
A Német Evangélikus Gyilekezet Alapítvány Egységes szerkezetbe foglalt Alapító Okirata 

Jelen okirat, a Fövárosi Törvényszéken, 01-01-0003675 számon nyilvántartott a Német Evangélikus 

Gyülekezet 
V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek müködéséröl 
és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseinek megfelelQ módosításokkal egységes 
szerkezetbe foglalt alapdokumentuma (,Alapiító Okirat"). 

Alapitvány alapitói által elfogadott, a Polgári Törvénykönyvröl szóló 2013. évi 

I. Általános rendelkezések 

1 Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye 

Dr. Alexander Arnot /lakcím: D/W 3040 Soltan, Wiesenstr. 1., született: 1931. január 
4,útlevélszáma: 55071 G. anyja neve: Anne-Marie Tessendorff/ 

Gémes Nóra született: Rostás Nóra Makcim: 1074 Budapest, Hársfa u. 6/1/7., született: 1972. június 
28.,szig: AF 896304, anyja neve: Pröhle Katalin Mária 

Tax László /lakcim: 1014 Budapest, Táncsics M. u. 14. útlevélszám: 409 111 4637, sziületett: 1927. 
jülius 23. / Elhunyt 2000. jiúnius i19. napján. 

Az alapítvány neve: Német Evangélikus Gyülekezet Alapítvány 

3 Az alapítvány székhelye: 1014 Budapest, Táncsics M. u. 28. 

Az alapítói induló vagyon: 85 000- Ft, azaz nyolcvanötezer forint volt 5. 

Az alapítói jogok gyakorlása: Az alapitói jogok gxakorlására az alapitók kijelöülik a kuratóriumoL 6. 

6.1/ A_alapitók rögzitik_hogy az alupitói iogok evakorlásának kiclölése _esvben arra is 
vonatkozik a jövóre nézve, hogy a kuratórium az Alapitvány Alapitó Okiratáa módositsa. A 
kuratórium az alapitói jogokat saját tagiainak kijelölése tekintetében a Ptk. 3:394. S B) 
bekezdése alapián azonban nem gvakorolhatia. 

6.2/ Az alapitók kijelentik,_ hogy alapitói jogaikat véglegesen nem kivánják grakorolni Tux 
László alapitó pedig 2000 június 19-én bekövetkezen halála mial nem _Ludia az alapitói 
jogokat gvakorolni. 



I1. Az alapítvány célja és tevékenysége 

Az alapitvány célja: Az evangélikus keresztényi hit erösitése és a Magyarországon éló német és 

német nyelvú evangélikus keresztyének hitéletének támogatása. 

Az alapitvány tevékenysége: 
7.1./ az istentiszteletek és a vallásos élet egyéb formáinak, az evangélikus hitoktatás a 

gyülekezetckben folyó konfirmandus és ifjúsági munka támogatása, valamint a német 
nyelvü protestáns kulturális örökség ápolása: 

7.2./ illetve e célok anyagi támogatása 

a keresztény hit szellemiségének és értékek kiszélesitésének támogatása különQs tekintettel 
az ökumeniára 

7.3. 

7.4 karitativ tevékenység, különösen az idös beteg és egyéb rászorultak támogatása 

Az alapitvány a személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezése 
szerinti felhasználásáról 1996. évi CXXVI. törvény 4. $ (1) bek. ab) pontjára tekintettel 
kijelenti, hogy a fent felsorolt közhasznú tevékenységet végez. 

7.5/ 

8. Az alapítvány jellege: 

Az alapítvány nyitott (nyílt alapítvány), ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és 
jogi személy bármikor az Alapitvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni 
hozzájárulással csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minósiti alapítóvá. 
alapitói jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot 
tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan. 

8.1./ 

Az alapítvány az az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
müködéséról és támogatásáról 2011. évi CLXXV. törvény 34. S (1) bek. d) pontjänak 
megfelelóen közvetlen politikai tevékenységet nem folytat. szervezete pårtoktól független 
és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

8.2./ 

Az alapítvány idótartama 9 

Az alapitványt határozatlan idötartamra hozták létre az alapitók. 
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11.2./ A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan idöre szól és a tisztség annak elfogadásával jön 
létre. 

Amennyiben a kuratórium tagszáma csökken vagy bármely okból a kuratórium 
müködésképtelenné válik, az alapitók a Budapesti Német Ajkú Evangélikus 
Egyházközséget (1014 Budapest, Táncsics M. u. 28.) jelölik ki az új kuratóriumi tagok 
kijelölése tekintetében az alapítói jogok gyakorlására. 

A kuratóriumi tagok a megválasztásukkor kötelesek nyilatkozni 
az összeférhetetlenség alóli mentességükröl és kötelesek haladéktalanul bejelenteni, ha 
késöbb következik be az összeférhetetlenséget jelentö körülmény. A kuratóriumi tagok 
kötelesek valamennyi érintett közhasznú szervezetet elózetesen tájékoztatni arról, hogy 
ilyen tisztséget egyidejüleg más közhasznú szervezetnél is betöltenek. 

A kuratóriumi tagság megszünik: 
a) a tag halálával, 

b) lemondásával, 
c)a Ptk. 3:22. $ (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. $ (3). (4) bekezdésében és a 

Btk. 61.$ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáó ok bekövetkeztével, 
d) a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással 

11.3./ A kuratórium biztositja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a 
szükséges eszkóz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok 
elfogadásáról, illetve visszautasításáról. 

Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja. 

11.4./ A kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni irásban, igazolható módon. Irásbeli 
igazolható módon történö kézbesítésnek minQsül: pl. ajánlott vagy tértivevényes 

küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történö kézbesítés 

azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 

11.5./ A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. Az 

ülést a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az 

alapítvány nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, idöpontját és a napirendi 

pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan idöben kell 

megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés idöpontja között legalább 8 

nap elteljen. 

11.6./ A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Határozatát - ha az 

alapító okirat másként nem rendelkezik - mindhárom tag jelenléte esetén egyszerü 

szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza. 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelQsség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta elQnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerzódést kell kötni; 

c)aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki az alapítvány alapítója: 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 

D aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 



11.7/ A kuratóriumi üilésekröl az ülésen megválasztott jegyzökönyvvezetó jegyzökönyvet készit. 
amelyet az elnök vagy két kuratóriumi tag ir alá. A jegyzökönyvhöz jelenléti ivet kell 

rögziteni kell a csatolni. A jegyzQkönyvben határozathozatalhoz kapcsolódó 

különvéleménycket is. 

11.8./ A kuratóriunm elnöke nyilvántartást vezet. amelyböl a kuratórium döntésének tartalma, 

idöpontja és hatálya. illetve a döntést támogatók és ellenzök számaránya (ha lehetséges személye) 
megállapitható. 

11.9/ Rendkivüli és azonnali döntést igényló esetben a kuratóriumi döntés távollévQk közötti 
zátcélú elektronikus formában (telefon, skype etc.) is meghozható, a távollévök közöti 
dóntéshozatalra vonatkozó szabályok megfeleló alkalmazásával. A távollevQk közti, zártcél 
elektronikus formában hozott döntés érvényességéhez szükséges, hogy a kuratórium elnöke a 

döntés szövegét igazolható módon irásban megküldje a kuratórium tagjainak és 3 napon belül ne 
érkezzen egyik kuratóriumi tagtól sem tiltakozás vagy véleményeltérés a kuratórium elnökéhez. Az 

igy hozott határozat érvényességéröl az elnök a kuratóriumi tagokat tájékoztatja. 

11.10/A kuratórium tagiait dijazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik 
megtéritésére igényt tarthatnak. 

12 Összeférhetetlenségi szabályok: 

12.1./ Vezetó tisztségviseló az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvQképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
A vezetQ tisztségviselö ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

Nem lehet vezetó tisztségviselQ az, akit büncselekmény elkövetése miatt jogerósen 
szabadságvesztés büntetésre itéltek, amíg a büntetett elöélethez füzödö hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 
Nem lehet vezetQ tisztségviselQ az, akite foglalkozástól jogerösen eltiltottak. Akit valamely 
foglalkozástól jogerös bírói îtélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az itéletben megjelöt 

tevékenységet folytató jogi személy vezetótisztségviselQje nem lehet. 
Nem lehet vezetQ tisztségviselQ, aki közügyektöl eltiltó itélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) 
bek. i) pont). 
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott idötartamig nem lehet vezetó tisztségviselö az. 
akit eltiltottak a vezetó tisztségviselQi tevékenységtól. 

12.2./Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium 

tagja. 
Az alapitó lalapítói jogok gyakorlója/, illetöleg törvényes képviselöje és közeli hozzátartozói 
nem lehetnek többségben a kuratóriumban. 

12.3./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján kötelezettség vagy felelósség alól mentesül, vagy 
bármilyen más elönyben részesiül, illetve a megkötendö jogügyletben egyébk�nt érdekelt. 

V. Záró rendelkezések 

Az alapító 
2013. évi V. törvény, és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

múködéséról és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelöen alkalmazni. 

okiratban szabályozott kérdésekre a Polgári TörvénykönyvrQl szóló nem 



Kelt: Budapest, 2017. február 6. 

Johannes Erlbruch meghatalmazott 

dr. Wilhelm Stettner meghatalmazott 

igyvédi ellenjiegyzés Dr. FenyQházi Aiti 
ügyvéd 

BAj2e Fo utca 

1011 
u. 

Budape 
14-184T/ 

olaypsst, 2o 44. 2.2c. 


