néhai Pintér Tibor  

néhai Dr Zsigmondy Árpád 3000 Hatvan, Béke u.46. sz. alatti lakos, 

 

akik az Alapítvány létrehozásakor - Budapesten, 1997. november 16-án - ezt a nyilatkozatot 

tették: 
„Alulírott evangélikus alapítók elhatároztuk, hogy közcélú alapítványt hozunk létre azzal a céllal, 

hogy evangélikus egyházunk lelki életének fejlődését segítsük az evangélium által, alapítványi 

keretek felhasználásával. A Jézus Krisztus evangéliumát, mint az Istentől kapott drága kincset 

szeretnénk  minden lehetséges módon és formában továbbadni elsősorban egyházunk népének, 

de egyházunkhoz nem tartozó személyeknek is. Az evangélizálás és misszió eszközeivel próbáljuk 

az alább vázolt célokat megvalósítani." 
 

2. Az alapítvány megnevezése: EKE (Evangélikusok Közössége az Evangéliumért) Evangéliumi   

      Alapítvány 

 

3. Az alapítvány székhelye: 1068 Budapest Szondi u. 95. I/1. 

 

4. Az alapítvány jellege: nyitott, amelyhez bármely hazai és külföldi természetes és jogi személy 

csatlakozhat, ha egyetért az alapítvány céljával és azt anyagi, erkölcsi vagy bármely más módon 

támogatni kívánja. Az alapítvány politikai pártoktól független, politikai pártot nem támogat, attól 

támogatást nem fogad el; országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet nem állít és nem 

támogat. 

 

5. Az alapítvány célja: A Szentírásban foglalt örömhír terjesztése, ill. terjesztésének támogatása, 

hogy ezzel is segítséget nyújtsunk magyar népünknek életük értelmes kialakításában, az erkölcsös 

és társadalmilag hasznos élet vitelében, gyermekek és az ifjúság pozitív értékeket felmutató 

nevelésében, a családi életre való felkészítésben, a káros szenvedélyektől mentes, harmonikus 

egyéni és közösségi élet kialakításában, a pozitív értékek felismertetésében és igénylésében, az 

életigenlő alapállás megtalálásában. A kallódó, a krízishelyzetben élő személyek felkarolása, 

segítése, hogy életük helyes mederbe juthasson és maradjon.  

 

6. Az alapítvány eszközei céljai elérésében: az alapítvány a törvényes társadalmi kereteken belül, 

gyermekek, fiatalok és felnőttek között szervez evangéliumi programokat helyi, regionális és 

országos szinten. 

 

Egyrészt evangélizáló, igehirdetői alkalmakat szervez, úgy, mint csendesnapokat, csendesheteket, 

missziói előadásokat, egy- vagy többnapos rendezvényeket, stb. A szóbeli igehirdetés mellett élni 

kíván az ige írott formában való terjesztésével is. Lehetőség szerint igénybe veszi a modern 

műsorszóró eszközöket is. 
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Másrészt hangsúlyt kíván fektetni a Biblia és a hozzá kapcsolódó ismeretforrások, szaktudományok 

oktató jellegű megismertetésére és tanítására is bibliaiskolai képzés keretében. Ezzel rendszerezett 

és korszerű tudásanyagot kíván átadni az érdeklődőknek.  

 

Szükség esetén ehhez segédeszközöket, kiadványokat készít, ill. biztosít: Az ezzel összefüggő 

esetleges vállalkozási tevékenységet csak másodlagosan végzi, ezt csak az alapcél szerinti 

tevékenysége elérésének elősegítése céljából végezheti, de e tevékenysége nem veszélyeztetheti az 

alapítvány vagyonát. A képzés formája tetszőleges lehet (bentlakásos, levelező, stb.). 

 

Harmadrészt lelkisegélyszolgálatként iszákos-mentést, a kallódó, deviáns emberek gondozását, a 

társadalom peremére csúszott személyek felkarolását, a krízishelyzetben szenvedők segítését 

támogatja és végzi.  

 

Negyedrészt a fogyatékkal élők felé esélyegyenlőségük biztosítása érdekében a lehető 

legtökéletesebb rehabilitációra törekszik személyes gondoskodással, közösségi ellátással és 

integrációval, valamint intézményes ellátással. 

 

Az alapítvány működésével, a szolgáltatásai igénybevételének módjával kapcsolatos információkat 

újságban való közzététellel hozza nyilvánosságra.  

 

7. Az alapítvány anyagi bázisa: A fenti cél eléréséhez a szükséges forrásokat hazai és külföldi 

adományokból kívánja biztosítani. 

 

Az alapítvány induló vagyona: 200.000.- Ft (Kettőszázezer forint), amelyet az öt alapító egymás 

között egyenlő arányban (40.000 - Ft/fő) a bírósági bejegyzési kérelem benyújtásának időpontjában 

bankszámlára befizetett. 

 

Az alapítvány induló vagyona teljes mértékben is felhasználható az alapítvány céljára. 

Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak az Alapító okiratban meghatározott 

alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végezhet. 

Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, hanem köteles azt az 

alapítvány alapító okiratában meghatározott tevékenységre fordítani.  

 

8. Az alapítvány képviselete és vagyonának kezelése: Az alapítvány szervei: az ötfős kuratórium, 

ezen belül a kuratórium. elnöke és alelnöke. A kuratórium tagjait, elnökét és alelnökét az alapítók 

kérik fel határozatlan időtartamra. 
 

A kuratórium elnöke:  Oravecz András 9153 Öttevény, Móricz Zs. u. 2/b. 

 

         alelnöke:  Malik Péter Károly 4461 Nyírtelek, Tokaji út 52. 

 

tagjai:   Kiss Péter   9700 Szombathely, Katona J. u. 17. 

    Antal Katalin   1143 Budapest, Stefánia út 63/b. 1/1. 

Györgyi Zsolt  9745 Meszlen, Béke utca 80. 

Rédai Péter  5650 Mezőberény, Deák Ferenc u. 57. 

 

Az Alapítvány képviselője elsősorban a kuratórium elnöke, aki a képviseleti jogát teljes körűen és 

önállóan gyakorolja. 

 

A kuratórium elnökének akadályozatása esetén az Alapítvány képviseletére teljes körűen és 

önállóan jogosult a kuratórium alelnöke is. 
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Az elnök, alelnök, és kuratóriumi tag megbízatása lemondással, a 70. életév elérésével, 

visszahívással vagy elhalálozással szűnik meg: Visszahívásról, új tag választásáról az alapítók 

döntenek, új elnököt, alelnököt a kuratórium meglevő tagjaiból, az alapítók jelölnek ki. 

 

Az Alapítvány kuratóriumi tagja csak az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

 

 

 

Nem lehet az Alapítvány kuratóriumi tagja az a személy,  

- akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a 

büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült, 

- 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, 

- akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől, az eltiltást kimondó határozatban 

megszabott időtartamig, 

- az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja, 

- az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. 

 

A kuratórium évente legalább két ülést tart, amelyeket az elnök hív össze, de köteles ezt megtenni 

két kuratóriumi tag írásbeli kérésére is. Az ülésekre az elnök legalább 15 nappal az ülés időpontja 

előtt írásban, igazolható módon eljuttatott, az ülés napirendi pontjait tartalmazó meghívóval hívja 

össze a kuratóriumi tagokat.  

 

A kuratóriumi ülés nyilvános, de szavazati joggal csak a kuratóriumi tagok rendelkeznek.  

A kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen legalább három tag jelen van.  

A kuratórium nyílt szavazással és egyszerű szótöbbséggel hoz határozatot.  

 

A kuratórium döntéseit a döntés időpontjától számított két héten belül – az átvételt igazolható 

módon – írásban közli az érintettekkel, valamint az Alapítvány székhelyén kifüggeszti. 

 

A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli hozzátartozója, 

élettársa a határozat alapján kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más 

előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek 

az alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem 

pénzbeli szolgáltatás, illetve az alapítvány által tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, 

létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.  

 

A kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyvet, a kuratórium ülésén hozott határozatokról nyilvántartást 

kell vezetni.  

 

A jegyzőkönyvben és a nyilvántartásban rögzíteni kell a döntések tartalmát, időpontját, hatályát és a 

szavazás eredményét névszerinti felsorolással. (Nem szükséges a névszerinti felsorolás egyhangú 

szavazás esetén.) Az elkészült jegyzőkönyvekbe bárki betekinthet. A nyilvántartásban a 

határozatokat sorszámmal kell ellátni az alábbi rendszer szerint: kuratórium ülésének száma / év / 

határozat sorszáma (pl. 2/1999/3. Kuratóriumi határozat).  

 

A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles beszámolni az addig 

végzett munkájáról, így különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról.  
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Az Alapítvány gazdálkodásáról szóló éves beszámolót a kuratórium elnöke terjeszti a kuratórium 

elé. Ezt követően az esetleges észrevételek és hozzászólások után az éves beszámoló megvitatása 

során az éves beszámoló elfogadásáról és jóváhagyásáról a kuratórium egyszerű többséggel dönt, a 

tárgyévet követő év május hó 31. napjáig. 

 

Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az elnökkel egyeztetett időpontban 

az Alapítvány székhelyén bárki betekinthet, azokról saját költségére másolatot készíthet. 

 

 

 

Az alapítványi vagyon működtetése: 

 

Az alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervet (kuratórium) illeti meg, amely azt 

kamatozó banki betétbe helyezheti, kincstár- vagy letéti jegyet vásárolhat, azzal az alapítvány céljait 

szolgáló jövedelmező vállalkozásban részt vehet azzal a megkötéssel, hogy az esetlegesen végzett 

vállalkozási tevékenység az alapítvány vagyonát semmilyen mértékben nem veszélyeztetheti. Az 

alapítvány céljaira a teljes vagyona felhasználható. 

 

Az alapítvány az államháztartás alrendszereitől - a normatív támogatás kivételével - csak írásbeli 

szerződés alapján részesülhet támogatásban. A szerződésben meg kell határozni a támogatással való 

elszámolás feltételeit és módját.  

Az igénybe vehető támogatási lehetőségeket, azok mértékét és feltételeit a sajtó útján 

nyilvánosságra kell hozni. Az alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által 

megismerhetők. 

 

Az alapítvány a felelős személyt, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve a társadalmi szervezet által tagjának a 

tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti 

juttatásban nem részesítheti.  

 

Az alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki, 

vállalkozásának fejlesztéséhez az alapcél szerinti tevékenységét veszélyeztető mértékű hitelt nem 

vehet fel, az államháztartás alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel 

törlesztésére nem használhatja fel.  

Az alapítvány a cél szerinti tevékenységéből, illetve vállalkozási tevékenységéből származó 

bevételeit és ráfordításait elkülönítetten kell nyilvántartani. 

 

Az alapítvány bevételei: 

a) az alapítóktól, az államháztartás alrendszereitől vagy más adományozótól közhasznú céljára vagy 

működési költségei fedezésére kapott támogatás, illetve adomány; 

b) tevékenységének folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; 

c) az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel; 

d) az alapítvány eszközeinek befektetéséből származó bevétel; 

e) egyéb, jogszabályokban meghatározott bevétel; 

f) a vállalkozási tevékenységből származó bevétel. 

 

Az alapítvány költségei: 

a) a tevékenységének érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); 

b) az egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, 

kiadások); 

c) a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen költségek (ráfordítások, kiadások); 
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d) az alapcél szerinti és egyéb vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetett költségek 

(ráfordítások, kiadások), amelyeket bevételarányosan kell megosztani. 

Az alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell 

alkalmazni.  

 

Amennyiben az alapítvány más szervezetet támogat a fent rögzített célok elérésében, azt az érintett 

szervezet írásbeli kérelme alapján teljesítheti.  

 

Az alapítvány pénzkezelője a kuratórium elnöke, valamint alelnöke.  

Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogosultság teljes körűen és önállóan elsősorban a 

kuratórium elnökét illeti meg, míg a kuratórium elnökének akadályoztatása esetén a kuratórium 

alelnökének van teljes körű és önálló rendelkezési joga az alapítvány bankszámlája felett. 

 

A kuratórium az alapítvány céljainak elérése érdekében főállású munkatársakat alkalmazhat. 

Felvételükről a kuratórium dönt. A munkáltatói jogkört a kuratórium gyakorolja. Megállapítja a 

főállású(ak) munkakörét, feladatait, felelősségét, díjazását.  

 

A kuratórium tagjai tiszteletdíjat nem kapnak, de az alapítványi tevékenységgel összefüggő és 

igazolt költségeiket igénylés esetén az alapítvány részükre megtéríti. 

 

A kuratórium és az alapítvány működésére vonatkozó szervezeti és működési szabályzatot a 

kuratórium állapítja meg, amely nem lehet ellentétes az alapító okirattal. 

 

9. Kijelölés alapítók tartós akadályoztatása, halála esetére 

Tartós akadályoztatás vagy halál esetére az alapítói jogok törvény szerinti gyakorlására: 

· Adámi László maga helyett, Adámi Mária 9021 Győr, Bajcsy-Zsilinszky út 26. sz. alatti lakost, 

· Klucsik Jánosné maga helyett, Fejős Gergely 1039 Budapest, Juhász Gyula u. 14. 4. em. 14. sz.  

  alatti lakost,  

· Pintér Tibor maga helyett, Harazin István 2030 Érd Rezeda u.7.sz. alatti lakost, 

· Dr Zsigmondy Árpád maga helyett, Gulyás Kornél 2900 Komárom, Laktanya köz 5/a. sz. alatti  

  lakost,  jelölte ki. 

 

10. Záró rendelkezések: Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 

Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:378. §-3:404. §-a, valamint az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény  rendelkezései az irányadóak. 

 

Az Alapítvány a 2013. évi V. törvényben illetve a 2011. évi CLXXV. törvényben meghatározottak 

szerint szűnik meg. 

 

Ezt az alapítványt az alapítók határozatlan időre hozták létre. Megszűnése esetén a megmaradt 

vagyont a Magyarországi Evangélikus Külmissziói Egyesület (1142 Budapest, Rákospatak u. 9. 

Főv. Bíróság főlajstromszáma: 69.215) részére kell átadni. 

 

Budapest, 2022. augusztus 27. 

 

 

Igazoljuk, hogy az alapszabály egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapszabály – 

legutóbb – 2022. augusztus 27. napján kelt módosítások alapján hatályos tartalmának. A 

módosítások dőlt betűvel illetve áthúzással kerültek megjelölésre. 
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Adámi László 

szig.szám: 

692253BE 

néhai Dr. Zsigmondy Árpád helyett 

Gulyás Kornél 

szig.szám: 

 

 

 

 

 

néhai Klucsik Jánosné helyett 

Fejős Gergely 

szig.szám: 

558476EE 

618614SA 

 

 

 

 

néhai Pintér Tibor helyett 

Harazin István 

szig.szám: 

262868JE 

 
 

 

Elhunyt alapítók: 

 

Farkas János 

Pintér Tibor 

Klucsik Jánosné 

Dr. Zsigmondy Árpád 
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