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A Kamasz Szerviz Hálózat 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 az alábbi alapítványt hozta létre:   
 
 
1.       Az alapító neve, lakcíme:   

neve:  Bódis-Kosóczki Zita Laura (anyja neve: Bozsák Erzsébet Gizella)   
      lakcíme: 2040 Diósd, Hérics utca 13.    

 
2. Az alapítvány neve: Kamasz Szerviz Hálózat Alapítvány  
  
3. Az alapítvány székhelye: 7400 Kaposvár, Liszt Ferenc utca 47.    
 
4. Az alapítói induló vagyon: 200.000,- Ft, azaz  kettőszázezer forint                           
          amelyet az  alapító teljes egészében rendelkezésre bocsátott.          
 
5. Az alapítvány célja: 
            
Az alapítvány célja a hátrányos helyzetű, különösen a szegénységgel és szenvedélybetegségekkel küzdő  
gyermekek, fiatalok és családok helyzetének javítása, önálló életre nevelése, társadalmi beilleszkedésének 
segítése, a romák társadalmi integrációjának támogatása. Célja továbbá a fiatalok képességfejlesztésének 
támogatása, különös tekintettel a hátrányos családi háttérből érkezőkre.   
 
6.        Az alapítvány tevékenysége: 
 

Oszágos ill. Kárpát medencei gyermek és ifjúság addiktológiai segítő hálózat kialakítása, és szakmai 
felügyelete. A gyermekek és az ifjúság megsegítése, egészségügyi ártalmak megelőzése és 
érdekképviselete. 
Az alapítvány a fenti célok elérése érdekében – a rendelkezésére álló anyagi forrásokkal, 
támogatásokkal arányban, fokozatosan – az alábbi szolgáltatásokat nyújtja:  
 
 

- Pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek közösségi és nappali ellátását, támogatott lakhatását 
biztosítja.  

- Gyermek és serdülő addiktológiai ellátásokat biztosít. 
- Mentálhigiénés és szociális segítséget nyújt családok számára.  
- Ifjúsági kompetenciafejlesztést végez, ezen belül szakköröket szervez, művészeti tevékenységek 

(előadóművészet, alkotóművészet, képzőművészet, cirkuszművészet, stb.) végzéséhez feltételek biztosít, 
tehetséggondozást végez (egészséges és kettős különlegességű tehetségek részére) korrepetálást, felvételi 
felkészítést végez,  pályaorientációs tanácsadást biztosít,  a problémákkal való megküzdési képességek 
és szociális kompetenciák fejlesztése érdekében foglalkozásokat szervez, konfliktuskezelést segítő 
foglalkozásokat szerve. 
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- Mentálhigiénés tevékenységeket végez, ezen belül segítő beszélgetéseket, lelkigondozást, kognitív 
önismereti csoport, egyéni- és csoportos életvezetési tanácsadást, párkapcsolati konzultációt, 
családterápiát,  kortárssegítő tevékenységeket és kortárssegítők képzését, önsegítő csoportokat, fiatalok 
családtagjainak mentálhigiénés fejlesztését végzi, viselkedési és kémiai  függőségek kezeléséhez 
segítséget nyújt.  

- Roma integráció segítése, ezen belül, a Magyarországi romák társadalmi beilleszkedését célzó 
programokat biztosít. Összetartóbb, egymásra nyitottabb közösségek létrejöttét támogatja.  
Szegregátumokban élő roma ifjúságot segíti, támogatja, drogprevenciós, egészségfejlesztési és 
egészségmegőrzési programokat biztosít számukra. 

- Egészségfejlesztési tevékenységet végez, ezen belül egészségre nevelő- és prevenciós programokat 
szervez. 

- Szenvedélybetegek nappali, közösségi, alacsony küszöbű és magas küszöbű ellátását végzi, ezen 
belül közösségi ellátást, egyéni konzultációt és esetkezelést, jogsegélyt, hozzátartozói konzultációt, 
bentlakásos rehabilitációt, támogatott lakhatást biztosít. 

- Prevenciós és ártalomcsökkentő tevékenységet végez, ezen belül az iskolai, köznevelési és 
felsőoktatási színtereken kívül és belül megvalósuló prevenciós programokat; party-szervízt, szermentes 
szórakozóhelyek létrehozását, alkohol, kábítószer, AIDS, dohányzás megelőző, ártalomcsökkentő, az 
egészséges szexuális életre nevelő programokat szervez, alacsonyküszöbű szolgáltatás keretében 
telefonos segélyszolgálatot működtet, on-line tanácsadást végez. 

- Szabadidős és alternatív tevékenységeket szervez, ezen belül sportprogramokat (küzdősportok, 
harcművészetek, amatőr  és versenysportok, diáksport, sport programok, egyéb sporttevékenység), 
túrákat, táborokat, szakköröket, művészeti csoportokat, kirándulásokat, rekreációs tevékenységeket 
szervez, nyelvoktatást végez, kulturális rendezvényeket szervez, segíti a közösségi életet, hittanoktatást, 
ismeretterjesztést, környezetvédelmi projekteket szervez,  ifjúsági információs irodát hoz létre.  

- Ifjúságot érő ártalmak elemzését, kutatását végzi, ezen belül a média, a deviáns szubkultúrák, a 
pszichológiai tényezők hatásait elemző publikációkat, elemzéseket és tanulmányokat készít.  

- Kapcsolatot tart és együttműködik más ifjúsági és egyéb segítő szervezetekkel, önkormányzatokkal, 
oktatási-nevelési intézményekkel, rendőrséggel, valamint az egyházakkal. 

- Hajléktalan személyekkel szociális munkát végez, ezen belül támogatott lakhatást biztosít 
számukra.  

- A gyermekvédelmi alap- és szakellátásban lévők, valamint börtönben lévők számára prevenciós, 
mentálhigiénés és szociális munkát végez, számukra támogatott lakhatást biztosít.  

- Tréning, Coaching Centert alakít ki és működtet.  
- Képzéseket /akkreditált képzéseket/ végez, ezen belül a fenti területekre szakemberképzést, szülői 

támogató tréningeket és egyéb képzéseket szervez. 
-  

 
Bár az alapítvány jelenleg nem közhasznú szervezet, de az alábbi közhasznú tevékenységet végzi:  
 
- egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-egészségügyi rehabilitációs tevékenység 
 
Ezen közhasznú tevékenységet az alapítvány a lakosság egészségügyi ellátása mint közfeladathoz 
kapcsolódóan végzi. Az egészségügyi rendszer működtetése az egészségügyről szóló 1997. évi 
CLIV.tv.141.§.-a alapján állami feladat.  
 
 
- szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása 
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Ezen közhasznú tevékenységet az alapítvány a rászorulók szociális ellátása mint közfeladathoz kapcsolódóan 
végzi.  
 
A szociális ellátásról és szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. tv. 2.§-a alapján a szociális ellátás 
feltételeinek biztosítása az állam központi szerveinek és a helyi önkormányzatoknak a feladata. 

 
 
Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység végzésére 

jogosult.  
Alapítvány nem lehet korlátlanul felelős tagja más jogalanynak, nem létesíthet alapítványt és nem 

csatlakozhat alapítványhoz.  
 
  
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. 
 

 
9.       Az alapítvány időtartama: 
  
         Az alapítványt 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 vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról 

elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt. 
 
10.4./  Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy rendelkezése 

érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik. 
 

11.       Az alapítvány ügyvezető szerve: 
 

11.1./ Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére három természetes személyből álló 
kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát. 

A kuratórium három természetes személyből áll, akik közül legalább kettőnek állandó belföldi 
lakóhellyel kell rendelkeznie.  
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           A kuratórium elnöke (név, lakcím, anyja neve): 
 

               név:. Orsolics Zoltán   
                           anyja neve: Kapitány Anna     
                           lakcím: 1126 Budapest, Hollósy Simon utca 32. fszt.2.   
 

  
A kuratórium további tagjai (név, lakcím, anyja neve): 

 
                          név: Orsolicsné Dobay Barbara     
                          anyja neve: Frey Sára     
                          lakcím: 1112 Budapest, Hermánd utca 19/A.                      

                           név: Gregus György Szabolcs       
                           anyja neve: Gondos Julianna      
                           lakcím: 1125 Budapest, Gyöngyvirág út 21.    

 
 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, s tisztség annak elfogadásával jön létre. 
 
 A kuratóriumi tagság megszűnik: 
 

- a tag halálával, 
- lemondásával, 
- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a Btk. 61.§ (2)     
bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével, 
- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással 

  
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. 

 
Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja. 

 
11.4./  A Kuratóriumnak évente legalább egyszer üléseznie kell. A Kuratórium ülését írásban, 

igazolható módon kell összehívni. Írásbeli igazolható módon történő kézbesítésnek 
minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes 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 akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Határozatát – ha az 

alapító okirat másként nem rendelkezik – mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű 
szótöbbséggel, míg két tag esetén egyhangúlag hozza. 
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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 a jogi személynek nem tagja vagy 
alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 
vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 
11.7./ A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány javára végzett tevékenységükért 

tiszteletdíjban, megbízási díjban és költségtérítésben részesülhetnek. 
 
  

 
12.      Összeférhetetlenségi szabályok: 

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

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
Ha a vezető tisztségviselő jogi személy, a jogi személy köteles kijelölni azt a természetes 
személyt, aki a vezető tisztségviselői feladatokat nevében ellátja. A vezető tisztségviselőkre 
vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 

                          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. 

 
 Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által 

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve az egyesület által 
tagjának, a tagsági jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti 
juttatás. 

 
12.4.        Az alapítói jogok átruházására lehetőség van, ha az alapító vagyoni hozzájárulását   
           teljesítette. Az alaptói jogok átruházásáról szóló megállapodást írásba kell foglalni,    
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           legalább teljes bizonyító erejű magánokirati formában. Ilyen megállapodás megkötésére   
           többször is sor kerülhet.   

 
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, 2019. október 10. napján 
 
 

                                                                                                     Bódis-Kosóczki Zita Laura                          
                                                                                                   alapító   

 
                                                                       

Elenjegyzem Budapesten 2019. október 10. napján: 
(KASZ:36060221)  
 


