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A Magyarországi Női Alapítvány (MONA) 

módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 

 

Preambulum 

 

Alulírott Alapítók 1992. szeptember 25-én a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezéseiben 

foglaltak alapján létrehozták a Magyarországi Női Alapítványt – mint közérdekű alapítványt – abból a 

célból, hogy elősegítsék a demokratikus átalakulás során a magyar nők érdekeinek védelmét. 

Fent nevezett Alapítványt a Fővárosi Bíróság 1993. február 8-án kelt 9 Pk.69717/2. ügyszámú 

végzésével, 3752 sorszám alatt nyilvántartásba vette. 

Az Alapítók neve, címe: 

1. Dr. Szolnoki Andrea, 1054 Budapest XXXXX 

2. Kutalikné Dr. Kardos Zsuzsanna, 1141 Budapest XXXXX 

 

I./ Az alapítvány neve: 

 

MONA – Magyarországi Női Alapítvány 

 

II./ Az alapítvány székhelye: 

 

1024 Budapest, Margit krt. 43-45. VII. em. 1. 

 

III./ Az Alapítvány céljai: 

- a nők általános foglalkoztatottsága körében végzett kutatások szervezése, 

- a nők politikai szerepvállalásának lehetőségeivel, problémáival foglalkozó kutatások szervezése,  

- a leendő női közéleti szereplők kiválasztása és felkészítése,  

- a nők és a családok életét jelentősen befolyásoló törvények, jogszabályok szakértői 

előkészítésében való részvétel, annak koordinálása, 

- minden olyan mozgalom és kezdeményezés támogatása, amely a szexuális nevelés, a 

családtervezés, szülővé felkészítés lehetőségeit gazdagítja, 

- ösztöndíjak odaítélése hazai, ill. külföldi kongresszusokon, szimpoziumokon való részvétel 

támogatására, elősegítésére, 

- konferenciák, kongresszusok és egyéb szakmai összejövetelek szervezése, rendezése, 

lebonyolítása 

- az Alapítvány céljait szolgáló kiadói tevékenység folytatása, 

- más, eszmeileg ezen Alapítvány céljával megegyező, támogatást érdemlő elméleti és gyakorlati 

tevékenység elősegítése, 

- az Alapítvány működése anyagi, dologi feltételeinek biztosítása. 

 

2.   Az Alapítvány a következő, tőrvényben meghatározott cél szerinti közhasznú tevékenységeket 

folytatja céljainak megvalósításához: 

- tudományos tevékenység, kutatás (1997. évi CLVI. tv. 26.§ 3. pontjának 

megfelelően), 

nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (1997. évi CLVI. trv. 26.§ 4. 

pontjának megfelelően), 
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- hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése (1997. évi 

CLVI. trv. 26.§ 11. pontjának megfelelően), 

- emberi és állampolgári jogok védelme (1997, évi CLVI. trv. 26.§ 12. pontjának 

megfelelően), 

- munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek képzésének, foglalkoztatásának elősegítése 

(1997. évi CLVI. trv. 26.§ 18. pontjának megfelelően), 

- az alapítvány célját szolgáló kulturális tevékenység folytatása (1997. évi CLVI. trv. 

26.§ 5. pontjának megfelelően). 
 

IV./ Az Alapítvány vagyona: 

Az Alapítók a létrehozott Alapítványnak az alapítványi célok megvalósítására – az Alapítvány 

nyilvántartásba vételét követő 15 napon belül, alapító vagyonként – az alábbi összegeket 

bocsátották az Alapítvány rendelkezésére: 

a) Dr. Szolnoki Andrea 25.000,-Ft 

b) Kutalikné Dr. Kardos Zsuzsanna 25.000,- Ft 

Az Alapítvány céljára rendelt induló vagyon összesen 50.000,- Ft, ötvenezer forint volt.  

Továbbá: 

l. Az Alapítvány mindenkori vagyonának/bevételeinek felhasználásáról az alapítványi célok és az 

adományozók/támogatók feltételeinek figyelembe vételével a Kuratórium dönt.  

2. A Kuratórium az Alapítvány vagyonával az alapítványi célok/tevékenységek megvalósításának 

érdekében gazdálkodik, gazdálkodása során elért eredményét tagjai között nem osztja fel, hanem 

visszaforgatja a célok szerinti tevékenységeinek megvalósítására (megfelel az 1997. évi CLVI. 

törvény 14.§(1) bekezdésének). 

3. Az Alapítvány részletes vagyonkezelési szabályait külön Számvitel politika tartalmazza, amely a 

hatályos jogszabályok alapján rendelkezik, és amelyet az Alapítvány kuratóriuma hagy jóvá.  

4. Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti (1997. évi CLVI. trv. 15. § (1) 

bekezdése szerint). 

5. Az Alapítvány birtokában lévő vagyontárgyakról a külön elkészített Leltározási Szabályzatban 

foglaltak szerint kell eljárni, ill. leltárfelmérést készíteni. 

6. Az Alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységekre egyszeri támogatás 

(pénzbeni és nem pénzbeni), illetve ösztöndíj (tanulmányi, kutatási) formájában használható fel. Az 

Alapítvány induló vagyona, annak kamatai, valamint a csatlakozások, támogatások teljes összegben 

használhatók fel az Alapítvány céljainak elérése érdekében. 

7. Az Alapítvány vagyona feletti utalványozásra az Alapítvány elnöke együtt jogosult bármelyik 

olyan kurátorral, akinek személye megfelel a Ptk. 74/C.§, (3) bekezdésében foglaltaknak.  

8. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet nem folytat. 

9. Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet folytatna, úgy a Kuratórium Befektetési 

Szabályzatot készít, és azt egyhangúlag fogadja el. A támogatások azon részét, melyet az 

Alapítvány nem azonnal használ fel, meghatározott időtartamra lekötheti. Az ebből származó 

bevételt tagjai között nem oszthatja fel, azt csakis ezen Alapító Okiratban foglaltaknak 

megfelelően, céljai/tevékenységei megvalósítására használhatja fel. 

10. Állami alrendszerektől, költségvetéstől céltámogatást csak írásbeli szerződéssel kaphat. 

11. Az Alapítvány értékpapírt nem bocsáthat ki, a tevékenységét veszélyeztető hitelt nem vehet fel, 

illetve hitelt támogatásból vissza nem fizethet. 

12. Mivel az Alapítvány éves bevétele várhatóan meghaladja az ötmillió forintot, ezért az Alapító a 

vezető szervtől elkülönült felügyelő szervet hoz létre, és kijelöli annak hatáskörét. A felügyelő 

szerv ügyrendjét maga állapítja meg. 
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a.) Az Alapítvány felügyelő szerve a Felügyelő Bizottság, amely 3 főből áll. A Bizottság tagjait 

határozatlan időre az Alapítók kérik fel. A Felügyelő Bizottság tagjai indokolt esetben 

visszahívhatóak. A Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. Az 

ülések összehívását a Bizottság bármely tagja írásban kezdeményezheti. A tagokat a napirend 

közlésével az ülésnap előtt legalább nyolc nappal írásban értesíteni kell. A Felügyelő Bizottság 

határozatképes, ha tagjainak többsége jelen van. Határozatképtelenség esetén a megismételt ülést – 

azonos napirendi pontokkal – legalább nyolc napos időközzel kell kitűzni. 

A Felügyelő Bizottság ülései nyilvánosak Üléseiről sorszámozott jegyzőkönyvet készít, határozatait 

ugyancsak sorszámozza. A jegyzőkönyv tartalmazza: az ülés helyét, idejét, a jelenlévők nevét, a 

jegyzőkönyvet vezető nevét, a napirendet, a hozzászólásokat, az érdemi határozatokat és azok 

hatályát. A jegyzőkönyvet úgy kell vezetni, hogy abból az érdemi döntést támogatók és ellenzők 

számaránya megállapítható legyen. A jegyzőkönyvet a Felügyelő Bizottság ülésén a résztvevő tagok 

aláírják. 

A Felügyelő Bizottság tagjai: 

1. Név: Iván Andrea 

Cím: 1084 Budapest XXXXX 

2. Név: Dr. Borza Beáta 

Cím: 1016 Budapest XXXXX 

3. Név: Bíró Judit 

Cím: 1039 Budapest XXXXX 

 

13. A felügyelő szerv működésére egyebekben a Kuratórium működési szabályai, hatáskörére a 

KHTV 11.§-a az irányadó. 

14. Nyilvántartási szabályok: 

a) Az Alapítványnak a cél szerinti tevékenységéből származó bevételeit és ráfordításait 

elkülönítetten kell nyilvántartani, a reá irányadó könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni.  

b) Bevételek: 

- az alapítótól, az államháztartás alrendszereitől, önkormányzatoktól, más magyar vagy külföldi 

alapítványoktól pályázatok útján nyert támogatások, vagy más adományozótól közhasznú, céljára 

vagy működési költségei fedezésére kapott támogatások, illetve adományok, felajánlások, 

- a közhasznú tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó bevétel, 

- az egyéb cél szerinti tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó ár- és 

díjbevételek, 

- a szervezet eszközeinek befektetéseiből származó bevétel, 

- az Alapítvány befektetéseiből származó, valamint az Alapítvány céljait szolgáló eszközök, 

készletek és immateriális javak értékesítéséből adódó bevételek,  

- a tárgyi eszközök selejtezése által előállt összeg, 

- az Alapítvány tulajdonában lévő ingatlan illetve tárgyi eszközök bérbeadásából származó 

bevételek, ha azok az Alapítvány cél szerinti tevékenységéhez kapcsolódnak, 

egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel. 

c) Költségek: 

- a közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen / közvetett költségek (ráfordítások, 

kiadások), 

- az Alapítvány részére végzett közhasznú tevékenységben résztvevők és a tisztségviselők felmerült 

saját költségei bemutatott számlák alapján (költségtérítés), 

- az Alapítvány által szervezett és bonyolított programok/projektek résztvevőinek kifizetett 

napidíjak, ösztöndíjak, illetve költségtérítések (mint szállás, útiköltség étkezés, ellátás), 
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- egyéb cél szerinti tevékenység érdekében felmerült közvetlen / közvetett költségek (ráfordítások, 

kiadások), 

- a közhasznú tevékenységről vagy azzal kapcsolatban készült kiadványok, szóróanyagok, könyvek 

kiadásai, költségei, 

- a közhasznú tevékenység ellátását kiszolgáló alkalmazottak munkabére és közterhei,  

- a tisztségviselőknek kifizetett tiszteletdíjak, 

- az adománygyűjtést végző személy(ek) számára kifizetett jutalék összege. 

 

15. A Kuratórium köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidőben közhasznúsági jelentést 

készíteni. Ennek tartalmaznia kell a számviteli beszámolót, a vagyon felhasználásával kapcsolatos 

kimutatást, a cél szerinti juttatások kimutatását, a költségtérítésekről szóló kimutatást és a 

közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót. (1997, évi CLVI. trv. 19. §) 

 

V./ Csatlakozási feltételek: 

1. Az Alapítvány nyitott, ahhoz mind belföldi, mind külföldi természetes és jogi személyek 

csatlakozhatnak. Csatlakozásuk esetén a megadott célra megfelelő vagyont rendelnek, és jogosultak 

annak felhasználásáról – ezen alapító okirat előírásain belül – feltételeket is szabni.  

2. A csatlakozás elfogadásáról a Kuratórium dönt, meghatározva egyúttal azokat a fettételeket is, 

amelyekkel az ajánlatot elfogadja. A megállapodást a Kuratórium elnöke vagy helyettese (azaz a 

szervezet képviselője) írja alá. 

3. Az Alapítványhoz egyszeri vagyoni hozzájárulással is lehet csatlakozni, külön megállapodás 

nélkül. Ez esetben a csatlakozó az Alapítvány általános céljait elfogadva tesz felajánlást, és kikötést 

nem tesz. 

4. Az Alapítvány a támogatókat ill. azok hozzátartozóit cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 

(1997. évi CINI. trv. 14.§ (4).) 

 

VI./ Az Alapítvány szervezete: 

 

Az Alapítók az Alapítvány kezelésére az alábbiak szerint létrehozzák az Alapítvány szervezetét. 

Az Alapítvány szervezete a Kuratóriumból, Tanácsadó Testületből és Titkárságból áll. 

 

a) Az Alapítvány kuratóriuma: 

 

1. A Kuratórium az Alapítvány legfőbb kezelő szerve, melynek feladata az alapítványi célok 

megvalósítása az Alapítvány rendelkezésére álló anyagi eszközökkel. A Kuratórium dönt az 

alapítványi vagyon felhasználásáról. 

 

2. Az Alapítók célja, hogy a Kuratóriumban olyan jelentős személyiségek legyenek, akik az 

Alapítvány céljaként megjelölt elvvel egyetértenek, és az Alapítvány céljait megfelelően szolgálni 

tudják. 

 

3. A Kuratórium 6 főből áll. 

a.) A Kuratórium tagjai: 

Dalos Rimma, 1067 Budapest XXXXX 

Neményi Mária, 1025 Budapest XXXXX 

Pogány Judit, 2310 Szigetszentmiklós XXXXX 

Tímár Judit, 5600 Békéscsaba XXXXX 
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Büky Dorottya, 1146 Budapest XXXXX 

Zentai Violetta, 1136 Budapest XXXXX 

 

Felelős személyek: 

1. kuratórium elnöke: Zentai Violetta,  

2. elnökhelyettes: Neményi Mária,  

3. szóvivő: Dalos Rimma. 

 

4. A kuratóriumi tagságot az Alapítók jelölik ki és kérik fel, a tagsági jogviszony a felkérés 

elfogadásával jön létre, lemondással szűnik meg. A Kuratórium tagjai személyesen vesznek részt a 

munkában. 

Amennyiben a Kuratórium valamely tagja lemond tisztségéről, abban az esetben a Kuratórium 

kezdeményezheti a létszám kiegészítését az alapító tagoknál. 

 

5. A Kuratórium üléseit szükség szerint, de évente egy alkalommal tartja. 

a.) Az évenkénti kuratóriumi ülést a Kuratórium elnöke jogosult összehívni, vagy bármely két 

kuratóriumi tag írásban, együttesen hívhatja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, 

ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és az 

ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. 

b.) A Kuratórium üléseit az elnök vagy helyettese vezeti. 

c.) A levezető elnök kijelöli a jegyzőkönyv vezetőjét és javaslatot tesz két hitelesítő személyére, 

ismerteti a meghívóban közölt napirendet, és levezeti az ülést. 

d.) A kuratóriumi ülések nyilvánosak. 

e.) A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen összehívott ülésen a határozat 

meghozatalakor a tagok több mint kétharmada jelen van. 

f.) Döntéseit egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza. Szavazategyenlőség esetén a levezető 

elnök szavazata dönt, 

g.) Határozatok és nyilvánosság: 

- A Kuratórium döntéseit az Alapítvány Titkársága nyilvántartja a határozatok tárában. Ebben fel 

kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát, 

(nyílt szavazás esetén) személyét. 

- az elnök gondoskodik az Alapítvány döntéseinek érintettekkel való közléséről írásban, 

igazolható módon. 

- A Kuratórium döntéseit az Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdető táblán hozza 

nyilvánosságra. 

- Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, az Alapítvány 

székhelyén előre egyeztetett időpontban. 

- Az Alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint 

beszámolói közléseiről időszaki kiadványaiban és Internet honlapján tájékoztatja a 

nyilvánosságot. 

 

6. A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója (Ptk. 685.§. b.), élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) 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 (1997. CLVI. 8.§ (1).) 



6 

- Az Alapítók a tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszik a KHTV 8. és 9. §-aiban írott 

összeférhetetlenségi szabályokat. 

7. A Kuratórium tagjai munkájukat ellenszolgáltatás nélkül, magánszemélyként végzik. A 

Kuratórium tagjai cél szerinti juttatásban nem részesülhetnek. Tisztségük betöltésével kapcsolatos 

feladataik ellátása során felmerült saját költségeik megtérítését azonban jogukban áll igényelni az 

alapítványi vagyonból (költségtérítés). 

 

8. A Kuratórium jogosult megbízási szerződést kötni olyan személlyel, akinek munkájára az 

Alapítvány ügyviteléhez, könyveléséhez, jogi képviseletéhez és egyéb feladatainak ellátásához 

szükség van. 

Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az alapítványi célok mind 

hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású alkalmazottat is foglalkoztathat. 

 

9. Az Alapítvány éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését (tárgyévet követő év május 31. 

napjáig) a Kuratórium hagyja jóvá, melyet a Kuratórium elnöke vagy a Titkárság vezetője 

(programvezető) állít össze. Jóváhagyás után a beszámolót és a jelentést az Alapítvány székhelyén 

jól látható, nyilvános helyen közzé kell tenni. Abba bárki betekinthet, illetve arról saját költségére 

másolatot készíthet 

 

10. Az Alapítvány a fenti felelős személyeket, a támogatót, valamint e személyek hozzátartozóját - 

a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások és a tisztségük során felmerült 

költségtérítés kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti (1997. CLVI. 14.§ (4).). 

 

b) Tanácsadó testület: 

 

A Kuratórium mellett Tanácsadó Testület működhet, amely figyelemmel kíséri az Alapító 

Okiratban foglalt céllal kapcsolatos társadalmi jelenségeket, és javaslatokat tehet a Kuratórium 

felé. A Kuratórium felkérésére előzetesen véleményt alakíthat ki a Kuratórium döntéseivel 

kapcsolatban. 

A Tanácsadó Testület elnöke: Halda Alíz. 

Az elnök saját hatáskörében felkéri a testület tagjait, és irányítja annak működését. 

 

c) Titkárság: 

 

Az Alapítvány napi tevékenységével kapcsolatos teendők ellátására Titkárságot állíthat fel. A 

Titkárság alkalmazott vezetője (programvezetője) felelős az operatív feladatokért. 

Pontos munkaköri leírását a Szervezeti és Működési Szabályzat tartalmazza. 

 

VII. Képviselet: 

Az Alapítványt az elnök vagy az elnökhelyettes képviselik. Az Alapítványt az elnök vagy 

elnökhelyettes jegyzi oly módon, hogy a géppel vagy kézzel előírt, előnyomott, vagy nyomtatott 

alapítványi szöveg alá bármelyikük önállóan írja a teljes nevét az aláírási címpéldánynak 

megfelelően. 
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VIII. Az Alapítvány megszűnése: 

Az Alapítvány esetleges megszűnésére a Ptk. 74/E paragrafusa az irányadó, illetve az Alapítvány 

közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes köztartozásait rendezni, illetőleg 

közszolgáltatás ellátására irányuló szerződéséből eredő kötelezettségit időarányosan teljesíteni az 

1997. évi CLVI. trv. 20.§-a szerint. 

 

IX./ Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól anyagi támogatást nem kap, továbbá 

országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít és nem 

támogat. (1997. évi CLVI. trv. 4.§ (d) bekezdésben foglaltaknak megfelelően) 

 

X./ A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott minden más kérdésben az 1987. évi 11. sz. 

törvényerejű rendelettel módosított Ptk. 74/A-74/F.§-ai, valamint a közhasznú szervezetekről szóló 

1997. évi CLVI. törvény szerint kell eljárni. 

 

XI./ A szervezet besorolása (típusa): közhasznú alapítvány. 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Dr. Szolnoki Andrea 

alapító 

 

 

 

……………………………………………. 

Zentai Violetta 

a szervezet képviselője 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………… 

Dr. Kutalikné Dr. Kardos Zsuzsanna  

alapító 

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

Név, cím: Puskás Józsefné………….…….. 

1122 Bp. XXXXX 

Szem.ig.szám: XXXXX ………………….. 

 

 

Név, cím: Menyhért Györgyné……..……... 

2310 Szigetszentmiklós XXXXX 

Szem.ig.szám: XXXXX …………………... 

 

 

 

 

 

 

 

Kelt: Budapest, 2006. január 19. 


