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Alapító Okirat 

(Módosítás) 

 

 

A Magyar Táplálkozástudományi Társaság (1088 Budapest, Szentkirályi u. 14.) vezetősége 

(továbbiakban „Alapító”) a hazai táplálkozástudományi kutatások elősegítése, színvonalának 

emelése és a nemzetközi kapcsolatok előmozdítása érdekében Alapítvány létesítését határozta 

el a következők szerint és a 2013. évi V. törvény alapján az egységes szerkezetbe foglalt 

Alapító Okiratot terjesztjük elő. 

 

1. Az Alapítvány neve:  A Magyar Táplálkozástudományi  

Társaság Alapítványa  

(továbbiakban: Alapítvány) 

 

2. Az Alapítvány székhelye: 1088 Budapest,  

Szentkirályi u. 14. 

 

3. Az Alapítvány célja:   
 

a) A táplálkozástudomány és a dietetika elméleti és gyakorlati szakembereinek támogatása, a 

kutatás színvonalának emelése és a nemzetközi kapcsolatok előmozdítása 

b) Anyagi támogatás nyújtása olyan intézményeknek és egyéneknek, akik a 

táplálkozástudomány és dietetika területén, annak érdekében tevékenykednek, vagy 

gyakorlati és elméleti kutatásokban vesznek részt.  

c) Az előző alapítványi célok megvalósításához szükséges anyagi források gyűjtése, illetve 

befektetés útján történő gyarapítása.  
 

4. Az Alapítvány induló vagyona 50.000.- azaz Ötvenezer forint, amely a Kereskedelmi és 

Hitel Bank, 1051 Budapest, Arany János u. 20. sz.  alatti fiókjában vezetik.  Az 

Alapítvány tőkéje (induló vagyona nem csökkenthető). Az alapítvány a vagyonát 

bankszámlán tartja. Az alapítvány befektetési tevékenységet a kuratórium által elfogadott 

befektetési szabályai alapján folytathat. 

Az Alapítvány nyílt, számít arra, hogy hazai és külföldi személyek és intézmények – 

elfogadva és támogatva az Alapító Okiratban foglaltakat – anyagilag támogatják. Az 

alapítványhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, ha az 

alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. Az Alapító az 

adományok fogadásának érdekében devizaszámlát nyit.  

Az Alapítvány vagyonából az alapítványi céloknak megfelelően bármely tudományos, 

vagy gyakorlati tevékenység támogatására (pályázatok, jutalmak) továbbképzési feladatok 

ellátásához, nemzetközi kapcsolatok javítására lehet támogatást biztosítani, mind hazai, 

mind külföldi személyek és jogi személyek számára.  

 

A vagyon felhasználásáról az alapítvány kezelője, a kuratórium dönt. Az alapítvány 

vagyonát az alapítványi célnak megfelelően kell kezelni. Az alapító és a csatlakozó az 

alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem követelheti vissza. 

Az alapítványi vagyonból támogatható személyek kérelemmel fordulhatnak a 

kuratóriumhoz. Az alapítvány a kuratórium tagjait, a támogatót, az önkéntest, valamint e 

személyek közeli hozzátartozóját – a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 

szolgáltatások kivételével – cél szerinti juttatásban nem részesítheti. 
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A kuratórium a beérkező kérelmek elbírálásáról, a támogatások felhasználásáról szabályzatot 

alkot. Amennyiben az alapítvány céljainak elősegítésére pályázatot vagy ösztöndíjat hirdet, 

pályázatra, illetve ösztöndíjra vonatkozó szabályzatot alkot.  

Az alapítvány induló vagyonának terhére nem eszközölhetők kiadások. 

 

Az Alapítvány székhelye:         1088 Budapest, Szentkirályi u. 14.  

            Semmelweis Egyetem  

        Egészségtudományi Kar 

        Alkalmazott Egészségtudományi Intézet 

        Dietetikai és Táplálkozástudományi Tanszék 

  

Az Alapítvány ügyvezető szerve az Alapító által megbízott 5 tagú Kuratórium, melynek élén 

a kuratórium elnöke áll: 

 

Elnöke:   

Szlankó János (an.: Bárány Ilona,  

lakcíme: 1021 Budapest, Völgy u. 5/a.) 

Titkára:   

Dr. Rurik Imre (an.: Szvetnik Éva Mária,  

lakcíme: 1021 Budapest, Széher út 46.) 

Tagjai:    

Dr. Tarján Veronika (an.: dr. Kassai Stefánia,  

lakcíme: 1036 Budapest, Tímár u. 8/b.) 

               Szűcs Zsuzsanna (an.: Nagytelki Veronika,  

lakcíme: 1148 Budapest, Padlizsán u. 19. I/7.) 

Szlankó Antal Emese (an.: Marjai Erzsébet,  

lakcíme: 1021 Budapest, Budapest, Völgy u. 5/a.) 

 

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium 

tagja. 

A kuratóriumi tagokat az alapító határozatlan időre jelöli ki. Az alapító a kuratórium tagját 

megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése 

esetén hívhatja vissza. A kuratóriumi tagság a Ptk. 3:25.§ (1) bekezdésében meghatározott 

esetekben szűnik meg. 

 

A Kuratórium tagjai munkájuk során felmerülő költségeiket az alapítvány megtérítheti.  

 

A kuratórium elnöke, önállóan képviseli az alapítványt és önállóan rendelkezik az alapítvány 

bankszámlája felett, valamint önállóan gyakorolj a munkáltatói jogokat. 

 

Az Alapítványt érintő kérdésekben a Kuratórium nyílt szavazással jogosult dönteni, 

döntéseihez egyszerű szótöbbség szükséges azzal, hogy az éves beszámolót a tárgyévet 

követő év május 31. napjáig egyhangúlag fogadja el. 

 

A Kuratórium legalább évente egy alkalommal ülésezik. 

 

A saját működési rendjének kialakítása a Kuratórium jogköre. 
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A Kuratóriumot az elnök, vagy bármely kuratóriumi tag írásban, ajánlott tértivevényes levél 

formájában, a napirendi pontok közlésével, az ülést megelőző legalább három nappal 

korábban hívja össze.  

 

A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabályszerűen 

összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok több mint fele jelen van.  
 

A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány gazdálkodásáról, a dologi és adminisztratív 

feltételek biztosításáról. Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül 

összefüggő gazdasági tevékenység végzésére jogosult. 

 

A kuratórium tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 

ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

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. 

 

A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető, jegyzőkönyv és nyilvántartás készül, 

amelyből megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a 

döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). A jegyzőkönyv 

tartalmazza az ülésen hozott határozatokat sorszámmal ellátva. 

 

Az emlékeztetőt és a jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot 

lefűzve és sorszámozva kell az alapítvány iratai között megőrizni. 

 

Az Alapítvány országos alapítvány. Határozatlan időre alakul. Megszűnése esetén az 

Alapítvány vagyonát a Magyar Táplálkozástudományi Társaság kapja vissza azzal, hogy az 

alapítót megillető vagyon nem haladhatja meg az alapító által az alapítványnak juttatott 

vagyont.  

 

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a 2011. 

évi CLXXV. törvény (Ectv.) rendelkezései az irányadók. 

 

A Magyar Táplálkozástudományi Társaság Alapítványát a Társaság vezetősége 2002. február 

13-i ülésén elfogadta.  
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Alulírott igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a 

létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának. Az egységes szerkezetű okiratban az 

alapító okiratban tett módosítások aláhúzással, míg a törölt részek áthúzással kerültek 

átvezetésre. 

 

 

Budapest, 2019. október 4. 

 

 

 

 

 

Dr. Rurik Imre  

    Magyar Táplálkozástudományi Társaság 

             elnöke 

 

 

 

 

Előttünk, mint tanúk előtt: 

 

1. Név:       2. Név: 

Lakkcím:       Lakcím: 

Aláírás:       Aláírás: 


