ALAPÍTÓ OKIRAT
„TÁRKI” ALAPÍTVÁNY
létrehozásáról
A Fővárosi Bíróság 16.Pk.63.696/2 szám alatti végzésével 1990. szeptember 6. napjával
jegyezte be a TÁRKI Alapítványt jelen okirat 1/3. pontjában megjelölt célok támogatására.
Alulírottak, mint alapítói jogok gyakorlói a 2013. évi CLXXVII. törvény 11. §-a és a 2011.
évi CLXXV. törvény 75.§ (5) bekezdése alapján és a Fővárosi Törvényszék
16.Pk.63696/1990/27. sz. végzésében foglaltaknak megfelelően, az egységes szerkezetbe
foglalt Alapító Okiratot, mint közhasznú szervezet terjesztjük elő.

I.
Az alapítvány neve, székhelye, célja, vagyona:

1) Az Alapítvány neve „TÁRKI ALAPÍTVÁNY”
2) Az Alapítvány székhelye: 1112 Budapest, Budaörsi út 45.
3) Az Alapítvány célja:
Társadalomkutatási tudományos tevékenység, kutatás elősegítése, valamint a társadalomkutatók nemzetközi kapcsolatainak fejlesztése.
Az alapítvány támogathatja célja megvalósításának bármilyen alkalmas formáját, súlyozottan
a külföldi tudományos konferenciákon való részvétel elősegítését.
Az alapítvány a fenti célok elérése érdekében, a kutatás-fejlesztésről és a technológiai
innovációról szóló 2004. évi CXXXIV. törvény 5.§ (3) bekezdésében nevesített, alábbi
közhasznú tevékenységeket folytatja:
- tudományos tevékenység, kutatás,
- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés
Az alapítványt a Társadalomkutatási Informatikai Egyesülés (1112 Budapest, Budaörsi út 45.)
hozta létre.
4) Az alapító az alapítvány céljára az Alapítványnak adományozott 100.000,- Ft azaz
Egyszázezer Ft készpénzt, mely összeg az alapítvány induló vagyona.
Az alapító akként rendelkezik, hogy az alapítvány nyitott, ahhoz bármely természetes vagy
jogi személy csatlakozhat úgy, hogy az alapítványi vagyonhoz hozzájárul. A hozzájárulás
formája lehet pénz vagy eszközöknek az alapítvány tulajdonába vagy használatába adása,
illetve egyéb támogatás. Ez utóbbi esetben – egyéb támogatás esetén – feltétel, hogy a
támogatást a vagyont kezelő szerv elfogadja.
II.
Az alapítványi vagyon felhasználásának módja:
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5) Az alapító úgy rendelkezik, hogy az alapítvány – a Kuratórium döntése alapján,
mindenkori alapítványi vagyon erejéig – az alapító okiratban lefektetett céloknak megfelelő
tevékenységet folytató magánszemélyeket, közösségeket és szervezeteket támogat. A
vagyonnal az alapítvány köteles úgy gazdálkodni, hogy a célok maradéktalan megvalósítása
mellett biztosítottak legyenek a zavartalan működés költségei is. Az alapítvány célhoz
kötötten és feladatai ellátásához szükséges mértékben vállalkozási tevékenységet is folytathat.
Ez azonban célkitűzéseit nem veszélyeztetheti. A vállalkozási tevékenység eredményéből
vagyonát is növelheti, illetve működési költségeit is fedezheti.
5.1 Az alapítványt pénzbeli és nem pénzbeli hozzájárulás, szolgáltatás nyújtásával lehet
támogatni. Az alapító úgy rendelkezik, hogy az alapítvány a kérelemben vagy, kiírás esetén
pályázatban hozzá fordulókat a célokhoz kapcsolódóan pénzben, illetve természetben
támogatja.
5.2 Az alapítvány vagyona az alapítvány által folytatható különféle, elsősorban az alább
felsorolt vállalkozási tevékenységek bevételével növelhető.
5.3 Az alapítvány vagyonát bármely külföldi vagy belföldi jogi, illetve természetes személy
deviza, vagy forint fizetőeszközben nyújtott anyagi támogatással, illetve vagyoni értékű jogok
juttatásával gyarapíthatja. A harmadik személyek által nyújtott vagyoni hozzájárulás nem
vonható vissza, ugyanúgy kizárt a vállalkozási tevékenységből eredő vagyon növekmény
kivonása az alapítványi vagyonból.
5.4 Az alapítvány induló vagyonát az alapító a Magyar Hitel Bank Rt-nél helyezte el.
5.5 Az alapítvány vagyona a céljaként meghatározott nemzetközi kapcsolatfelvétel
finanszírozására használható fel, a kezelő szerve rendelkezésének megfelelően.
5.6 Az alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a 3. pontban
meghatározott közhasznú tevékenységére fordítja.
5.7 Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú, vagy a létesítő
okiratban meghatározott alapcél szerintitevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve
végez.
5.8 Az alapító kijelenti, hogy az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat,
szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az alapítvány
befektetési tevékenységet a Kuratóriuma által elfogadott befektetési szabályzat alapján
folytat. Az alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat
ki, a gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét
veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.

5.9 A nem pénzbeli alapítványi vagyon mindenkor kizárólag közvetlenül az alapítvány
céljaira használható fel, kivéve azt az esetet, amikor olyan vagyontárgy kerül az alapítvány
tulajdonába, amely közvetlenül nem használható az alapítványi célokra. Ilyen esetben a
kuratórium döntése alapján a vagyontárgyat vagy értékesíteni kell és a befolyt ellenértéket
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kell az alapítvány vagyonába helyezni, vagy a vagyontárgy vállalkozásba is bevihető, mint
nem pénzbeli hozzájárulás.
5.10 Az alapítvány a kuratórium tagját, támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli
hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások kivételével – cél
szerinti juttatásban nem részesítheti.
III.
Az alapítványi vagyont kezelő szerv, az alapítvány képviselete:

6) Az alapítványi vagyont külön kezelő szerv – Kuratórium – kezeli.
7) Az Alapítvány Kuratóriuma 3 főből áll.
8) A kuratórium kezeli az alapítványi vagyont. A kuratórium üléseit évente legalább kettő
alkalommal tartja. Az üléseket a kuratórium Elnöke hívja össze írásban az ülést megelőzően
legalább 15 nappal, a napirendi pontok egyidejű közlése mellett. A megválasztott Kuratórium
megbízatása határozatlan időre szól.
9) A kuratórium ülései nyilvánosak.
10) A kuratórium üléseit az elnök vezeti. A kuratórium elnöke az alapítvány jegyzi és
képviseli az alapítványt harmadik személyekkel szemben és a hatóságok előtt.
11) A kuratórium szervezeti és működési, illetve pénzkezelési szabályait maga határozza meg.
12) A kuratórium határozatképes, ha ülésén valamennyi tagja megjelenik.
13) Abban az esetben, ha az ülés a fentiek okán határozatképtelen az ülést a fenti
rendelkezések szerint a tagok újbóli rövid úton történő értesítése mellett haladéktalanul össze
kell hívnia a fent megjelölt jogosultnak.
14) A kuratórium döntéseit a megjelent tagok egyhangú szavazatával hozza. A szavazás a
kuratórium ülésein nyílt.
15) Nem szavazhat az a tag, akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít, vagy
az alapítvány rovására másfajta előnyben részesít, továbbá akivel a határozat szerint
szerződést kell kötni, illetőleg aki ellen pert indítani, vagy aki egyébként érdekelt.
15.1. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium
tagja.
16) Az alapítvány kuratóriumának elnökét az alapító jelöli ki.
17) Az alapító a kuratórium elnökének és tagjainak 2011. május 31-i hatállyal határozatlan
időtartamra a következő személyeket jelöli ki:
Elnök:
Dr. Rudas Tamás (an: Reiner Márta, lakcíme: 1029 Budapest, Zsolt fejedelem u. 38.)
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Tagok:
dr. Palócz Éva Mária (an.: Pintér Éva, lakcíme: 1122 Budapest, Moszkva tér 14.)
Lannert Judit (an.: Fieche Ilona, lakcíme: 1025 Budapest, Palánta u. 17.)
IV.
Az Alapítvány vezető tisztségviselőinek összeférhetetlensége és kizáró okok:
18) A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója a határozat alapján.
a) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként
érdekelt. Nem minősül előnynek az alapítvány cél szerinti juttatásainak keretében a
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a
társadalmi szervezet által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak
megfelelő cél szerinti juttatás.
Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy aki
a) a kuratórium elnöke vagy tagja,
b) az alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló
munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másképp nem rendelkezik.
c) az alapítvány cél szerinti juttatásából részesül – kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és az alapítvány által tagjának a tagsági
viszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást –, illetve
d) az a)-c) pontban meghatározott személyek hozzátartozója.
Az alapítvány megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője
volt – annak megszüntét 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
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.
18.1 Az alapító kijelenti, hogy az alapítvány éves bevétele nem haladja meg az ötmillió
forintot, ezért a vezető szervtől elkülönült felügyelő szerv létrehozása nem kötelező.
18.2 A kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
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Nem lehet a kuratórium tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos
következmények alól nem mentesült.
Nem lehet a kuratórium tagja az, 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.
Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet a kuratórium tagja az,
akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől.
18.3. A kuratórium elnöke a kuratórium által megállapított díjazásban részesül, míg a
kuratórium tagjai díjazásban nem részesülnek.
V.
Az Alapítvány éves beszámolója és jóváhagyásának módja:

19) Az alapítvány éves beszámolójáról a kuratórium minden évben az éves rendes
kuratóriumi ülésen dönt legkésőbb minden év május 31. napjáig.
19.1)Az ülés határozatképességére vonatkozó szabályok a beszámoló elfogadására is
mindenben irányadóak.
19.2) Az alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznúsági
mellékletet készíteni, amelyet a beszámolóval azonos módon köteles jóváhagyni, letétbe
helyezni és közzétenni.
A közhasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik.
A közhasznúsági melléklet tartalmazza:
a)
b)
c)
d)
e)

a számviteli beszámolót,
a költségvetési támogatás felhasználását,
a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatást,
a cél szerinti juttatások kimutatását,
a központi költségvetési szervtől, az elkülönített állami pénzalaptól, a helyi
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési
önkormányzatok társulásától és mindezek szerveitől kapott támogatás mértékét,
f) az alapítvány vezető tisztségviselőinek nyújtott juttatások értékét, illetve összegét,
g) a közhasznú tevékenységről szóló rövid tartalmi beszámolót.
19.3) Az alapítvány hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, ha a
közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg.
VI.
Határozatok és nyilvánosság
20) A kuratórium döntéseit az alapítvány ügyintéző szerve nyilvántartja a határozatok tárában.
Ebben fel kell tüntetni a döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők
számarányát, (nyílt szavazás esetén) személyét.
A Kuratórium elnöke gondoskodik az alapítvány döntéseinek érintettekkel való közléséről
írásban, igazolható módon.
A kuratórium döntéseit az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán hozza
nyilvánosságra.
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Az alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet az alapítvány
székhelyén előre egyeztetett időpontban.
Az alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének módjáról, valamint
beszámolói közléséről időszaki kiadványaiban és internet honlapján tájékoztatja a
nyilvánosságot.
Az alapítvány beszámolójába, közhasznúsági mellékletébe bárki betekinthet, és abból saját
költségére másolatot készíthet.
VII.
Az alapítványi vagyon sorsa megszűnés esetén
21) Az alapító akként rendelkezik, hogy amennyiben az alapítvány bármely oknál fogva
megszűnne, úgy annak teljes vagyona hasonló célú alapítványra vagy alapítványokra szálljon.
VIII.
Egyéb rendelkezések
22) Az alapítvány céljának megfelelő nemzetközi kapcsolatteremtés adminisztratív teendőit
az alapító szerv Tudományos Titkársága látja el, a gazdálkodással összefüggő ügyviteli
feladatokat pedig az alapító szerv főkönyvelőjének irányításával működő gazdasági szervezet
végzi a kuratórium megbízása és rendelkezése szerint.
23) Az alapító az Alapítványt határozatlan időre hozza létre.
24) Az alapító, a megszűnésének esetére kijelölte a TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt-t
(1112 Budapest, Budaörsi út 45., C.g.: 01-10-043879), az Eötvös Loránd
Tudományegyetemet (Társadalomtudományi Kar, 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/A.,
nyilvántartási száma: ÁHT szám:037-789), a Szegedi Tudományegyetemet (Szociológiai
Tanszék, 6722 Szeged, Petőfi sugárút 30-34., Nyilvántartási száma: ÁHT szám: 230265) a
Debreceni Egyetemet (Politikatudományi és Szociológiai Intézet Szociológiai Tanszék, 4010
Debrecen, Egyetem tér 1., Nyilvántartási száma: 1394-I.1/2001 etsz), a Budapesti Corvinus
Egyetemet (Szociológia és Szociálpolitika Tanszékét, 1093 Budapest, Fővám tér 8.,
Nyilvántartási száma: ÁHT azonosító:230199, Alapító okirat száma 15237-4/2006), az MTA
Társadalomtudományi Kutatóközpont (1014 Budapest, Országház u. 30., alapító okirat száma:
1/1991. (A.É.2.), mint az MTA Szociológiai Kutatóintézetet 1014 Budapest, Úri u. 49.,
Nyilvántartási száma: Alapító okirat száma: 6/1991(A.É.9) jogutódja), hogy az alapítói
jogokat gyakorolja.
Alulírottak igazoljuk, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a
létesítőokirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okiratban az
alapító okiratban tett módosítások aláhúzással, míg a törölt részek áthúzással, a Fővárosi
Törvényszék 16.Pk.63696/1990/27. sz. végzésének megfelelő módosítások pedig vastagon
kiemelten kerültek átvezetésre.

Budapest, 2015. január …..
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TÁRKI Társadalomkutatási Intézet Zrt.
alapítói jogok gyakorlója

Eötvös Loránd Tudományegyetem
Társadalomtudományi Kar
alapítói jogok gyakorlója

Szegedi Tudományegyetem
Szociológiai Tanszék
alapítói jogok gyakorlója

Debreceni Egyetem
Politikatudományi és Szociológiai Intézet
Szociológiai Tanszék
alapítói jogok gyakorlója

Budapesti Corvinus Egyetem
Szociológia és Szociálpolitika Tanszék
alapítói jogok gyakorlója

MTA Társadalomtudományi Kutatóközpont,
mint az MTA Szociológiai Kutatóintézet
alapítói jogok gyakorlója
jogutódja

