OFF Alapítvány
egységes szerkezetbe foglalt
Alapító okirata
amely abból a célból jött létre, hogy az alapító az 1959. évi a Polgári Törvénykönyvről szóló IV.
törvény 74\A § - 74\F §-ai, valamint az 1997. évi a közhasznú szervezetekről szóló CLVI. törvény
alapján, jogi személyként működő közhasznú alapítványt hozzon létre.
Jelen egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény,
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény alapján készült.
Az eredeti alapító okirat kelte: 2002. április 24. Módosítva az alapítványi célok hatékonyabb elérése
érdekében: 2008. augusztus 24-én, 2009. június 30-án, 2015. március 27-én,
majd 2017. szeptember 29-én.
I. Általános rendelkezések
Az Alapítvány neve: OFF Alapítvány
Az Alapítvány angol neve: OFF Foundation
Az Alapítvány székhelye: 1094 Budapest, Tűzoltó utca 3. 3/2.
Az alapító neve: Fehérváry Rudolf
Az alapító lakcíme: 1121 Budapest, Tállya utca 12.
II. Az Alapítvány célja
Az Alapítvány célja, hogy a kortárs előadóművészeti – különös tekintettel a progresszív tánc, zene
és színházművészeti – alkotókat, előadókat és társulatokat támogassa és működésüket elősegítse,
különös tekintettel a Hód Adrienn által vezetett és képviselt OFF Táncszínházi Társulat, valamint a
szintén az általa vezetett Hódworks munkásságára.
Az Alapítvány kiemelt célja, hogy támogassa Hód Adrienn koreográfiai, előadóművészeti és a
progresszív előadóművészetek területén végzett kutatói munkásságát. Az Alapítvány támogat
minden olyan kezdeményezést, amely a kortárs előadóművészet magyarországi fejlesztését,
valamint a kortárs magyar előadóművészet nemzetközi megismertetését célozzák. Segíti továbbá
nemzetközi kulturális-művészeti együttműködések megvalósítását. Az Alapítvány célja továbbá,
hogy a kortárstánc területén működő magánszemélyeknek, szervezeteknek művészeti, oktatási,
szervezetfejlesztési, egészségügyi tanácsadást és szolgáltatásokat is nyújtson.
III. Az Alapítvány tevékenysége
Az Alapítvány a következő közhasznú tevékenységeket folytatja:
1. előadó- és alkotóművészeti kulturális tevékenység,
Az alapítvány a következő tevékenységeket is folytatja:
2. nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
3. tudományos tevékenység, kutatás,
4. egészségmegőrzés, betegségmegelőzés, gyógyító-, egészségügyi rehabilitációs tevékenység.
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Az Alapítvány tevékenységét Magyarország Alaptörvénye X. cikk (1) pontjának, XI. cikk (1)
pontjának, valamint a XX. cikk (1) pontjának érvényesülése érdekében folytatja.
Az Alapítvány a III. pont első bekezdésében felsorolt közhasznú tevékenységei a Magyarország
helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 7. pontjában,
valamint a 23. § (4) bekezdés 16. pontjában meghatározott közfeladatok teljesítését szolgálják.
Az Alapítvány anyagi és emberi erőforrásainak keretein belül – a csatlakozás feltétele nélkül támogatja a hozzá forduló ígéretes tehetségeket, művészeket, művészeti menedzsereket,
pedagógusokat, szakembereket és mindazokat akik segítségét kérik és terveik összhangban állnak
az alapítvány céljaival és megjelölt tevékenységi területeivel.
Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak közhasznú vagy a létesítő okiratban
meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve végez, a
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott
közhasznú tevékenységére fordítja.
Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pároktól függetlenül
működik, azoknak sem anyagi és egyéb támogatást nem nyújt. Országgyűlési képviselői és megyei
önkormányzati választásokon jelölteket nem állít, és nem támogat.
IV. Csatlakozás
Az Alapítvány nyílt, ahhoz magyar és külföldi természetes és jogi személy egyaránt csatlakozhat,
ha az Alapítvány céljainak eléréséhez vagyonrendeléssel hozzájárulnak és jelen Alapító okirat
rendelkezéseit elfogadják.
V. Az Alapítvány vagyona
Az alapító, az Alapítvány céljainak elérése érdekében, az eredeti alapító okirat aláírásától számított
nyolc napon belül az OTP banknál nyitott számlán elhelyez 50.000 (azaz ötvenezer) forintot.
Az Alapítvány induló vagyona növekedhet az Alapítványhoz csatlakozók vagyonrendeléseivel, a
kezelő szerv gazdálkodása során elért eredményekkel, költségvetési támogatással, az államháztartás
alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétellel, más szervezettől,
illetve magánszemélytől kapott adománnyal, befektetési tevékenységből származó bevétellel,
valamint egyéb bevételekkel.
Az alapítvány költségei lehetnek (1) az alapcél szerinti közhasznú tevékenységekhez közvetlenül
kapcsolódó költségek, (2) gazdasági vállalkozási tevékenységhez (szolgáltatás nyújtásához)
közvetlenül kapcsolódó költségek, (3) a szervezet szerveinek, szervezetének működési költségei, a
több tevékenységhez használt immateriális javak és tárgyi eszközök értékcsökkenési leírása,
valamint (4) egyéb költségek.
VI. Az Alapítványi vagyon működtetése
Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés az ügyvezető szervet (kuratórium) illeti meg. Az
ügyvezető szerv e tevékenysége során az Alapítvány vagyonát vagy annak egy részét, az alapítványi
célok veszélyeztetése nélkül, a jó és gondos vagyonkezelés szabályait betartva, az előre látható
kockázatot és elérhető hasznot gondosan mérlegelve kamatozó banki betétbe helyezheti, részvénybe
fektetheti, kötvényt, letéti vagy kincstári jegyet vásárolhat, azzal az Alapítvány céljait szolgáló
jövedelmező vállalkozásokban vehet részt.
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Az alapító és a csatlakozó az alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem
követelheti vissza. Ezt a rendelkezést megfelelően alkalmazni kell az alapító és a csatlakozó
jogutódjára is.
Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat ki. Az
Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységének fejlesztéséhez közhasznú tevékenységét
veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel.
Amennyiben befektetési tevékenységet végez, befektetési szabályzatot kell készítenie, amelyet a
kuratórium a fogad el.
VII. Az Alapítványi vagyon felhasználása
Az Alapítvány céljainak megvalósulása érdekében, az Alapítvány teljes vagyona felhasználható.
Az Alapítvány céljainak elérése érdekében az Alapítvány céljaira rendelt vagyonból ösztöndíjat és
díjat alapíthat, dönthet ennek odaítéléséről, továbbá anyagi támogatást nyújthat minden olyan
szervezet, személy, megoldás vagy tevékenység részére, amely az Alapítvány céljainak eléréséhez
jelentős és széles körben hasznosítható és elérhető eredményhez vezet.
Az Alapítvány cél szerinti és vállalkozási tevékenységből származó bevételeit elkülönítetten kezeli.
Az Alapítvány a vezető tisztségviselőt, a támogatót, az önkéntest, valamint e személyek közeli
hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető szolgáltatások, illetve az alapító
okiratnak megfelelő juttatások kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesítheti.
Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását - a létesítő okiratban meghatározott szabályok szerint pályázathoz kötheti. Ebben az esetben a pályázati felhívás 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.
Az alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági tevékenység
végzésére jogosult.
VIII. Ügyvezető szerv
A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető
tisztségviselői. A kuratórium három természetes személyből áll, akik közül legalább kettőnek
állandó belföldi lakóhellyel kell rendelkeznie. Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli
hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek
többségben a kuratóriumban.
A kuratóriumi tagokat határozott vagy határozatlan időre lehet kijelölni vagy megválasztani. A
kuratórium tagját megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának közvetlen
veszélyeztetése esetén az alapítói jogok gyakorlója hívhatja vissza.
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.
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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. Az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől.
Megszűnik a vezető tisztségviselői megbízatás (a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás
időtartamának lejártával; (b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel
bekövetkezésével; (c) visszahívással; (d) lemondással; (e) a vezető tisztségviselő halálával vagy
jogutód nélküli megszűnésével; (f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége
ellátásához szükséges körben történő korlátozásával; (g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró
vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
A kuratórium elnökét és tagjait az alapító határozatlan időre kéri fel.
A kuratórium elnöke: Péter Petra (1094 Budapest, Tűzoltó utca 82. L3/33.)
tagjai: Németh Anikó (1016 Budapest, Krisztina krt. 75/b.)
Duliskovich Bazil (1064 Budapest, Vörösmarty utca 61.)
A kuratórium elnöke és tagjai megbízatásukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik, e
tevékenységük során felmerült költségeik megtérítésére – elszámolási kötelezettség mellett – igényt
tarthatnak.
A vezető tisztségviselő által feladatkörében eljárva harmadik személynek okozott kárért a vezető
tisztségviselő az Alapítvánnyal egyetemlegesen felel.
A közhasznú szervezet megszűntét követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető
tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - annak megszűntét
megelőző két évben legalább egy évig - vezető tisztséget. amely jogutód nélkül szűnt meg úgy,
hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, vagy
amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel, vagy amellyel
szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy üzletlezárást
helyettesítő bírságot szabott ki, vagy amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás
rendjéről szóló törvény szerint felfüggesztette vagy törölte.
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.
A kuratórium legfontosabb feladata, hogy az ügyrendjének megfelelő módon döntsön az alapítványi
vagyonnal kapcsolatos gazdasági kérdésekben, a vagyon alapítványi célnak megfelelő
felhasználásról és hasznosításáról, valamint az Alapítvány által nyújtott tagsági kötelezettség
nélküli szolgáltatások igénybevételének módjáról.
A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik. A kuratórium üléseit a
kuratórium elnöke hívja össze igazolható módon. Az ülések időpontjáról és a napirendi pontokról
szóló tájékoztatást, 8 nappal az ülést megelőzően írásban megküldi a kuratórium tagjainak. 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).
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A kuratórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van. Döntéseit nyílt szavazással,
mindhárom tag jelenléte esetén egyszerű szótöbbséggel, két tag jelenéte esetén egyhangúlag hozza.
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 közeli
hozzátartozója érdekelt a döntésben; (e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi
befolyáson alapuló kapcsolatban áll; (f) aki személyesen érdekelt a döntésben. Nem minősül
előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében, a bárki által megkötés nélkül igénybe
vehető nem pénzbeni szolgáltatás. Ha egy tag valamely ügyben nem szavazhat, őt az adott határozat
meghozatalánál a határozatképesség megállapítása során figyelmen kívül kell hagyni. A kuratórium
ülései nyilvánosak, azokról jegyzőkönyvet kell készíteni, melyet minden jelenlévő tag aláír.
Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen
kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül
intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz
eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.
A kuratórium döntéseit határozatba foglalja, azt az érintettekkel írásban közli.
A kuratórium gondoskodik arról, hogy döntéseiről – annak tartalmára, hatályára, időpontjára, a
döntés megszületéséhez kapcsolódó szavazati arányokra, ha lehetséges a döntést támogatók és
ellenzők személyére kitérve – nyilvántartást vezet.
A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal köteles az alapító részére
tájékoztatás adni az addig végzett munkáról, így különösen az alapítványi vagyon felhasználásáról.
Az Alapítvány éves beszámolójának készítésével egyidejűleg közhasznúsági mellékletet készít. Az
éves beszámoló és a közhasznúsági melléklet jóváhagyásáról a kuratórium határozatban dönt. Az
éves beszámolót és a közhasznúsági mellékletet megküldi az alapítónak, valamint a jogszabályi
kötelezettségnek megfelelően az adott üzleti év mérlegfordulónapját követő ötödik hónap utolsó
napjáig letétbe helyezi és közzéteszi.
Az alapítvány irataiba előzetes egyeztetés alapján bárki betekinthet és abból saját költségére
másolatot készíthet. Az iratbetekintés jogánál a személyiségi jogokra és az adatvédelmi szabályokra
tekintettel kell lenni.
Az alapítvány munkavállalóival szemben a munkáltatói jogokat az alapítvány képviselője
gyakorolja.
Az Alapítvány kuratóriumának döntéseinek, valamint az Alapítvány működésének, szolgáltatása
igénybevétele módjának, beszámolói közlésének nyilvánosságáról a honlapján gondoskodik.
IX. Képviselet
Az Alapítvány képviseletét, a kuratórium nevében annak elnöke látja el, aki – a kuratórium felé
történő beszámolási és elszámolási kötelezettség mellett – egyedül is jogosult az Alapítvány
ügyeiben eljárni. Az Alapítvány bankszámlája felett való rendelkezéséhez a kuratórium elnökének
vagy az általa írásban meghatalmazott személynek aláírása szükséges.
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X. Megszűnés
Az Alapítvány határozatlan időre a nyilvántartásba vétellel jött létre és az onnan való törléssel
szűnik meg. Megszűnése esetén az alapítványi vagyont hasonló célú alapítvány támogatására kell
fordítani.
XI. Vegyes és záró rendelkezések
Ha az Alapítvány éves bevétele meghaladja az ötvenmillió forintot, a kuratóriumtól elkülönült
felügyelő szerv (felügyelőbizottság) létrehozása akkor is kötelező, ha ilyen kötelezettség más
jogszabálynál fogva egyébként nem áll fenn.
Az Alapítvány jogi személy létrejöttéhez az illetékes és hatáskörrel bíróság – Fővárosi Törvényszék
– általi nyilvántartásbevétel szükséges.
Az alapító az Alapítványt annak nyilvántartásba vétele után nem vonhatja vissza.
Az alapító az alapító okiratot indokolt esetben az Alapítvány céljának és vagyonának sérelme nélkül
módosíthatja.
Jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. Törvény,
valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. Törvény rendelkezései az irányadóak.
Kelt: Budapest, 2017. szeptember 29.
Fehérváry Rudolf
alapító

6/6

