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ALAPÍTÓ OKIRAT EGYSÉGES SZERKEZETBEN 
Perspektíva a Jövőért Alapítvány 

Preambulum 
V. 

 
Alulírott Péteri Balázs a 2007. február 9.-én kelt Alapító Okirattal létrehozott alábbi 
Alapítvány alapítója, ezen Alapító Okiratot a mai napon a 2011. évi CLXXV. tv., 
valamint a 2013. évi V. tv. alapján módosítom, mely módosítást egységes 
szerkezetbe foglalom a fenti Alapító Okirattal.  
 

1) Az Alapító:  Név:   Péteri Balázs 
  Született:  Budapest, 1977.10.11. 
  Anyja neve:  Henkei Hajnalka Mária 
  Személyi igazolvány száma: 181977NA 
  Lakcíme:  1106 Budapest, Pogány u. 15. 
 

2) Az Alapítvány neve: Perspektíva a Jövőért Alapítvány 
 

3) Az Alapítvány székhelye: 6055 Felsőlajos, HRSZ: 051/21 
 

4) Az Alapítvány célja:  
 

A Perspektíva a Jövőért Alapítvány célja, hogy a magyar gyermekeket és 
családokat segítse határon innen és túl. Az Alapítvány céljait elsősorban 
(1) tudásmegosztással, (2) rászorultak segítésével és (3) a tehetségek 
támogatásával kívánja elérni.  

(1) A nevelés, az oktatás, az ismeretterjesztés, a testi és szellemi 

képességfejlesztés, a sportolás kiemelt fontosságú minden 

korosztály számára, ezért az Alapítvány ezt az elsődleges céljának 

tekinti. 

(2) Hátrányos helyzetű-, fogyatékkal élő-, fejlődésben lemaradt 

gyermekek, családok, idősek segítése az Alapítvány szociális 

családsegítő céljának meghatározó eleme. 

(3) Tehetséges gyermekek felkutatására és támogatására is nagy 

hangsúlyt fektetünk, célunk, hogy minél több fiatal számára 

tudjunk perspektívát, jövőképet formálni. Hiszünk benne, hogy 

mindenki tehetséges valamiben, szeretnénk segíteni, hogy ezt a 

gyermekek meg is találhassák. 

 
Az Alapítvány a fent leírt tevékenysége során olyan feladatokat is ellát, ami állami 
feladatnak minősül ezek az alább felsorolt jogszabályi rendelkezéseket érintik: 1993. 
évi III. tv. a szociális igazgatásról és Szociális ellátásról 45. § (1) létfenntartási 
gondok; 47. § (1) családi szükségletek kielégítése; 51. § (1) d) házi segítségnyújtás. 
A szociális igazgatásról és szociális ellátásról, a gyermekek védelméről és a 
gyámügyi Igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. tv. 18. § (2) rászorultság esetén adható 
pénzügyi támogatások. A közoktatásról szóló 2011. évi CXC. tv., 47. § (1) sajátos 
nevelési igényű, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő tanulók segítése, valamint a 
munkanélküliek foglalkoztatásának segítése. Az Alapítvány a vállalt feladatokat 
önkéntes társadalmi segítők bevonásával látja el. 
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Az Alapítvány besorolási kategóriája: Közhasznú szervezet 
 
Az Alapítvány által végzendő egyéb közhasznú tevékenység többek között: 
egészségmegőrzés, betegségmegelőzés gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs 
tevékenység keretén belül rendszeres testmozgási alkalmak megteremtése;  
kulturális tevékenység keretén belül, rendezvények szervezése, tehetségek 
támogatása, kézügyesség fejlesztése (különböző szakkörök működtetése: kerámia, 
festő, egyéb ipar-művészeti, és dísztárgykészítés). A célokkal összhangban lévő 
foglalkoztatások elősegítése (feldolgozóipari, könnyűipari, mezőgazdasági, 
állattartási tevékenységekkel, vagy aprócikkek gyártására létrehozott közhasznú 
társaságokon keresztül). 
- Különös tekintettel a munkaerőpiacon hátrányos helyzetű rétegek, fogyatékkal élők 
képzésének, foglalkoztatásának elősegítésére, hátrányos helyzetű csoportok 
társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése, alapítványi iskolák létesítésével vagy 
támogatással, ösztöndíj támogatással, lakhatási, lakásbérleti, és egyéb a szociális 
igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvényben is körülhatárolt 
szociális támogatáson keresztül. 
 
- Környezetvédelem, hulladékgyűjtés, feldolgozás elsősorban munkanélküli, vagy 
közhasznú, hátrányos, vagy szakképzettség nélküli munkavállalók 
foglalkoztatásával, 
 
- Emberi- és polgári jogok védelme: tanácsadás, jogi védelem biztosítása, a 
magyarországi nemzeti és etnikai kisebbségek, valamint a határon túli magyarsággal 
kapcsolatos tevékenység, a hátrányos helyzetű csoportok, szociális, lakhatási 
ösztöndíj támogatásán keresztül, a tanulás, képzés és foglalkoztatásuk, 
esélyegyenlőségük elősegítésével. 
 
- Közhasznú és non profit szervezetek létrehozása a különböző tevékenységében 
eltérő szociális, támogató, és gondoskodást, lakhatás, foglalkoztatást, nevelést, 
oktatást, családi tanácsadás, valamint egészséges életmódot segítő és rehabilitációs 
tevékenységek ellátására. 
 
- Szociális tevékenység, családsegítés, idősgondozás, elsősorban napközi ellátás és 
gondoskodás – többnyire saját otthonukban – kórházi szociális munka, idősszállítás. 
 
- Nevelés, oktatás képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kis létszámú alapítványi 
óvodák és iskolák működtetése, elsősorban fejlődésben lemaradt vagy hátrányos 
helyzetű és fogyatékkal élő gyermekek tanulási képességeinek fejlesztésére, 
összességében a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról 1993. évi III. 
törvényben körülhatárolt feladatok megszervezésével. 
 
 
5) Az Alapítvány induló vagyona: az Alapító által rendelkezésre bocsátott összesen 
300.000.Ft, azaz háromszázezer forint készpénz, mely összegből 100.000.Ft, azaz 
egyszázezer forint 2007. február 19-én befizetésre került az Alapítvány UniCredit 
Bank Hungary Zrt.-nél vezetett letéti bankszámlájára, a fennmaradó 200.000.Ft-ot, 
azaz kettőszázezer forint az Alapítvány nyilvántartásba vételéig a fenti 
pénzintézetnél letéti bankszámlán elhelyezésre került  
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5.1. Az Alapítvány céljainak megvalósítása érdekében az Alapítvány teljes vagyona 
felhasználható és a csatlakozások teljes összegben használhatóak fel. 
 
5.2. Az Alapítványhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy 
csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. 
 
5.3. Az Alapítvány esetleges külföldi támogatásoknak devizában történő kezelésére 
külön devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is 
felhasználhatja.  
 
5.4. Az Alapítvány pénzbeli, dologi és természetbeli támogatásokat, valamint 
ingyenes szolgáltatást is elfogadhat, elfogadásáról a Kuratórium dönt. 
 
5.5. Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem 
bocsáthat ki. 
 
5.6. Az Alapítvány támogatást egyéni kérelmek vagy pályázatok alapján nyújthat. A 
támogatott személyek vagy szervezetek tevékenysége az alapítványi célokhoz 
kapcsolódik, azok megvalósítását segíti.  
 
5.7. Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását pályázathoz kötheti. A pályázat nem 
tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből – az eset összes körülményeinek 
mérlegelésével – megállapítható, hogy a pályázatnak előre meghatározott nyertese 
van (színlelt pályázat). Színlelt pályázat a cél szerinti juttatás alapjául nem 
szolgálhat. 
 
5.8. Az Alapítvány ösztöndíjat és egyszeri támogatást is nyújthat, valamint az 
alapítványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében fő- és mellékállású 
alkalmazottat is foglalkoztathat.   
 
5.9. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet 
az Alapítvány fő tevékenysége. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak 
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 
Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célokban 
megfogalmazott tevékenységekre használja fel. 
 
Az Alapítvány vállalkozói tevékenysége keretén belül elsősorban a munkanélküli 
térségekben az alábbi munkahelyteremtő tevékenységeket kívánja végezni a 
gazdasági tevékenységek egységes ágazati osztályozási rendszere (TEÁOR) 
szerint: 

 

01.11 ’08 Gabonaféle (kivéve: rizs), hüvelyes növény, olajos mag termesztése 
01.13 ’08 Zöldségféle, dinnye, gyökér-, gumósnövény termesztése 
01.14 ’08 Tejhasznú szarvasmarha tenyésztése 
01.16 ’08 Rostnövénytermesztés 
01.19 ’08 Egyéb, nem évelő növény termesztése 
01.21 ’08 Szőlőtermesztés 
01.24 ’08 Almatermésű, csonthéjas termesztése 
01.25 ’08 Egyéb gyümölcs, héjastermésű termesztése 
01.26 ’08 Olajtartalmú gyümölcs termesztése 
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01.28 ’08 Fűszer-, aroma-, narkotikus-, gyógynövény termesztése 
01.29 ’08 Egyéb évelő növény termesztése 
01.42 ’08 Egyéb szarvasmarha tenyésztése 
01.43 ’08 Ló, lóféle tenyésztése 
01.45 ’08 Juh, kecske tenyésztése 
01.46 ’08 Sertéstenyésztés 
01.47 ’08 Baromfitenyésztés 
01.49 ’08 Egyéb állat tenyésztése 
01.50 ’08 Vegyes gazdálkodás 
01.61 ’08 Növénytermesztési szolgáltatás 
01.62 ’08 Állattenyésztési szolgáltatás 
01.63 ’08 Betakarítást követő szolgáltatás 
01.64 ’08 Vetési célú magfeldolgozás 
02.10 ’08 Erdészeti, egyéb erdőgazdálkodási tevékenység 
02.30 ’08 Vadon termő egyéb erdei termék gyűjtése 
10.11 ’08 Húsfeldolgozás, -tartósítás 
10.12 ’08 Baromfihús feldolgozása, tartósítása 
10.13 ’08 Hús-, baromfihús-készítmény gyártása 
10.31 ’08 Burgonyafeldolgozás, -tartósítás 
10.32 ’08 Gyümölcs-, zöldséglé gyártása 
10.39 ’08 Egyéb gyümölcs-, zöldségfeldolgozás, -tartósítás 
10.51 ’08 Tejtermék gyártása 
10.73 ’08 Tésztafélék gyártása 
13.10 ’08 Textilszálak fonása 
13.30 ’08 Textilkikészítés 
13.92 ’08 Konfekcionált textiláru gyártása (kivéve ruházat) 
15.11 ’08 Bőr, szőrme kikészítése 
22.21 ’08 Műanyag lap, lemez, fólia, cső, profil gyártása 
22.22 ’08 Műanyag csomagolóeszköz gyártása 
22.23 ’08 Műanyag építőanyag gyártása 
22.29 ’08 Egyéb műanyag termék gyártása 
32.13 ’08 Divatékszer gyártása 
32.30 ’08 Sportszergyártás 
32.40 ’08 Játékgyártás 
38.31 ’08 Használt eszköz bontása 
38.32 ’08 Hulladék újrahasznosítása 
41.10 ’08 Épületépítési projekt szervezése 
41.20 ’08 Lakó- és nem lakó épület építése 
42.91 ’08 Vízi létesítmény építése 
42.99 ’08 Egyéb m.n.s. építés 
47.11 ’08 Élelmiszer jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
47.19 ’08 Iparcikk jellegű bolti vegyes kiskereskedelem 
47.21 ’08 Zöldség, gyümölcs kiskereskedelme 
55.10 ’08 Szállodai szolgáltatás 
55.20 ’08 Üdülési, egyéb átmeneti szálláshely-szolgáltatás 
55.30 ’08 Kempingszolgáltatás 
55.90 ’08 Egyéb szálláshely-szolgáltatás 
58.11 '08 Könyvkiadás 
58.14 '08 Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 
58.19 '08 Egyéb kiadói tevékenység 
68.20 ’08 Saját tulajdonú, bérelt ingatlan bérbeadása, üzemeltetése 
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70.10 ’08 Üzletvezetés 
79.11 ’08 Utazásközvetítés 
79.12 ’08 Utazásszervezés 
79.90 ’08 Egyéb foglalás 
85.10 ’08 Iskolai előkészítő oktatás 
85.20 ’08 Alapfokú oktatás 
85.51 ’08 Sport, szabadidős képzés 
85.52 ’08 Kulturális képzés 
85.59 ’08 M.n.s. egyéb oktatás 
86.10 ’08 Fekvőbeteg ellátás 
86.90 ’08 Egyéb humán-egészségügyi ellátás 
88.10 ’08 Idősek, fogyatékosok szociális ellátása bentlakás nélkül 
88.91 ’08 Gyermekek napközbeni ellátása 
88.99 ’08 M.n.s. egyéb szociális ellátás bentlakás nélkül 
90.01 ’08 Előadó-művészet 
90.02 ’08 Előadó-művészetet kiegészítő tevékenység 
90.03 ’08 Alkotóművészet 
90.04 ’08 Művészeti létesítmények működtetése 
93.11 ’08 Sportlétesítmény működtetése 
93.13 ’08 Testedzési szolgáltatás  
93.19 ’08 Egyéb sporttevékenység 
93.29 '08 M.n.s. egyéb szórakoztatás, szabadidős tevékenység 
94.99 ’03 M.n.s. egyéb közösségi, társadalmi tevékenység 
96.04 ’08 Fizikai közérzetet javító egyéb szolgáltatás 
96.09 ’08 M.n.s. egyéb személyi szolgáltatás 

 
Az Alapítvány a céljai elérése érdekében multifunkciós épületeket, táborokat, 
sportlétesítményeket épít, felújít, üzemeltet, illetve az alábbi tevékenységeket kívánja 
még végezni: rendezvényszervezés, adománygyűjtés, az adók 1%-nak 
felhasználása, valamint pályázatok benyújtása. 

 
5.10. Az alapítvány nyilvántartásaira egyebekben a reá irányadó könyvvezetési 
szabályokat kell alkalmazni. 

 
6) Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium, melynek létszáma 3 fő. 
 
6.1. Az alapítvány kuratóriumának tagjai: 
 

1. Név: Jakab József a kuratórium elnöke 
Született: Budapest, 1974.06.08. 
Anyja neve: Zólyomi Ilona 
Személyi igazolvány száma: 270919SA 
Lakcíme: 1039 Budapest, Batthyány u. 45. 

 
2.Név: Péteri Balázs 

Született: Budapest, 1977.10.11. 
Anyja neve: Henkei Hajnalka Mária 
Személyi igazolvány száma: 181977NA 
Lakcíme: 1106 Budapest, Pogány u. 15. 
 

3. Név: Dr. Kis Balázs 
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Született: Budapest, 1977.10.13. 
Anyja neve: Havas Judit 
Személyi igazolvány száma: 075787DE 
Lakcíme: 1163 Budapest, Kishalom utca 12. 

 
Az Alapítvány képviselői a Kuratórium tagjai közül határozatlan időre: 
 

1. Név: Jakab József a kuratórium elnöke 
Született: Budapest, 1974.06.08. 
Anyja neve: Zólyomi Ilona 
Személyi igazolvány száma: 270919SA 
Lakcíme: 1039 Budapest, Batthyány u. 45. 

 
2. Név: Péteri Balázs  

Született: Budapest, 1977.10.11. 
Anyja neve: Henkei Hajnalka Mária 
Személyi igazolvány száma: 181977NA 
Lakcíme: 1106 Budapest, Pogány u. 15. 

 
A képviselők képviseleti és utalványozási joga önálló. Az Alapítvány jegyzése akként 
történik, hogy az Alapítvány kézzel, vagy géppel írt, előírt neve fölé bármelyik 
képviselő nevét a közjegyző által hitelesített módon (az aláírási címpéldányban 
foglaltak szerint) önállóan aláírja. 
 
Az alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez a fent megnevezett 1. sz. 
Kuratóriumi vezető, vagy 2. sz. jelölt helyettes vezető önálló aláírása szükséges. 
 
A kuratóriumi tagokat az Alapító határozatlan időre kéri fel, amely megbízatás csak 
indokolt esetben (Ptk. 3:398.§ (1)-(2) bekezdések) vonható vissza. 
 
Nem jelölhető ki nem hozható létre olyan kezelő szerv (Kuratórium) amelyben az 
alapító - közvetlenül vagy közvetve - az Alapítvány vagyonának felhasználására 
meghatározó befolyást gyakorolhat. (Ptk. 3:397. § (4) bek.) Péteri Balázs kuratóriumi 
tag egyben az Alapítvány alapítója is vagyok, de felelősségem tudatában kijelentem, 
hogy sem én, sem hozzátartozóm nincs többségben a kuratóriumban. 
 
A Kuratórium elnökének kijelölésére az Alapító jogosult.  
 
6.2. A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök 
alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, támogatások odaítéléséről, pályázatok 
kiírásáról, elszámolások bekéréséről, csatlakozások elfogadásáról. 
Jogköre továbbá saját működési rendjének kialakítása. 
 
6.3. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, 
valamint évente egy alkalommal tájékoztathatja az Alapítót az Alapítvány munkájáról, 
különös tekintettel az Alapítványi vagyon kezelésére és felhasználására. 
 
6.4. A Kuratóriumot az elnök, vagy bármely két kuratóriumi tag írásban, együttesen 
hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás akkor minősül, ha tagok az ülésről 
legalább nyolc nappal az ülés időpontját megelőzően írásban értesülnek és a 
tárgysorozatáról leírást kapnak. A meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat. 



7 

 

 

 
6.5. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a 
szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok 2/3-a jelen 
van. 
 
A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. A 
Kuratórium az éves beszámolót és a közhasznúsági jelentést 2/3-os többséggel 
fogadja el. Szavazategyenlőség esetén a vezetőség új időpontot jelöl ki a 2/3-os 
döntéshozatal érvényesítésére. 
 
6.6. A Kuratórium szavazatában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
közeli hozzátartozója (Ectv. 38 § (1) a-b), élettársa (a továbbiakban együtt 
hozzátartozó) a határozat alapján: 
 
- kötelezettség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a 
megkötendő jogügyletekben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek az 
Alapítvány cél szerinti juttatásai keretébe a bárki által megkötés nélkül igénybe 
vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
 
A közhasznú szervezet megszűnését követő két évig nem lehet az Alapítvány vezető 
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak 
megszűnését követő megelőző két évben legalább egy évig –vezető tisztséget, 
amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint a köztartozását nem egyenlítette ki. 
 
 Az Alapító a tisztségviselők felkérésekor figyelembe veszi a Polgári 
törvénykönyvben (fentiekben részletezett) írott, vonatkozó összeférhetetlenségi 
szabályokat. 
 
A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
egyidejűleg más közhasznú szervezetnél is betölt. 
 
6.7. A kuratóriumi ülésekről minden esetben jegyzőkönyv készül, amelyből 
megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a 
döntést támogatók és ellenzők számaránya, valamint a döntések mellett és ellen 
szavazók személye. A jegyzőkönyv tartalmazza az ülésen hozott határozatokat 
sorszámmal ellátva. 
 
A jegyzőkönyvet, mint a határozatok nyilvántartását igazoló okiratot, lefűzve és 
sorszámozva kell az Alapítvány iratai között megőrizni, folyamatos kezelését a 
Kuratórium elnöke látja el. 
 
A Kuratórium a döntéseit a döntés időpontját követő 14 napon belül – írásban 
igazolható módon közli - az érintettekkel. 
 
A Kuratórium az adott évre vonatkozó döntéseit az érintettekkel való közlést 
követően az Alapítvány honlapján is köteles nyilvánosságra hozni. 
 
Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány 
székhelyén bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. 
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A Kuratórium évente egyszer a hivatalos média egyikén nyilvánosságra hozza az 
Alapítvány szolgáltatásainak igénybevételi módját, a működés módját, a 
támogatásait, azok mértékét és a működésről készült szakmai-pénzügyi beszámolót.  
Az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetőek. 

 
7.) A felügyelő bizottság 

Az Alapítvány éves bevétele várhatóan nem haladja meg az ötvenmillió forintot, ezért 
az Alapító elkülönült felügyelő szervet nem hoz létre. Amennyiben az Alapítvány 
éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot a 2011 évi CLXXV tv. vonatkozó 
előírása alapján az Alapító – a vezetőtől elkülönült – felügyeleti szervet köteles 
létrehozni. 

8.) Az Alapítvány köteles- az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 
közhasznúsági jelentést készíteni.  A közhasznúsági jelentés elfogadása a 
Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik. 
A közhasznúsági jelentés tartalma: 
 
- pénzügyi, számviteli beszámoló; 
 
- a költségvetési támogatás felhasználása; 
 
- a vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás; 
 
- cél szerinti juttatások kimutatása 
 
- a központi költségvetési szervtől, az elkülönített pénztáralapból, a helyi 
önkormányzattól, a kisebbségi települési önkormányzattól, a települési 
önkormányzatok társulásától kapott támogatás mértéke; 
 
- a közhasznú szervezet tisztségviselőinek nyújtott juttatások értéke, illetve összege; 
 
- közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámoló, melyet az alapítvány weboldalán 
is szerepeltetni kell. 
 
Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása – a közhasznúsági jelentés 
elfogadásával egyidejűleg – a tárgyévet követő 150. napjáig a Kuratórium 2/3-os 
döntése alapján történik. 
A vonatkozó jogszabályi előírások alapján az elfogadott éves közhasznúsági 
beszámolót, valamint az egyszerűsített mérleget a megadott határidőn belül Fővárosi 
Törvényszék felé is továbbítják. 

9.) Az Alapítvány Kuratóriuma vagy annak tisztségviselője által a feladatkörének 
ellátása során harmadik személynek okozott kárért az Alapítvány felelős. A 
tisztségviselő az általa e minőségben az Alapítványnak okozott kárért a polgári jog 
általános szabályai szerint felel. 

10.) Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve támogatást nem kap, 
továbbá országgyűlési, valamint megyei, fővárosi, önkormányzati választáson jelöltet 
nem támogat. 

11.) Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végez, a Kuratórium 
befektetési szabályzatot készít, és azt egyhangúlag fogadja el. 
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12.) Az Alapítvány megszűnése esetén a Ptk.3:403 §-ban foglaltak az irányadók. Az 
Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezők 
kiegyenlítése után – hozzájárulása mértékéig az Alapítót illeti meg, további 
fennmaradó vagyonról a vonatkozó civil törvénynek megfelelően a Kincstár felé 
történő utalással kell gondoskodni. 

13.) Az alapító jogainak gyakorlására – cselekvőképességének elvesztése, vagy 
halála esetén – Péteri Gellért Bendegúz (született: Budapest, 2005.03.25. Anyja 
neve: Czimer Csilla, személyi igazolvány száma: 661381MA) 1106 Budapest, 
Pogány u. 15. szám alatti lakost jelöli meg. 

14) A jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat módosításaiban nem 
szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. tv.. szerint 
kell eljárni. 
 
15) Az alapítvány jogi személy.  
 
16) Alulírott alapító ezen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat elolvasása és 
megértése után kijelentem, hogy jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a 
személyi adatokban és nyilvántartási adatokban bekövetkezett változásokkal együtt, 
mint akaratommal mindenben megegyezőt az alulírott helyen saját kezűleg aláírtam. 
 
B u d a p e s t, 2019. május 8.  
 
 
 
 

Péteri Balázs 
 

Alapító 
 
 
 
Alulírottak büntetőjogi felelősségünk tudatában igazoljuk, hogy a Perspektíva a 
Jövőért Alapítvány alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az 
alapító okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. 
 
Tanú 1. 

Név: dr. Kis-Tóth Boglárka 

Lakcím: 1163 Budapest, Kishalom u. 12. 

Szem. ig. szám: 621472LA 

Aláírás:  

Tanú 2. 

Név: Péteri József Jánosné 

Lakcím: 1106 Bp. Pogány u. 15. 

Szem. ig. szám: 247936AH 

Aláírás:  

 
 
 
B u d a p e s t, 2019. május 8. 


