
 
 
 
 
 
 
 
 

VÁNDOR SÁNDOR ÉS RÉVÉSZ LÁSZLÓ 
EMLÉKE 

 
 

ALAPÍTVÁNY 
 
 
 
 
 
 
 

SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2009. 



 2 

I. Az alapítvány adatai 

Az alapítvány neve és rövidítése: 
Neve: Vándor Sándor és Révész László Emléke Alapítvány 
Rövidítése: VSRLEA 
 
Az alapítvány székhelye: 
1077 Budapest 
Rejtő J. u. 6. II. em. 1. 
 
Az alapítvány levelezési címe: 
2737 Ceglédbercel 
Kossuth. L. u. 19. 
 
Az alapítvány logója és bélyegzője: 
 

 
 
 
Alapító: 
dr. Bach Iván 
lakcíme: 1124 Budapest, Istenhegyi út 91. 
anyja neve: Venetianer Erzsébet 
 
Az alapító halálával az alapítói jogköröket gyakorló személy neve és székhelye: 
Budapesti Vándor Kórus Barátai Egyesület 
1077 Budapest, Rejtő J. u. 6. II/1. 
 
Az alapítvány működésének kezdete: 
2006. március 6. 
 
Az alapító az alapítvány részére az alábbi induló vagyont ajánlotta fel: 
1.000.000,- Ft, azaz egymillió forint 
 
A kuratórium tagjai:  
Sassné Dr. Berényi Eszter (2737 Ceglédbercel, Radnóti 9.) 
Bati-Béleczki Anita (1073 Budapest, Dob u. 100.) 
Vizkeleti Beáta  (3535 Miskolc, Kuruc u. 65. 1/3) 
 
Az alapító okirat aláírásának időpontja: 
2006. január 16. 
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Nyilvántartásba vevő bíróság: 
Fővárosi Bíróság 
 
 
Nyilvántartási száma: 
9823 
 
Az alapítvány számlavezetője: 
OTP Bank Nyrt. Budapesti Régió 
1126 Budapest, Böszörményi út 9-11. 
 
Az alapítvány számlaszáma: 
11712004-20333106 
 
Az alapítvány adóigazolási száma: 
18266944-1-42 
 
KSH statisztikai számjel: 
18266944-9001-569-01 
 

II. Az alapítvány célja 

Az alapítvány célja a zenekultúra, azon belül a kórusművészet széles körű 
megismertetése, népszerűsítése, hagyományának ápolása, magas színvonalú 
gyakorlásának, továbbfejlesztésének támogatása 
 
Az alapítvány célja az alapítvány névadói, Vándor Sándor és Révész László 
karnagyok emlékének ápolása, példamutató életművük és munkásságuk kutatása, 
szellemi örökségük ápolása, folytatása. 
 
Az alapítvány célul tűzi ki továbbá a Budapesti Vándor Kórus zenei, kórusművészeti 
tevékenységének támogatását. 
 
Az alapítvány célja olyan közösség építése, amely tagjai egy meghatározott szakmai 
feladat mentén szerveződnek egymást segítő, támogató egységgé, így az a 
meghatározott szakmai célok elérésén kívül humán feladatokat is megoldani tudó 
baráti társaságot alkot. 
 
Az alapítvány célja a kijelölt zenei-szakmai és emberi célok egyidejű megvalósítása 
olyan karitatív rendezvények révén, amelyek alkalmat adnak a zenei fejlődésre és 
megmutatkozásra, valamint a humán értékek nyilvános elismerésére. 
 
Az alapítvány célja a karitatív hangversenyek révén olyan intézmények, társaságok 
megsegítése, amelyek az alapítvány által elismert értékek megvalósítására fordítják a 
támogatásként elnyert pénzt. 
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Az alapítvány célja segélykoncertekkel részt venni olyan megmozdulásokban, 
amelyek széles társadalmi réteget mozdítanak meg egy természeti katasztrófa vagy 
más, sokakat érintő megrázkódtatás hatására. 
 
Az alapítvány célja általában a polgárokért való munkálkodás magasrendű zenei 
élmények szolgáltatásával, alkalmanként meghatározott célú támogatás nyújtása 
jótékonysági koncertek révén. 
 
Az alapítvány célja kulturális örökségünk, szellemi értékeink védelme a kórusművek 
megismerése és megismertetése révén, különös tekintettel a rendkívül gazdag és 
sokszínű magyar énekkari irodalomra. 
 
Az alapítvány célja, hogy elképzeléseinek megvalósítása érdekében együttműködjék 
minden olyan zenei, más művészeti vagy egyéb szervezettel, amelynek célkitűzései 
harmonizálnak az alapítvány célkitűzéseivel, a vele való együttműködés elősegíti 
munkáját, támogatja az itt megfogalmazottak elérésében. 
 

III. Az alapítvány jogállása, felelőssége 

Az alapítvány jogi személy. Az alapítvány az alapító okiratban meghatározott cél 
megvalósítása érdekében önállóan gazdálkodik. 
 
 

IV. Az alapítványhoz történő csatlakozás 

Az alapítvány nyílt, ahhoz pénzbeli, vagy egyéb vagyoni értékű felajánlással, 
egyszeri vagy többszöri támogatással, vagyonrendeléssel bárki csatlakozhat, aki az 
alapítvány közhasznú céljaival egyetért, azért anyagi kötelezettséget vállal, és akinek 
az adományát az alapítvány elfogadja. 
 
A csatlakozás akkor utasítható el, ha a célhoz kötött felajánlás esetén a megjelölt cél 
nem illeszkedik az alapítvány Alapító Okiratban rögzített céljaihoz. 
 
A csatlakozást el kell utasítani, ha a célhoz kötött felajánlás esetén a megjelölt cél 
ellentétes, összeegyeztethetetlen az alapítvány Alapító Okiratában rögzített céljaival, 
vagy egyébként a csatlakozni kívánó természetes vagy jogi személy arra méltatlan, 
illetve ha a csatlakozás elfogadása az alapítványok, illetve a közhasznú szervezetek 
működésére vonatkozó jogszabályokba ütközne. 
 
A csatlakozás elfogadásáról az alapítvány Kuratóriuma dönt. 
 
A csatlakozók a csatlakozás tényével nem válnak alapítóvá. 
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V. A kuratórium 

A kuratórium szerepe, kötelezettségei 
 
A kuratórium az alapítvány vagyonának kezelője, általános ügydöntő, ügyvivő 
szerve. Kezeli az alapítvány vagyonát és képviseli az alapítványt hatóságokkal és 
harmadik személyekkel szemben. A kuratórium biztosítja az alapítványnak az 
alapító okiratban meghatározottak szerinti folyamatos működését. Gondoskodik az 
alapítvány vagyonának az alapító okiratban rögzített céloknak megfelelő 
felhasználásról. 
 
A kuratórium dönt minden, az alapítvány feladatkörét érintő kérdésben. Felelős az 
alapítvány vagyonának hatékony működtetéséért, gyarapításáért és a vagyon 
alapítványi célokat szolgáló felhasználásáért. Felügyeli a kuratórium elnökének 
tevékenységét. 
 
 
A kuratórium feladatai 
 

- az alapítvány folyamatos működésének, szakmai, pénzügyi és gazdasági 
tevékenységének biztosítása; 

- az alapítványi vagyon kezelése, az alapítvány céljait szolgáló tevékenységek 
szervezése, segítése, népszerűsítése; 

- az alapítványi vagyon gyarapítása, az ennek érdekében elhatározott gazdasági 
tevékenység irányítása, ellenőrzése; 

- döntés a támogatások, hozzájárulások mértékéről, valamint a Vándor Sándor 
és Révész László-díj odaítéléséről; 

- az alapítványhoz csatlakozni kívánók ajánlatának elfogadása vagy elutasítása; 
- döntés az éves gazdálkodási terv, a költségvetés, az éves beszámoló és a 

közhasznúsági jelentés elfogadásáról, jóváhagyásáról; 
- az alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának, egyéb szabályzatainak 

kidolgozása az alapító jóváhagyásával; 
- más, hasonló célú szervezetekkel, csoportokkal történő együttműködés 

kezdeményezése, fenntartása; 
- mindazon feladatkörök ellátása, amit az alapítvány Alapító Okirata vagy a 

jogszabályok az alapítvány kuratóriumának hatáskörébe utalnak 
 
A kuratórium hatásköre 
 

- az alapítvány szervezeti és működési szabályzatának meghatározása, 
módosítása; 

- a kuratórium ügyrendjének meghatározása; 
- döntés a rendelkezésre álló (bocsátott) vagyon felhasználásáról; 
- az alapítvány által létrehozott feladatkörök betöltésére alkalmas személyek 

felkérése, kinevezése; 
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- az alapítvány éves gazdálkodási tervének, a beszámolónak és mérlegének 
elfogadása; 

- pályázatok, ösztöndíjak kiírása, a beérkezett pályaművek elbírálása; 
- az alapítvány céljai megvalósítása érdekében pályázatok benyújtása; 
- döntés azokban a kérdésekben, amelyek jogszabály szerint a kuratórium 

hatáskörébe tartoznak, illetve amelyek az alapítvány szervezeti és működési 
szabályzata a kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal. 

 
A kuratórium működése 
 
A kuratórium szükség szerinti gyakorisággal, de évente legalább egy alkalommal 
ülésezik. Az ülést az elnök hívja össze a tagoknak az ülés napját legalább nyolc 
nappal megelőzően írásban megküldött és az ülés napirendjét tartalmazó meghívó 
útján, amelyet közzétesz a székhelyen való kifüggesztéssel, valamint az Alapítvány 
honlapján. A kuratóriumi ülések nyilvánosak. 
 
A kuratórium akkor határozatképes, ha az ülésen az összes kuratóriumi tag jelen 
van. A kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, 
minden kuratóriumi tagnak egy szavazata van. 
 
A kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet készít. A jegyzőkönyvek hitelesítését két, a 
döntéshozatalban részt vett kuratóriumi tag végzi. 
 
A kuratóriumi feladata olyan nyilvántartás vezetése (Határozatok könyve), amely 
tartalmazza a kuratóriumi döntések meghozatalának 

- időpontját; 
- tartalmát; 
- időbeli, személyi és tárgyi hatályát; 
- a döntésben részt vevő kuratóriumi tagok személyét, valamint támogató, 

ellenző, tartózkodó szavazataik arányát. 
 
A kuratórium a döntés meghozatalát követő 15 napon belül köteles a döntésről 
írásban, igazolható módon tájékoztatni az érintetteket. 
 
Az Alapítvány működésének és a szolgáltatások igénybevételének módját, a 
beszámolókat, a közhasznúsági jelentést, a kuratóriumi döntéseket, valamint minden 
más dokumentumot, amelynek közzétételét jogszabály sajtó útján rendeli el, vagy 
amelyet jogszabály alapján nyilvánosságra kell hozni, az Alapítvány hivatalos 
honlapján kell közzétenni. 
 
Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratok nyilvánosak. A 
kuratórium köteles biztosítani, hogy az iratokba az Alapítvány székhelyén, minden 
hónap első munkanapján 17-19 óra között – előzetes bejelentkezés alapján – bárki 
betekinthessen. 
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A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
közeli hozzátartozója (Ptk. 685. § b) pont), élettársa 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. 

 
A kuratórium létrehozása, a kuratórium tagjai 
 
A kuratórium három tagú, az elnökből és további két tagból áll. Az elnök és a két 
kuratóriumi tagot az alapító jelöli ki, melynek során figyelembe veszi a Budapesti 
Vándor Kórus Barátai Egyesületének véleményét és javaslatát. Az elnök és a 
kuratóriumi tagok megbízatása 3 évre szól. 
 
A kuratóriumi tagság megszűnik: 

- az alapítvány megszűnésével; 
- lemondással; 
- a kuratóriumi tag halálával; 
- visszahívással; 
- a megbízatás időtartamának lejáratával. 

 
A kuratóriumi tagjainak kijelölését – amennyiben tevékenységük az alapítvány céljait 
veszélyeztetné – az alapító visszavonhatja. 
 
A kuratórium tagjainak kötelezettségei 
 

- az ülésen való megjelenés; 
- a tárgyalásra kerülő ügyben való felkészülés; 
- alkotó, felelősségteljes részvétel a témák megtárgyalásában; 
- a kuratórium által a tagokra osztott feladatok végrehajtása, tevékenységek 

ellátása. 
 
A kuratórium tagjainak jogai 
 

- az ülésen való felszólalás; 
- javaslattétel valamely kérdés napirendre tűzésére és megtárgyalására; 
- a jogsértőnek ítélt kuratóriumi határozat bírósági felülvizsgálatának kérése; 
- a kuratórium elnöke és tagjai munkájukért tiszteletdíjban nem részesülhetnek. 

 
A kuratórium elnökének feladatai 
 

- ellátja az alapítvány képviseletét, akadályoztatása esetén kijelöli a képviseletet 
ellátó személyt; 

- irányítja az alapítvány folyamatos tevékenységét az Alapító Okirat keretei 
között; 

- ellátja mindazokat a tevékenységeket, amelyekkel a kuratórium megbízza; 
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- dönt a kuratóriumi ülések időpontjáról; 
- összehívja a kuratóriumi ülést; 
- a napirendi pontokhoz írásbeli előterjesztést készít és a meghívóval együtt 

megküldi azt a tagoknak; 
- rendelkezik az alapítvány működéséhez szükséges feltételek 

megvalósításáról; 
- gondoskodik az alapítványi vagyon legjobb hasznosulásáról; 
- dönt az alapítvány működéséhez szükséges kiadások kérdésében. 

 
 

VI. Az alapítvány képviselete, aláírási jog, bélyegző 
használat 

Az Alapítvány képviselői a kuratórium tagjai. A kuratórium tagjai az Alapítvány 
képviseletében önállóan jogosultak eljárni. Az alapítványt alapvetően a kuratórium 
elnöke képviseli. 
 
Az Alapítvány cégszerű alásírása – amennyiben azt az okirat megköveteli – a 
mindenkori elnök alásírásának, valamint az Alapítvány körbélyegzőjének 
együtteséből áll. Minden egyéb esetben elegendő az elnök, vagy bármely 
kuratóriumi tag egyedüli aláírása, amely alól a bankszámla feletti rendelkezés 
kivételt képez. 
 
A körbélyegző olyan bélyegző, amely az alapítvány hivatalos logóját és vele együtt 
elnevezését tartalmazza. 
 
A fejbélyegző olyan bélyegző, amely az alapítvány hivatalos elnevezését tünteti fel. 
A fejbélyegzőn az alapítvány rövidített neve, címe és adószáma található. 
 
Az alapítvány bélyegzőit az elnök tartja nyilván. 
 
A bélyegzőt használók személyesen felelősek azok megőrzéséért. 
 
A bélyegzők beszerzéséről, kiadásáról, nyilvántartásáról, cseréjéről és évenként 
egyszeri leltározásáról az elnök gondoskodik, illetve a bélyegző elvesztése esetén az 
előírások szerint jár el. 
 
A bélyegzők tárolásáról oly módon kell gondoskodni, hogy ahhoz illetéktelen 
személy ne férjen hozzá. A bélyegző jogos használója felelősséggel tartozik a 
jogosulatlan használatot lehetővé tevő mulasztásért, gondatlan őrzésért. 
 
A bélyegző elvesztése esetén arról jegyzőkönyvet kell felvenni, és a bélyegzőt a 
hivatalos lapban érvényteleníteni kell. 
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VII. Az alapítvány törvényességi felügyelete 

Az alapítvány működése felett az ügyészség a reá irányadó szabályok szerint 
törvényességi felügyeletet gyakorol. 
 
 

VIII. A bankszámla feletti rendelkezés és az utalványozási 
jogkörök szabályozása 

A bankszámla feletti rendelkezéshez a kuratórium elnökének és a kuratórium egy 
további tagjának együttes aláírása szükséges. Az egyéb utalványozási jogköröket az 
elnök egyszemélyben látja el. 
 
 

IX. A bizalmas és alapvető fontosságú információk 
megőrzése 

Az alapítvány minden tisztségviselője köteles a munkája során tudomására jutott 
bizalmas és alapvető fontosságú információkat megőrizni. 
 
 

X. A tömegkommunikációs szervekkel való kapcsolat, a 
tájékoztatás rendje 

Az alapítványi tisztségviselőknek feladata, hogy jó kapcsolatra törekedjenek a 
tömegkommunikációs eszközök munkatársaival. Az Alapítványt a kuratórium 
elnöke vagy az általa megbízott személy képviselheti a médiában. 
 
Az alapítvány honlapja a http://www.vandorkorus.hu/alapitvany 
 
 

XI. Záró rendelkezések 

A Szervezeti és Működési Szabályzat kizárólag az Alapítvány Alapító Okiratával 
együtt érvényes. Az Alapító Okiratban bekövetkezett módosítások átvezetése 
automatikus és kötelező érvényű a Szervezeti és Működési Szabályzatra. 
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A Szervezeti és Működési Szabályzat, ill. annak esetleges módosításai a jóváhagyás 
napján lépnek hatályba. Az elfogadásról és a módosításokról – a Kuratórium 
javaslata alapján – az Alapítvány alapítója dönt. 
 
 
 
Budapest, 2012. május 10. 
 
 
 

Elnök 
 
 
 
 
Záradék: 
 
Az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát az alapító jóváhagyta. 
 
Az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításait az alapító a 
8/2009. (VI. 25.) határozatával jóváhagyta.  
 
Az Alapító Okirat módosítását az alapító a 12/2011. (VI. 27.) határozatával 
jóváhagyta.  
 
Az Alapító Okirat módosítását az alapító a X/2012. (V. 10.) határozatával jóváhagyta.  
 
Budapest, 2012. május 10. 
 
 
 
 

Alapító 
 
 


