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Alulírott Alapító a Fővárosi Bíróság által 1991.09.18. napján 2077. sorszám alatt 

nyilvántartásba vett „A Magyar Természettudományi Múzeumért Közhasznú Alapítvány” 

Alapító okiratának az időközi módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt – dőlt betűvel 

jelezve 2014. június hó 12.-ei, vastagon szedve a 2015. február 11-i, a Fővárosi Törvényszék 

9.Pk.66.457/1991/21-II. sorszám alatt 2015. január 13-án kiadott végzésben foglaltaknak 

megfelelő módosításokat – hatályosított szövegét az alábbiakban állapítja meg: 

 

ALAPÍTÓ OKIRAT 
 

1./ Az Alapító:  

1.1. Az alapító neve 

Magyar Természettudományi Múzeum (rövidített elnevezése: MTM) 

1.2. Az alapító székhelye 

1088 Budapest, Baross u. 13. 

 

2./ Az Alapítvány neve és rövidített elnevezése: 

2.1. Az Alapítvány neve: 

A Magyar Természettudományi Múzeumért Alapítvány 

2.2. Az Alapítvány rövidített elnevezése:  

MTM-ért Alapítvány 

 

3./ Az Alapítvány székhelye:  

1088 Budapest, Baross utca. 13. 

 

4./ Az Alapítvány jogállása: 

Az Alapítvány országos tevékenységet folytató, önállójogi személy. 

 

5./ Az Alapítvány létrejötte: 

Az Alapítvány a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba vételével nyeri el jog személyiségét. 

 

6./ Az Alapítvány időtartama: 

Az alapítvány időtartama: határozatlan. 

 

7./ Az Alapítvány jellege: 

Az Alapítvány nyílt, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy egyaránt 

csatlakozhat, aki az alapítvány céljait magáévá teszi és ezeket a célokat képes anyagilag is 

támogatni. 

Az Alapítvány szolgáltatásaiból bárki részesülhet, gazdálkodása során elért eredményét nem 

osztja fel, azt kizárólag a jelen Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 

Az Alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 

tevékenység végzésére jogosult. 

Az Alapítvány nem lehet korlátlan felelősségű tagja más jogalanynak, nem létesíthet 

alapítványt és nem csatlakozhat alapítványhoz. 

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független 

és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

Az Alapítvány valamennyi, a működésével összefüggésben keletkezett irata nyilvános, abba 

bárki az Alapítvány Kuratóriumának elnöke által megjelölt helyen, módon és időben 

betekinthet, kérelmére az iratokból hiteles másolat adható ki. 
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8./ Az alapítói vagyon: 

Az Alapítvány induló vagyona 500.000,- Ft, azaz ötszázezer forint, amit az Alapító az 

alapításkor bocsátott az Alapítvány rendelkezésére Alapítvány által nyitott bankszámlára 

átutalással. 

 

9./ Az Alapítványhoz csatlakozó jogi- és magánszemélyek befizetései és egyéb vagyoni 

értékkel bíró juttatásai, illetve a csatlakozási szándék nélkül, pártoló tagként befizetett 

adományok, támogatások továbbá az alapítványi bankszámla hozadékai az alapítói vagyont 

növelik. 

A csatlakozók és adományozók befizetései, illetve vagyonátruházásai a csatlakozási és az 

adományozói szándéknyilatkozatok elfogadását követő 15 napon belül esedékesek. 

Az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról a Kuratórium dönt. 

Az alapítványi vagyon kizárólag az Alapító Okiratban megjelölt és annak megfelelő célokra 

és a feladatokra használható fel, melynek mértékét, valamint sorrendjét, továbbá az 

Alapítvány gazdálkodásának rendjét az Alapítvány Kuratóriuma határozza meg. 

 

10./ Az Alapítvány célja: 

A Magyar Természettudományi Múzeum ásvány, őslény, növény, állat- és embertani, 

valamint tudománytörténeti gyűjteménye nemzeti kincsünk része. 

Gyarapítása, megőrzése, feldolgozása, publikálása és kiállítások keretében történő bemutatása 

nemcsak a tudomány és a látogatóközönség, hanem egyúttal a környezet és természetvédelem 

ügyét is szolgálja. 

Az Alapítvány a Múzeumnak a következő pontban felsorolt tevékenységét kívánja ezért 

anyagi eszközökkel támogatni és fejleszteni. 

10.1. Az Alapítvány tevékenysége: 

- elősegíti Magyarország valamennyi állampolgárának természettudományos nevelését; 

- folyamatosan hozzájárul a természettudományi oktatás hatékonyabbá tételéhez és 

bővítéséhez, valamint a természettudományos irányultságú egyéni képességek és 

készségek fejlesztéséhez; 

- támogatja a természettudományi kutatást és eredményeinek széles körben történő 

megismertetését; 

- a maga eszközeivel és lehetőségei maradéktalan kihasználásával hozzájárul a Múzeum 

gyűjteményeinek – mint kulturális örökségünk részének – kiegészítéséhez, bővítéséhez 

és megóvásához. 

 

11./ Az Alapítvány szervezete és működése: 

11.1. A Kuratórium megalakítása: 

Az Alapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium, mely három természetes személy tagból áll, 

akik közül legalább kettőnek állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. 
A Kuratórium tagjait az Alapító jelöli ki, határozatlan időtartamra. 

A Kuratóriumi tagság az Alapító általi kijelöléssel keletkezik.  

A Kuratórium elnöke:  Dr. Csorba Gábor, lakcíme: 1122 Bp., Pethényi köz 9. 

A Kuratórium tagjai:  Kovács Zsolt, lakcíme: 2096 Üröm, Bem u. 4/b. 

    Dr. Treiber Pálné, lakcíme: 2074 Perbál, Dózsa Gy. u. 4. 
A Kuratórium új tagok megválasztására, illetve bármely kuratóriumi tag felmentésére az 

Alapító felé javaslatot tehet. 

A Kuratóriumi tagok feladataikat személyesen kötelesek ellátni. 

A tagok tisztségüket díjazás nélkül látják el, a tisztségviseléssel kapcsolatban felmerült 

költségek megtérítésére azonban jogosultak. 
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11.2. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. 

Az évenkénti első ülés időpontját a tárgyév március 16-31. közötti időpontra kell kitűzni és az 

ülést meg kell tartani a jegyzett napon. 

A Kuratóriumot az elnök hívja össze a kitűzött időpontot megelőzően legalább 15 nappal 

kiküldött, az ülés napirendjét is tartalmazó írásos értesítővel. 

A Kuratórium tagjai a cél és az ok megjelölésével kérhetik az ülés összehívását a Kuratórium 

elnöke pedig a kérelem beérkezését követő nyolc napon belül köteles a javasolt napirend és 

időpont közlésével az ülést összehívni. 

A Kuratórium a napirendre felvett ügyekben döntéseit nyílt szavazással, a jelenlévők legalább 

kétharmados többségével hozza meg, tagjait személyenként egy szavazat illeti. 

A Kuratórium akkor határozatképes, ha azon mindegyik tag jelen van. 

11.3. A Kuratóriumi ülések nyilvánosak.  

11.4. A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell felvenni, mely az elhangzottakat 

összefoglalva, a döntéseket pedig szó szerint kell tartalmazza. 

A Kuratóriumi ülések jegyzőkönyvei nyilvánosak. 

11.5. A Kuratórium döntéseit önállóan is meg kell jeleníteni a Határozatok Könyvében, 

melyet a Kuratórium elnöke lát el hitelesítő kézjegyével. 

A Határozatok Könyvének a döntések szó szerinti szövege mellett tartalmaznia kell: 

- azok időpontját; 

- a döntéshozatalban részt vettek elfogadó/ellenző nyilatkozatait nevesítve és egymáshoz 

viszonyított arányukat; 

- a döntéshozatal során megfogalmazott különvéleményt és észrevételt nevesítetten; 

- amennyiben a kuratóriumi ülésen hozott határozatok konkrét személy/ek/re nézve 

tartalmaznak feladato/ka/t, az érintett/ek/ 3 munkanapon belüli, az ülés összes döntését 

közlő iratanyaggal, tértivevényes postai kézbesítéssel történő tájékoztatására vonatkozó 

határozatot is; 

- a nyilvánosság tájékoztatásának, a közzététel módjának és pontos helyének megjelölését, 

amennyiben az nem a Magyar Természettudományi Múzeum 1083 Bp., Ludovika tér 2-6. 

sz. alatti épületében, a bejárat mellett elhelyezett táblán kifüggesztéssel történik; 

- a határozat hatályba lépésének időpontját és esetleges idő tartamát. 

A Határozatok Könyvébe kérésre és a Kuratórium elnökének engedélyével, az abban 

megjelölt helyszínen, időben és módon bárki betekinthet, az iratból kérésére és a kívánt 

terjedelemben hitelesített másolatot kaphat. 

11.6. A Kuratórium kizárólagos hatásköre: 

- az alapítványi vagyon gyarapításának előmozdítása és felhasználásának meghatározása; 

- az Alapítvány részére felajánlott vagyoni hozzájárulások elfogadása; 

- az Alapítvány éves költségvetésének és beszámolójának elfogadása, jóváhagyása; 

11.7. A Kuratórium határozatainak közlése: 

A Kuratórium összes, konkrét személyekre vonatkozó döntését írásban, postai úton, 

tértivevényes levéllel, a határozat/ok/ és iratmellékletei csatolásával az érintettekkel a 

Kuratórium elnöke, távollétében a helyettesítésével megbízott kuratóriumi tag közli az ülést 

követő 3 munkanapon belül. 

 

12./ A Kuratórium elnöke: 

A Kuratóriumot az Alapító által kijelölt elnök vezeti. 

A kuratóriumi elnök feladatköre: 

- a Kuratórium határozatainak végrehajtása; 

- az ügy- és számvitel rendjének kialakítása és felügyelete; 

- munkáltatói jogok gyakorlása és ellenőrzés az Alapítvány alkalmazottai felett; 

- éves beszámoló elkészítése; 
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- a mindennapi operatív munka irányítása és ezekben döntés; 

- a működéshez szükséges kifizetések és utalványozások ellátása; 

- az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba betekintés engedélyezése, 

helyszínének és időpontjának kijelölése. 

 

13./ A Kuratórium tagjaira vonatkozó szabályok: 

13.1. Az Alapítvány Kuratóriumának a tagja az a nagykorú személy lehet, akinek 

cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

Nem lehet az Alapítvány Kuratóriumának tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 

jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő 

hátrányos következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet továbbá az Alapítvány a Kuratóriumának tagja az sem, 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 kuratóriumi tag 

az, akit eltiltottak a vezeti tisztségviselői tevékenységtől. 

Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a 

Kuratórium tagja. 

Nem lehet továbbá a Kuratórium tagja az, akit a közügyektől eltiltottak. 

13.2. A Kuratóriumi határozatok hozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 

közeli hozzátartozója határozat alapján 

- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül; 

- 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, illetve az Alapítvány által a 

tagjának, ezen jogviszonyára tekintettel nyújtott, az Alapító Okiratnak megfelelő cél 

szerinti juttatás. 

13.3. A kuratóriumi tagság megszűnése: 

Megszűnik a Kuratóriumban a tagsági viszony: 

- a tag írásban közölt lemondásával; 

- az alapítványi cél megvalósításának közvetlen veszélyeztetése esetén az Alapító általi 

visszahívással; 

- a tag halálával; 

- a tag cselekvőképességének a tevékenység ellátásához szükséges körben történt 

korlátozásával; 
- a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. 

 

14./ Az Alapítvány képviselete: 

Az Alapítvány általános ügydöntő, ügyvivő és képviseleti szerve a Kuratórium. 

Az Alapítványt a Kuratórium elnöke, Dr. Csorba Gábor önállóan képviseli a bíróságok és 

hatóságok előtt és jegyzi az Alapítványt ügyvéd által ellenjegyzett aláírás-mintája szerint. 

 

15./ A nyilvánosság: 

Az Alapítvány mindennapi életéről, működésének módjairól, valamint szolgáltatásai 

igénybevételének módjairól a nyilvánosság a Magyar Természettudományi Múzeum 1083 

Bp., Ludovika tér 2-6. sz. alatti épületében, a bejárat mellett elhelyezett táblán kifüggesztett 

tájékoztatóból kaphat értesülést, továbbá a www.nhmus.hu honlapon közzétéve bárki által 

megtekinthetően informálódhat. 

http://www.nhmus.hu/
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Mindezeken felül a Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal az 

Alapítvány működéséről és szolgáltatásairól, azok elérhetőségéről írásos beszámolóval 

tájékoztatja a nyilvánosságot az előbb jelzett helyszínen és honlapon, továbbá a Kuratórium 

döntése szerint indokolt, vagy jogszabály által előírt esetekben legalább egy országos 

napilapban fizetett hirdetménnyel közzétéve. 

 

16./ Az Alapítvány megszűnése: 

Az Alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó 

vagyon az Alapító által az Alapítványnak juttatott vagyon erejéig az Alapítóra visszaszáll, az 

ezt meghaladó, részben pedig az Alapító az Alapítvány céljával azonos, vagy hasonló célú 

alapítvány vagy egyesület számára rendelkezhet. 

 

17./ Az itt leírtakban nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. 

évi V. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni. 

 

 

Kelt: Budapesten, 2015. év február hó 16. napján. 

 

 

 

  

Magyar Természettudományi Múzeum 

alapító 

képv.: Dr. Korsós Zoltán, főigazgató 

 

Előttünk, mint tanuk előtt: 

 

Név: ______________________________ Név: ______________________________ 

Lakcím:____________________________ Lakcím:____________________________ 

Személyi igazolvány szám: _____________ Személyi igazolvány szám: _____________ 

Aláírás: ____________________________ Aláírás: ____________________________ 

 

 

Záradék: 

Az okirat szövege megfelel a létesítő okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. 

 

Kelt: Budapesten, 2015. év február hó 16. napján. 

 

 

 

  

Dr. Költő Dénes 

ügyvéd 

 


