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A  Dr. TARJÁN RÓBERT  Alapítvány 

 

 

alapító okirata 

 

 

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a 

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

CLXXV. törvény alapján működő alapítvány létrehozását határozta el. 

 

1. Az alapító neve:                            Dr. Tarján Veronika 

szül: Bp. 1948. 02.19.    anyja neve: Kassai Stefánia, 

lakóhelye:1036 Budapest III. Lajos u. 118-120. C. 3e/8. 

 

 

2 .       Az alapítvány neve:                  Dr. TARJÁN RÓBERT  Alapítvány  

  

Az alapítvány rövid neve :  Tarján  Alapítvány 

 

Az alapítvány idegennyelvű elnevezése:    TARJÁN  FOUNDATION  
 

3. Az alapítvány székhelye: a Magyar Táplálkozástudományi Társaság mindenkori 

székhelye 1088  Budapest, VIII. Szentkirályi u.14. 

 

4.        Az alapítvány honlapjának címe:   www.MTTT.hu   

 

5. Az alapító eredeti induló adománya 1985-ben: 50.000 Ft, amelyet 2001-ben 300.000 Ft-ra 

egészített ki, majd 2014-ben további 2.800.000 Ft-ot adományozott.  

           Az Alapítvány vagyonát a K&H bankban vezetett 58213 sz. értékpapír számlán kamatozó 

kincstárjegybe fektették 2017.11.15-én. 

 

6. Az alapítvány célja és létrehozásának előzményei: Néhai dr. Tarján Róbert professzor 

emlékének ápolására Alapító az 5. pontban részletezett pénzbeli adományokat adott a 

Magyar Táplálkozástudományi Társaság -nak (MTtT) abból a célból, „hogy az 

élelmezésügy és a táplálkozás-egészségügy területén eredményt elérő személyeket kitüntesse 

és jutalmazza”. A Tarján Róbert Alapítvány az akkor hatályos jogszabályok alapján 

1985.07.25-én kezdte meg működését, a Fővárosi Bíróság 1991.02.07-én 1179 sorszám alatt 

vette nyilvántartásba. A kitüntetéseket (Tarján emlékérem) 2 évente ítéli oda az MTT 

Vezetősége. Az ezzel járó pénzjutalmat a megelőző 2 év alatt felgyülemlett banki kamat 

képezi.            

           Az Alapítvány képviselője az alapítástól kezdve dr. Bíró György volt, aki erről 2016.12.14-én 

lemondott. 

 Az alapítás óta hatályba lépett jogszabályi változások miatt Alapító az MTT éves 

konferenciáján Siófokon, 2017. október 12-én összehívta a Kuratórium alakuló ülését, ahol 

kijelölte a Kuratórium elnökét és tagjait, a 11/1. pontban megnevezett személyekkel, a 

mellékelt Jegyzőkönyv szerint. 

 

http://www.mttt.hu/
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7.        Az alapítvány tevékenysége: 

  

 

7.1./       Az alapítvány a céljának elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet végzi: 

 

A táplálkozástudomány területén kiemelkedő szakmai tevékenységet végző személyek díjazása. 

7.2./ Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi céloknak megfelelő szakmai 

körből bárki  részesülhet. 

  

7.3./     Az alapítvány a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételi módjának, éves 

beszámolójának nyilvánosságát a www.MTTT..hu internetes honlapján, az alapítvány 

székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán és szükség esetén országos napilapban hírlapban 

való közzététel útján biztosítja 

 

 

8. Az alapítvány jellege: 

 

8.1./  Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy 

bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással 

csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói 

jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot 

tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan. 

 

8.2./  Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 

független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt és nem fogad el.  

 

9.       Az alapítvány időtartama:határozatlan időtartamra hozta létre az Alapító. 

 

10.      Az alapítványi vagyon felhasználása: 

 

   10.1./  Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok 

megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik. 

 

   10.2./  Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást 

követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a 

természetben nyújtott adomány fordítható. 

 

        10.3./  Az alapítványi pénzintézetben lekötött vagyonának kétéves hozama képezi a Tarján 

emlékérem díjazottja(i)nak pénzjutalmát. 

 

 A díj odaítéléséről az MTT Vezetőségének javaslata alapján a Kuratórium dönt. A Kuratórium 

közreműködik a legmegfelelőbb pénzügyi befektetési lehetőség megkeresésében, a 

díjazásra rendelkezésre álló összeg meghatározásában és kifizetésében.  

 

10.4./  Ha a később csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy 

rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik. 
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10.5./ Gazdasági-vállalkozási tevékenységet nem folytat 

10.6./ Az Alapítvány vagyona az MTT-t illeti meg, amennyiben az Alapítványt az Alapító vagy 

jogszabály megszünteti.  

 

11.       Az alapítvány ügyvezető szerve: 

 

11.1./   Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére négy természetes személyből álló 

kuratóriumot nevezett ki, és közülük kijelölte az elnököt. 

  

A kuratórium elnöke: Simonné Dr. Sarkadi Livia 

született: Sarkadi Lívia, Debrecen, 1954.10.09. 

anyja neve: Kelemen Lívia 

lakcím: 1112 Bp. Hosszú réti u. 41-43. D ép. I. em. 4. 

  

A kuratórium további tagjai: 

Dr. Bodrogi  Lajosné  

született: Barna Mária, Mindszent 1937.10.10 

anyja neve: Ambrus Mária 

lakcím:  1093 Budapest, Boráros tér 2. 

 

Dr. Biró Lajos 

született: Budapest, 1960.02.03 

anyja neve: Révfy Irma Magdolna 

lakcím: 1091 Budapest, Üllői út 179. VIII.34. 

Dr. Rurik Imre 

született:  Budapest, 1953. 06.30. 

anyja neve: Szvetnik Éva Mária 

lakcím: 1021 Budapest, Széher út 46. 

 

A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának 

módja: általános és önálló. 

 

11.2./       A kuratóriumi tagok kijelölése határozatlan időre szól. A kuratóriumi tagokat az 

alapító jelöli ki, és tisztségük annak elfogadásával jön létre. 

 

 A kuratóriumi tagság megszűnik a Ptk. 3:25.§ (1) bekezdésében meghatározott 

okokból. 

  

11.3./  A Kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez 

megteremti a szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett 

adományok elfogadásáról, illetve, visszautasításáról. 

 

Amennyiben az Alapítvány munkavállalót alkalmaz, úgy felette a munkáltatói jogokat a 

kuratórium elnöke gyakorolja, beleértve a vonatkozó szerződések aláírását is. 

 

11.4./  A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. 

Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes 
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küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő 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, időpontját és a 

napirendi pontokat. A meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben 

kell megküldeni, hogy a meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között 

legalább 8 nap elteljen. 

 

11.6./ A kuratórium elnöke gondoskodik arról, hogy a meghívót az alapítvány honlapján, 

illetőleg az alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblára kifüggessze. 

 

11.7./ A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább három tag jelen van. Határozatát 

egyszerű szótöbbséggel, hozza. A beszámoló és a mérleg jóváhagyásáról az általános 

szabályok szerint dönt.  

 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 

terhére másfajta előnyben részesít; 

b) akivel a határozat szerint szerződést 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 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

11.8./  A kuratórium a határozatait az ülésen szóban kihirdeti és az érintettekkel a határozat 

meghozatalát követő 8 napon belül írásban, igazolható módon is közli a határozatnak az 

alapítvány honlapján történő közzétételével egyidejűleg. 

 

11.9./ A kuratórium köteles gondoskodni olyan nyilvántartás vezetéséről (Határozatok 

Könyve), amelyből a döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést 

támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye) megállapítható.   

 

 A kuratórium tevékenysége, illetve az alapítvány működése során keletkezett iratokba 

személyazonosságának igazolását és érdekének valószínűsítését követően, - a 

személyiségi és más alkotmányos jogok tiszteletben tartásával - az alapítvány 

székhelyén bárki betekinthet. Az iratbetekintést a kuratórium elnöke vagy az általa 

kijelölt kuratóriumi tag az igény bejelentését követő 8 napon belül az alapítvány 

székhelyén biztosítja.  

 

11.10./ A kuratórium tagjait díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásaik, költségeik 

megtérítésére igényt tarthatnak. 
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     12.   Összeférhetetlenségi szabályok: 

 

12.1./  Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

 

                     A vezető tisztségviselő ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

 

Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 

szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 

következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet vezető tisztségviselő 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. 

Nem lehet vezető tisztségviselő, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ 

(2) bek. i) pont). 

Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 

tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

 

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

kuratórium tagja. 

Az alapító /alapítói jogok gyakorlója/, illetőleg törvényes képviselője 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 felelősség alól mentesül, vagy 

bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként 

érdekelt. 

 

   

 

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. 

törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.  

 

Kelt: Budapest, 2018. február 12.                                                                Dr. Tarján Veronika 

                                                                                                                          aláírás 

 


