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Az Alapitvany elnevezese: „Mozogj, hogy mozdulni tudj 40 evesen is 
majd" Alapitvany 

Az Alapitvany szekhelve: 1037. Budapest Mecsvirag u. 21100/4 

Az Alapitvany alapitoia: 

Brandl Eva szul. Brandl Eva 
lakohelye: 1035. Budapest Raktar u. 21. IX. 26. 
anyja neve: Reich Julia 
szemelyi igazolvany szama: AU-IV 938 295 

Az Alapitvany idotartama: Az Alapitvany hatarozatlan idotartamra jon 
letre. 

Az Alapitvany kbzvetlen politikai tevekenyseget nem folytat es nem 
tamogat azt, partoktol fuggetlen, azoknak anyagi tamogatast nem nyujt 
es azoktol tamogatast nem fogad el, orszaggyulesi kepviselojeloltet, 
megyei, fovarosi bnkormanyzati valasztason jeloltet nem allit, es nem 
tamogat. 

Csatlakozas az Alapitvanyhoz: 

A z Alapitvany nyitott, ahhoz barki csatlakozhat, ha az Alapitvany 
celjaival egyetert, azt vagyonrendelessel vagy barmilyen mas 
eszkbzze l tamogatni kivanja, ideertve a szemelyes tarsadalmi 
munkat is, es a jelen Alapito Okirat rendelkezeseit elfogadja. A 
csat lakozasi szandekot irasban kell bejelenteni annak 
elfogadasarol a Kuratorium dont. Ennek soran a Kuratorium a 
csatlakozni kfvano szervezetrol, intezmenyrol vagy 
maganszemelyrol rendelkezesre "alio informaciokat es - celhoz 
kotott felajanlasok eseten - a megjelblt celt merlegeli. 

II. Az Alapitvany celja es kozhasznu tevekenysege 

Az Alapitvany celja: 

> rendszeres testedzes szervezese minden korosztaly reszere 
> egeszseges eletmodra valo neveles, 
> tulsulyos gyerekeknek es felnotteknek eletmod tanacsadas, specialis 

treningek, klubok vezetese 
> enyhe fokban serult /viselkedes zavaros, diszlexas, disgrafias stb./, 

beteg gyermekeknek fejleszto torna 
> rehabilitacio 
> prevencios treningek gyerekeknek, felnotteknek 
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> betegek hazi apolasa, gondozasa 
> fejlesztb torna eszkbzok beszerzese, biztositasa 

2. Az alapitvany celjainak elerese erdekeben adomanyokat gyujt, 
letrehozza es mukbdteti a szukseges intezmenyeket, promocios es 
reklam tevekenyseg vegez. 

3. Az Alapitvany a celjai elerese erdekeben, azokat nem veszelyeztetve az 
alabbi kbzhasznu tevekenysegeket folytatja a kbzhasznu szervezetekrol 
szolo 2011. evi CLXXV. tbrvenyben meghatarozott tevekenysegek 
kozul: 

> egeszsegmegorzes, betegsegmegelozes, gyogyito- egeszsegugyi 
rehabilitacios tevekenyseg 

> szocialis tevekenyseg, csaladsegites, idoskoruak gondozasa 
> neveles, oktatatas, kepessegfejlesztes, ismeretterjesztes 

^ > hatranyos helyzetu csoportok tarsadalmi eselyegyenlosegenek 
elosegitese 

> rehabilitacios foglalkoztatas 

A fenti kbzhasznu tevekenysegeket a szervezet a nepegeszsegugyi 
tevekenyseg: az egeszseg fejlesztese, betegsegek megelozese, 
intezmenyrendszer; egeszsegfejlesztesi, egeszsegvedelmi, 
betegsegmegeldzesi, gyogyito es orvosi rehabilitacios 
szolgaltatasok kozfeladat ellatasara szervezi az 1997.evi CLIV.tv. az 
egeszsegugyrol 35.§(1)-(2) pontja alapjan. 

III. Az Alapitvany vagyona 

1. Alapitvany indulo vagyona 100.000.- Ft, azaz Szazezer forint, amely 
bsszeget az Alapito bocsat az Alapitvany rendelkezesere oly modon, 
hogy azt penzintezetnel elkulbnitett bankszamlan helyezi el es annak 
tenyet az Alapitvany nyilvantartasba vetele irant eljarb Birbsagnal 
igazolja. 

2. Alapitvany csak a kbzhasznu celok megvalosulasa erdekeben - azokat 
nem veszelyeztetve - vallalkozasi tevekenyseget is folytathat, es 
vagyonat mas forrasbol, valaminf a csatlakozas soran felajanlott 
vagyonrendeles elfogadasaval is gyarapithatja. 

Alapitvany a gazdalkodas soran elert eredmenyet nem osztja fel, hanem 
az alapito okiratban meghatarozott kbzhasznu tevekenysegere forditja. 

3. Alapitvany vagyona az Alapito Okiratban rbgzitet kbzhasznu celjai 
megvalositasanak finanszirozasara es az Alapitvany mukbdesi 
kbltsegeinek fedezesere hasznalhato fel. 

4. Alapitvany vagyonanak felhasznalasa az azzal valo rendelkezes joga a 
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Kuratoriumot illeti meg, amely azt kamatozo banki letetbe helyezheti, 
reszvenyekbe fektetheti, kbtvenyt, kincstari- vagy leleteti jegyet 
vasarolhat. A Kuratorium az Alapitvany vagyonanak kezelesevel 
kapcsolatos technikai feladatok ellatasaba kulsb penzugyi szervezetet, 
szakertot vonhat be. Amennyiben -az Alapitvanynak befektetheto 
vagyona keletkezne, ugy a befektetes megkezdese elott befektetesi 
szabalyzatot kell kesziteni, melyet a legfobb szerv fogad el. 

5. Az alapitvany Kuratoriuma jogosult az alapitvanyi vagyon gyarapitasa 
erdekeben gyujteseket szervezni, de az alapitvany neveben, vagy 
javara tbrteno adomanygyujtes csak irasbeli meghatalmazas alapjan 
vegezheto. 

IV. Az Alapitvany vagyonanak felhasznalasa 

1. Az Alapitvany celjainak megvalositasara az Alapitvany teljes vagyona, 
valamint annak "hozadekai es a celtamogatasok hasznalhatok fel. Az 
Alapitvany vagyonat a Kuratorium kezeli. 

2. A Kuratorium az Alapitvany vagyonanak az alapitvanyi celok 
megvalositasara iranyulo hasznositasara vonatkozo javaslatokat, 
kezdemenyezeseket bsszegyujti, es az Alapito Okiratban rbgzitett celok 
szellemeben bsszegszeruen is dbnt a tamogatasok felhasznalasarol. A 
tamogatasok odaitelese kerelem vagy a kuratoriumi tagok altal 
eloterjesztett javaslat alapjan tbrtenik. 

V. Az Alapitvany mukodese 

1. Az Alapitvany dbnteshozo es kepviseleti szerve a harom fobol alio 
Kuratorium. A Kuratorium hatarozatlan idbre jbh letre. A Kuratorium 
tagjainak megbizasarol, a Kuratorium elnbkenek a kuratoriumi tagok 
kbzul tbrteno kijelbleserbl, az Alapitvany Alapito Okiratanak 
modositasarol az Alapito dbnt. A Kuratorium elnbket es tagjait az Alapito 
bizza meg bt ev idbtartamra. 

A Kuratorium valamennyi tagja termeszetes szemely. A Kuratorium 3 tagbol 
all. 

A Kuratorium elnoke es tagjai: 

Nandori Eva szul. Nandori Eva elnok 
lakohelye: 9485. Nagycenk Pal krt. 34. 
anyja neve: Brandl Anna 
szemelyi igazolvany szama: 218959 JA 

Fegyver Dorottya szul. Fegyver Dorottya tag 
lakohelye: 9485. Nagycenk Pal krt. 34. 
anyja neve: Nandori Eva 



szemelyi igazolvany szama: 149844 MA 

Fegyver Peter tag 
lakohelye: 9485 Nagycenk Pal krt. 34. 
anyja neve Nandori Eva 
szemelyi igazolvany szama: 604958HA 

2. A kuratoriumi elnbki tisztseg megszunik a kuratoriumi tagsag 
megszunesevel. 

A kuratoriumi tagsag megszunik: 

a. ) a kuratoriumi tagsagrol valo lemondassal, 
b. ) visszahivassal, ha a kuratorium a tevekenysegevel az alapitvany 
celjat veszelyezteti, 
c. ) a tag halalaval. 

3. A Kuratorium hatarozathozatalaban nem vehet reszt az a szemely, aki, 
vagy akinek kbzeli hozzatartozoja (Ptk. 685. § b) pont), elettarsa (a 
tovabbiakban egyutt: hozzatartozo) a hatarozat alapjan 
a) kbtelezettseg alol mentesul, vagy 
b) barmilyen mas elonyben reszesul, illetve a megkbtendo jogugyletben 
egyebkent erdekelt. 

Nem minbsul elbnynek az Alapitvany eel szerinti juttatasai kereteben a 
barki altal megkbtes nelkiil igenybe vehetb nem penzbeli szolgaltatas, 
illetve a tarsadalmi szervezet altal tagjanak, a tagsagi jogviszony alapjan 
nyujtott, letesitb okiratnak megfelelo eel szerinti juttatas. 

4. Nem lehet Alapitvany vezetb tisztsegviselbje az' a szemely, aki olyan 
kbzhasznu szervezetnel tbltbtt be - annak megszuntet megelbzo harom 
evben legalabb ket evig - vezetb tisztseget, 
- amely az allami ado- es vamhatosagnal nyilvantartott ado- es 
vamtartozasat nem egyenlitett ki; 
- amellyel szemben az allami ado- es vamhatdsag jelentos osszegu 
adohianyt tart fel; 
- amellyel szemben az allami ado- es vamhatdsag uzletlezaras 
intezkedest alkalmazott, vagy uzletlezarast helyettesito birsagot 
szabott ki; 
- amelynek adoszamat az allami ado- es vamhatdsag az adoziis 
rendjerol szdlo torveny szerint felfuggesztette vagy torolte. 

A vezetb tisztsegviselb, illetve az ennek jelblt szemely kbteles az 
Alapitvanyt elbzetesen tajekoztatni arrol, hogy ilyen tisztseget 
egyidejuleg mas kbzhasznu szervezetnel is betblt. 

5. A Kuratorium tagjai tevekenysegukert dijazasban nem reszesulnek, 
ezen tevekenysegtikkel bsszefuggesben felmerult es igazolt kbltsegeik 



megteritesere jogosultak. 

A Kuratorium testuleti szerv, mely a jogait nyilvanos ulesein gyakorolja. 
A Kuratorium sziikseg szerinti gyakorisaggal, de evente legalabb 
ketszer iilesezik. Az ulest a napirend megjelblesevel a Kuratorium 
elnoke hivja bssze. A Kuratorium uleseit irasbeli meghivoval kell az ules 
elott legalabb nyolc nappal bsszehivni. A meghivonak - amelyet az 
Alapitvany szekhelyen elhelyezett hirdetotablan ki kell fuggeszteni -
tartalmaznia kell az Dies helyet, idejet, a napirendre vonatkozo 
javaslatot. A kuratoriumi iilesek nyilvanosak. A meghivohoz 
mellekelni kell a javasolt napirendi pontok irasbeli eloterjeszteset. 
Hatarozatkeptelenseg eseten a megismetelt ulest net napon beliili 
idopontban, az eredetivel azonos napirendi pontokkal kell bsszehivni. Az 
ulesre szolb meghivo egyuttal tartalmazhatja a hatarozatkeptelen ules 
megismetlesenek helyet es idejet. A megismetelt ulesre az eredeti ules 
szabalyai vonatkoznak. A Kuratorium tilesenek bsszehivast kerheti 2 
tag is, eel es a z o k megjelblesevel. Ebben az esetben az ulest harminc 
napon belul bssze kell hivni. 

A kuratoriumi ules hatarozatkepes, ha azon a Kuratorium tagjainak tbbb 
mint a fele, azaz legalabb ket tag jelen van. A Kuratorium ulesen 
valamennyi tagnak 1-1 szavazata van. 
A kuratorium dbnteseit a jelenlevbk egyszeru szotbbbseggel, titkos 
szavazassal hozott hatarozataival hozza meg, kiveve az alabbi eseteket: 
Minositett, ketharmados tbbbsegu szavazatra van sziikseg az 
Alapitvany szervezeti es mukbdesi szabalyzatanak, egyeb 
szabalyzatanak es az eves alapitvanyi beszamolonak az elfogadasahoz, 
tovabba az eves szinten az Alapitvany mukbdesi kbltsegeinek 
fedezesere szolgalo alapitvanyi forrasok tamogatasara szolgalb 
keretbsszegekre valo felosztasarol tbrteno dbnteshez. 

A Kuratorium ulesein szuletett dbntesekrbl '5 napon belul irasos 
jegyzokonyvet kell kesziteni, amelyet a jegyzbkbnyvvezetbnek ala kell 
irnia, es ket kuratoriumi tagnak alairasaval hitelesitenie kell. A 
jegyzokonyvet minden kuratoriumi tagnak a Kuratorium uleset kbvetb 15 
napon belul meg kell kiildeni. A Jegyzbkbnyvekben fel kell tuntetni a 
Kuratorium dbnteset, idbpontjat es hatalyat, illetve a dbntest tamogatok 
es ellenzbk szamaranyat, amennyiben lehetseges szemelytikre valo 
utalassal. 

A Kuratorium elnoke a Kuratorium hatarozatairol folyamafos 
nyilvantartast vezet (hatarozatok kbnyve), amelyben rbgziteni kell a 
hatarozatok tartalmat, idejet, hatalyat, valamint a dbntest tamogatok es 
ellenzbk szamaranyat, illetve nyilt szavazas esten a szavazok 
szemelyet. A hatarozatokat minden esetben postai uton kell kbzblni az 
erintettekkel. A hatarozatokat azok meghozatala utan haladektalanul be 
kell vezetnie a hatarozatok kbnyvebe, es az Alapitvany szekhelyen levb 
hirdetotablan nyilvanossagra kell hozni. 
A Kuratorium elnbket tavolleteben az elnbk altal irasban meghatalmazott 
tag helyettesitheti. 



A Kuratorium gondoskodik az Alapitvany celjainak megfelelo 
mukodeserol, biztositja az alapitvanyi vagyon gondos kezeleset. 

8. Kizarolag a Kuratorium jogosult dbnteni: 

> az Alapitvany eves koltsegvetesi tervenek, az arrol valo beszamolonak 
es az eves merlegnek az elfogadasarol, 

> a kozhasznusagi melleklet elfogadasarol, 
> a rendelkezesre alio vagyon felhasznalasarol, 
> az Alapitvanyhoz valo csatlakozas jovahagyasarol, 
> az Alapitvany Szervezeti es Mukbdesi Szabalyzatanak az Alapito 

Okiratban foglaltaknak megfelelo meghatarozasarol, modositasarol, 
> a csatlakozasi kerelmek elbiralasarol, 
> a palyazatok kiirasarol, azok felteteleirbl, a tamogatasok odaiteleserbl, 

nyilvanossagra hozatalarol, 
> dbntes mindazokban a kerdesekben, amelyeket az Alapitvany 

szervezeti es mukbdesi szabalyzata a Kuratorium kizarolagos 
hataskbrebe utal, es amit jogszabaly szerint a Kuratorium hataskbrebe 
tartozhat, 

> az alapito okirat - 1IK4 pontjara tekintettel befektetesi szabalyzat 
elfogadasarol." 

9. A kuratorium elnokenek feladatkore: 

> az Alapitvany bnallo kepviselete, 
> bankszamla feletti bnallo rendelkezes /egy szemelyben irhatja ala a 

banki bizonylatokat/ 
> a kuratoriumi ules elbkeszitese, bsszehivasa es levezetese 

A kuratorium elnbket akadalyoztatasa, tavollete eseten a kuratorium 
elnoke altal a konkret eseti ugyre adott meghatalmazassal egy masik 
kuratoriumi tag helyettesitheti. 

Az Alapitvany kbnyvvezetesenek, vagyonkimutatasanak es a 
vagyonkezelessel bsszefuggb egyeb technikai feladatoknak az ellatasa 
erdekeben kiilbn szerzbdes -szerint kutso penzugyi szervezetet, 
szakertbt bizhat meg, terites elleneben. 

A Kuratorium kbteles az Alapitvany mukodeserol az Alapitonak legalabb 
evente egyszer beszamolni es gazdalkodasanak legfontosabb adatait 
nyilvanossagra hozni. 

A Kuratorium az Alapitvany gazdalkodasat efmto minden .lenyegi 
kerdesrbl, valamint a Kuratorium hatarozatairol kbteles az Alapitot 
tajekoztatni. A Kuratorium javaslatot tehet az Alapitonak a kuratorium, 
az Alapito Okirat modositasara. 

Az Alapitvany az eves beszamolo jovahagyasaval egyidejiileg kbteles 
kozhasznusagi mellekletet is kesziteni, melynek elfogadasa a 
Kuratorium kizarolagos hataskbrebe tartozik. A kozhasznusagi 
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jelentesnek tartalmaznia kell: 

> a szamviteli beszarnolot, 
> a koltsegvetesi tamogatas felhasznalasat, 
> a vagyon felhasznalasaval kapcsolatos kimutatast, 
> a eel szerinti juttatasok kimutatasat, 
> a kbzponti koltsegvetesi szervtol, az elkulbnitett allami penzalaptol, a 

helyi onkormanyzattol, a kisebbsegi telepulesi onkormanyzattol, a 
telepulesi bnkormanyzatok tarsulasatol, es mindezek szerveitol kapott 
tamogatas merteket, 

> a Kuratorium elnoke, tagjai (vezetb tisztsegviselok) reszere nyujtott 
juttatasok erteket, bsszeget, 

> a kbzhasznu tevekenysegrbl szblb rbvid tartalmi beszamolbt. 

Az eves beszarnolot annak elfogadastbl szamitott harminc napon belul 
a kuratorum elnoke kbteles a szekhely hirdetbtablajan 30 napra tbrteno 
kifuggesztessel kbzzetenni. 

Az Alapitvany mukbdesevel kapcsolatosan keletkezett iratokba barki 
betekinthet, illetve a- kuratorium elnoke kbteles azokrol barkinek 
felvilagositast adni. 

A kbzhasznusagi jelentesbe barki betekinthet, abbol sajat kbltsegere 
masolatot keszithet. Az iratokba valo betekintes iranti igenyt (kerelmet) 
irasban kell az Elnbk reszere megkuldeni. 
Az Elnbk kbteles barmely jogszabaly altal felhatalmazott szerv vagy 
szemely altal kert iratbetekintest haladektalanul, egyeb esetekben az 
iratbetekintest kerbvel tbrtent megallapodas szerinti hataridbben, illetve 
jogszabaly vagy hatosagi hatarozat altal elbirt hataridbben teljesiteni. 
Elnbk kbteles az iratbetekintesrbl kulbn nyilvantartast vezetni, melybbl 
megallapithato a kerelmezb neve, a kert irat megnevezese, a kerelem 
es teljesitesenek ideje. 
Az iratbetekintes helyszine az Alapitvany szekhelye, 1037. Budapest 

Mecsvirag u. 21100/4, elbzetes telefoni egyeztetessel. 

16. Az Alapitvany mukbdesenek es a szolgaltatasok igenybevetelenek a 
mbdjat - a beszamolo kbzlesevel azonos modon - a kuratorium*elnoke 
kbteles a szekhelyen tbrteno kifuggesztessel nyilvanossagra hozni. 

VI. Az Alapitvany kepviselete 

1. Az Alapitvanyt a Kuratorium elnoke onalloan kepviseli. 

Az Alapitvany kepviselbje: 

Nandori Eva szul. Nandori Eva elnok 
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1) lakohelye: 9485. Nagycenk Pal krt. 34. szam 
2) anyja neve: Brandl Anna 
3) szemelyi igazolvany szama: 218959 JA 

A bankszamla feletti rendelkezeshez a "Kuratorium elnbkenek /Nandori 
Eva szul. Nandori Eva lakohelye 9485. Nagycenk Pal krt. 34./ bnallo 
alairasa elegseges es megfelelo. 

VII. Felugyelo bizottsag 

1. Mivel az alapitvany varhato eves bevetele az dtmillio forintot nem 
haladja 

meg, igy felugyelo bizottsagot nem hoz letre. Amennyiben az eves 
bevetel az 

dtmillio forintot meghaladja, ugy felugyelo bizottsag allitasa 
kotelezo. 

VIII. Zaro rendelkezesek 

1. Az Alapitvany a nyilvantartasbbl valo tbrlessel szunik meg. Megszunes 
eseten az Alapitvany vagyonat - a fennallo fizetesi kbtelezettsegek 
teljesitese utan - hasonlo celu alapitvany tamogatasara kell forditani. 

Az Alapitvany - celja megvalositasa erdekeben - egyiittmukbdik a 
hasonlo kbzfeladatot ellato allami, tarsadalmi szervezetekkel, 
alapitvanyokkal, kbzalapitvanyokkal. 

2. Az Alapito Okiratban nem szabalyozott kerdesekrbl az Alapitvany 
Szervezeti es Mukbdesi szabalyzata rendelkezik. 

3. Az Alapitok rbgzitik, hogy az .Alapitvany a tbrvenyben es jelen 
alapszabalyban rbgzitett kbzhasznu tevekenyseget kivan folytatni a 
jelen Alapito Okiratban foglaltak szerint, ezert az Alapito keri, az 
Alapitvanynak az 201 Lev i CLXXV. tbrveny alapjan kbzhasznu 
szervezetkent, „k6zhasznu" kozhasznusagi fokozatba tbrteno 
nyilvantartasba vetelet. 

4. A jelen Alapito Okiratban nem szabalyozott kerdesekre a Polgari 
Tbrvenykbnyvnek az alapitvanyrol szolb rendelkezesei (74/A.-74/F. §-
ok), es a kbzhasznu szervezetekrbl szolo 201 Lev i CLXXV. tbrveny 
rendelkezesei az iranyadbak. 



Az Alapito a jelen Alapito Okiratot elolvasas utan, mint akaratukkal 
mindenben megegyezot jovahagyolag, az alapito 4 peldanyban alairta. 

Budapest, 2014. februar 20. 

Brandl Eva 

alapito 

Az alapszabaly egyseges szerkezetbe foglalt szovege megfelel az 
alapszabaly-modositasok alapjan hatalyos tartalomnak. 

Brandl Eva 
alapito 
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