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Tisztelt Képviselő -testület! 

A Magyarországi Rohammentő Sürgősségi és Katasztrófavédelmi Közhasznú 
Alapítvány (2360 Gyál, Vecsési út 117.) támogatási kérelemmel fordult 
Önkormányzatunkhoz a mellékelt levél alapján. Az Alapítvány célja magyarországi 
térségben fekvő települések lakosságának korszerű, modern sürgősségi egészségügyi 
alapellátásának továbbfejlesztése, szinten tartása, valamint speciális mentést igénylő -
vízből mentés, illetve más jellegű mentési, polgári védelmi és katasztrófavédelmi
feladatok ellátása. Az Alapítvány Gyermekmentő szolgálatának üzemeltetéséhez kér 
támogatást. 

A Szociális és Egészségügyi Bizottság 2009. március 10-ei ülésén a Magyarországi 
Rohammentő Sürgősségi és Katasztrófavédelmi Közhasznú Alapítvány kérelmét 
megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

,,68/2009.(HL 10.) sz. Szociális és Egészségügyi Bizottság határozata 
(10 ellenszavazattal, egyhangú) 
„A Szociális és Egészségügyi Bizottság nem javasolja a Képviselő-testületnek, hogy a 
Magyarországi Rohammentő Sürgősségi és Katasztrófavédelmi Közhasznú Alapítvány 
(2360 Gyál, Vecsési út 117.) Gyermekmentő szolgálatának üzemeltetését támogassa." 

A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság 2009. április 21-ei ülésén a 
Magyarországi Rohammentő Sürgősségi és Katasztrófavédelmi Közhasznú Alapítvány 
(2360 Gyál, Vecsési út 117.) kérelmét megtárgyalta és az alábbi határozatot hozta: 

„72/2009. (TV.21.) sz. Sport, Ifjúsági. Civil és Kisebbségi Bizottság határozata 
(7 ellenszavazattal, egyhangú) 
A Sport, Ifjúsági, Civil és Kisebbségi Bizottság n e m javasolja a Képviselő
testületnek, hogy a Magyarországi Rohammentő Alapítvány (2360 Gyál, Vecsési u. 
117.) gyermekmentő szolgálatának üzemeltetési költségeihez támogatást biztosítson." 
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A Gazdálkodási és Költségvetési Bizottság a kérelmet megtárgyalja és a bizottság 
döntését az Elnök a Képviselő-testületi ülésen ismerteti. 

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az alábbi határozati javaslatot fogadja el 
azzal, hogy a szakbizottságok nem javasolják: 

Határozati javaslat: 

1. Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testülete a 
Magyarországi Rohammentő Sürgősségi és Katasztrófavédelmi Közhasznú 
Alapítvány (2360 Gyál, Vecsési út 117.) kérelmére a gyermekmentő szolgálatának 
üzemeltetési költségeihez bruttó ,-Ft összegű támogatást biztosít -
megállapodás keretében - a Képviselő-testület általános tartalékkerete terhére. 
Határidő: azonnal 
Felelős: Verbai Lajos polgármester 
Végrehajtásért felelős: dr. Neszteli István jegyző 
Végrehajtás előkészítéséért felelős: Hajdú Péter főosztályvezető 

Bajtek Mihályné főosztályvezető 

Budapest, 2009. április 28. 

Törvényességi szempontból látta: 

dr. Neszteli István 
jegyző 



Magyarországi Rohammentő Sürgősségi és Katasztrófavédelmi Közhasznú Alapítvány ,/ ! , I 
Rövidített név: Magyarországi Rohammentő Alapítvány / / 
Székhely: 2360 Gyál, Vecsési út 117. / 
Alapítvány nyilvántartási száma: 3117 
Adószám: 18722839-1-13 
Számlaszám: 10700529-48229906-51100005 

Budapest Főváros X. Kerület, Kőbánya Önkormányzata Polgármesteri Hivatala 
1101 Budapest, Szent László tér 29. 

Verbai Lajos Polgármester Úr , / , _ , 

részére tíMM 

Tárgy Támogatás iránti kérelem Gyermekmentő szolgálat üzemeltetésére.' 

Budapest, 2009. február 04. 
■ . I 1 - : - ' . - . . 

Tisztelt Verbai Lajos Ür! 
Azzal a kéréssel fordulok Önhöz és munkatársaihoz, hogy a Magyarországi 
Rohammentő Alapítványunk Pesterzsébeten működő Gyermekmentő folyamatos 
fenntartási támogatásával szíveskedjék támogatni. 

Legfőbb célunk gyermekmentő felállítása, mely működésének biztosítására 
adományokat várunk. 
Mivel a gyermekmentésben nem lehet a felnőtt eszközöket használni, így kifejezetten 
korcsoport specialista eszközökre van szükség, illetve a személyzetnek is jártasnak 
kell lennie, a gyermekgyógyászatban. 
Alapítványunk, a Magyarországi Rohammentő Alapítvány azt a célt tűzte ki, hogy az 
összegyűjtött támogatásokból két darab + 1 tartalék gyermekmentőt beállít, és 
támogatja fenntartási költségét. 
Kezdetben 6, egymással szomszédos kerületben kívánjuk elindítani a mentést, erről az 
érintett mentőszolgálattal már megkötöttük a szükséges megállapodást. 

Az érintett kerületek a következők: 
Kőbánya; Kispest; Soroksár; Pesterzsébet, Csepel, Pestszentlőrinc és 
Pestszentimre; 
Az érintett önkormányzatokkal, illetve azok vezetőivel felvettük a kapcsolatot. 
Legfőbb támogatónk a XX. Kerületi önkormányzat. 

Önkormányzatonként minimálisan 700.000 Ft-tal lennék képesek a három 
gyermekmentő fenntartását, mely nem tartalmazza a ténylegesen felhasznált egyszer 
használatos eszközöket, és gyógyszereket. 
így azzal a kéréssel fordulok, a tisztelt Önkormányzat vezetőihez, képviselőihez, 
és munkatársaival, hogy lehetőségeihez mérten havi 1.000.000 Ft és 700.000 Ft-
nyi támogatással szíveskedjen hozzájárulni legalább egy éven keresztül 
szolgálatunk biztosításához. 



Természetesen, az érintett kerületek vállalkozásait is megkeressük a biztonságos 
működés érdekében, hogy adományaikkal képesek legyenek támogatni a 
gyermekmentő működését. 
Nagyon szeretnénk, ha az érintett önkormányzatok segítséget kapnának a 
költségek viselésében, illetve, ha támogatást kapnánk néhány még szükséges 
eszköz beszerzésére. 
A szükséges eszközlistát mellékeljük. 

Kérem, engedje meg, hogy néhány mondatban bemutassam Alapítványunk célkitűzéseit. 
A Magyarországi Rohammentő Alapítvány közérdekű cél megvalósítására, 
magyarországi térségben fekvő települések lakosságának korszerű, modem sürgősségi 
egészségügyi alapellátásának továbbfejlesztésére, szinten tartására, valamint speciális 
mentést igénylő vízből mentési feladatok, illetve más jellegű mentési - polgári 
védelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátására, hoztuk létre. 
Az Alapítványunkat a pártokon kívül bárki támogathatja, ez azonban nem 
eredményezhet rendeltetésének módosulását. 

Az Alapítványunk kinyilvánítja, hogy politikamentes, pártoktól független, azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt. 

Céljaink: 
• Gyermek és ifjúsági utánpótlás és nevelés, gyermekek képzése, felkészítése, 

a mentési, elsősegélynyújtás, valamint katasztrófavédelmi feladatok 
ismertetése. 

• Előadásokat, tanfolyamokat, szakmai előadásokat, képzést és továbbképzést, 
valamint vitafórumokat, és konferenciákat szervezünk. 

Engedje meg, hogy megmutassam milyen célok elérésére, kérnénk támogatást a tisztelt 
Önkormányzattól. Természetesen a részletes Alapítványi bemutatkozó anyagokat és 
bejegyzésünket igazoló nyilvántartásba vételt, és bejegyzés másolatát csatoltam benyújtott 
kérelmünkhöz. 

Én, mint a kerületben élő gyermekeit nevelő anyuka nem egyszer szembesültem olyan, nem 
várt eseményekkel, amikor valamelyik gyermekemmel, vagy baleset történt pl. az iskolában, 
vagy csak olyan heves rosszul lét lett rajtuk úrrá, hogy ügyeletet, és vagy mentőt kellett hívni 
hozzájuk. Szomorúan tapasztaltam, hogy a gyermekek ellátására alkalmas 
mentőgépjárművekre több órát kellett várnunk. Volt úgy, hogy a diszpécser szolgálat 
javasolta, már pl. több, mint egy órás várakozás után, hogy amennyiben van gépjárművem, 
akkor egy kísérő segítségével, vagy ha nincs, akár taxival vigyem a gyereket a kórházba, 
amennyiben ez megoldható, mivel, ha „megfeszülnek akkor sem biztos, hogy a következő 
órában kifognak érni, mert annyi a riasztás". Egyszerűen nem győzik... 

Ez nem negatív bírálat, hanem gyakorlati megélt nem egyedülálló tény. Ma már tudom, 
hogy miért van ez így. 
Én, mint egy laikus, az egészségügyben nem jártas anyuka, úgy gondoltam, hogy annyi 
mentőautó van Pesten, nem lehet igaz, hogy ennyire elfoglaltak, s nem tudnak egy embertelen 
kínokkal szenvedő gyereknek mentőautót biztosítani. 



Az oka igen egyszerű, hiába van elegendő számú szabad mentőszolgálatban, gyerekek 
számára nem tudnak egy általános felszereltségű mentőautót kiküldeni, ha még üresen 
áll a mentőállomás garázsában, még akkor sem. Mivel a felnőtt gyógyászatban és 
sürgősségi ellátásban alkalmazott eszközökkel, nem lehet ellátni gyerekeket, súlyos 
maradandó, vagy akár halált okozó beavatkozással járna. 
Ezen a tényen én ledöbbentem, valójában soha nem gondoltam erre, és azt gondolom, 
hogy mások sem! 

Nagyon kevés gyermek mentésére szolgáló gyermekmentő van fővárosunkban. Azt a 
tájékoztatást kaptam, hogy az OMSZ által üzemeltetett mentőautók közül egy gyermekeset-, 
és egy gyermek roham-mentőautó áll rendelkezésre. E mellett néhány alapítvány van, akik 
akár az újszülött mentésben, és néhány autó, amellyel szintén alapítványi fenntartásban 
gyermekmentést szolgálnak. 
Sajnos kevesen vannak, ezért van az, hogy nem csak én, mi... szülők találjuk kevésnek 
ezt a számot a szükséglethez képest, hanem komoly problémát okoz, a 
gyermekorvosoknak, a következők miatt. 
Ha a gyermekünkkel „baj" van, amennyiben olyan napszak van, amikor gyermekorvosunk 
elérhető, vagy kihívjuk a gyerekhez, vagy bevisszük a gyermeket, a gyermekorvosi rendelőbe. 
Ha házhoz jön a gyermekorvos, akkor csak az orvosi táskában előírt technika áll 
rendelkezésére, amely, akár csak a gyermekorvosi rendelők többsége nincs ellátva olyan 
műszerezettséggel és gyógyszerekkel, amely alkalmas lenne életmentésre, pl. lélegeztetés 
gyorsan ható, felszívódó gyógyszerek, ampullák, vagy akár E.K.G., vagy defibrilátor... 

Ezeken a tényeken elgondolkodva, valamint azon a lehetőségen, hogy a XX. Kerületben, ahol 
élek, elkezdett az elmúlt évben működni egy magán tulajdonban lévő mentőszolgálat, 
melynek mentőautói is, mint, - ahogyan értesülhettünk róla a kerületi lapokból - olyan szintű 
mentőgépjármű-parkkal rendelkezik, mely szerint technikailag /gyógyszerezettség, gázok, 
műszerek, szakemberek/ eset és roham szinten egyaránt felszereltek. Ráadásul, nem csak 
betegszállításra terjed ki az engedélyük, hanem mentésre is, ez egy nagy lehetőséget rejt, 
rejthet, a kerületi és a környező kerületek lakosai számára... 

így, néhány ismerősömmel, akiknek tapasztalatuk van a mentésben, speciális mentésben 
közösen létrehoztuk a Magyarországi Rohammentő Sürgősségi és Katasztrófavédelmi 
Közhasznú Alapítványt, melynek fő célja a déli szomszédos kerületekben történő 
gyermek-mentőszolgálat felállítása, és üzemeltetése. 
Első lépésként, a kerületben lévő Rescue Medical Team Kft.-vel kötöttünk együttműködésre, 
a gyermek-mentőszolgálat üzemeltetésére, mely szolgálat kiterjesztése ügyében felvettük 
további mentőszolgátokkal, a kapcsolatot. 

Valamint együttműködési megállapodást kívánunk kötni, a kerületi, illetve a szomszédos 
kerületben működő tűzoltó-parancsnokságokkal, amennyiben olyan riasztást kapnak, ahol 
gyermek sérült van, s az OMSZ nem tud átmeneti kapacitás miatt kiérkezni, úgy az 
Alapítványunk által működtetett gyermek-mentőszolgálatot riasztanák, s így biztosítottá 
válna, a gyors pontos beavatkozás, és kórházba történő szállítás. 
Ebben a témában már a Katasztrófavédelem Oktatási Központ Tűzoltási és Mentési 
Szakcsoporttal a kapcsolatot, hogy egy esetleges akár gépjármű, vagy lakásban, 
intézményben előforduló baleset esetén teljesen rugalmasan és mindkét szakmai 
területen egymást segítve legyünk képesek az adott mentést megoldani. 



Mivel kerületünkben nagyon sok gyermek intézmény, bölcsőde, óvoda, iskola és egyéb 
oktatási, nevelési intézmény található. Alapvetően az aktív foglalkoztatási időben Vi 8-tól 
19 óráig szeretnénk egészségügyi, gyermekmentő-szolgálati ügyeletet biztosítani. Mely 
keretében szeretnénk ellátni, majd szükség esetén azonnali kórházba történő 
szállításáról gondoskodni, az adott tanintézményben, vagy környezetében megsérült, 
vagy rosszulléttől szenvedő gyermeket, és az intézmény dolgozóit egyaránt. 

Kérem, hogy a kedves Önkormányzat támogassa lehetőségeihez mérten, a lehetséges 
maximális támogatással Alapítványunk főcéljának, a gyermek-mentőszolgálat 
beindítását, és vagy üzemeltetését! 

A korábbiakban ismertetett mentőszolgálat eszközparkja alkalmas a gyermekek 
esetszintű ellátásra, viszont szeretnénk elérni, mint Magyarországi Rohammentő 
Alapítvány, hogy gyermek roham felszereltséget is képes legyen Alapítványunk, minden 
egyes általunk biztosított mentőgépjárművén biztosítani. 
Ezen, speciális eszközök beszerzésére elkezdtük adománygyűjtésünket. A maximális 
elvárásainknak megfelelő rohamgyermek-mentő kiegészítő berendezések előzetes 
kalkulációink szerint további 17milió forint eszköz és gyógyszer beruházást jelent. Melyből 
megérkezett az első 2 millió forintos támogatás, melyet saját defibrilátor vásárlásra 
fordítottunk. 

A gyermekmentő-szolgálat mentési működését legkésőbb 2009. március 01-jén kívánjuk 
elkezdeni. 

A mentőgépjárművekre gépjárművezető, ápoló és mentőtiszt, vagy orvos kollégákat kívánunk 
biztosítani. A kerületek intézményeiben szeretnénk kihelyezni a központi telefonszámunkat, 
mely riasztást követően azonnal képes, a mentésre, a megjelölt időtartamban. 

Mivel az eszközök igénybevétele, fenntartása, és a folyamatos szakszemélyzet biztosítása 
komoly költségeket jelent, így minden adományra, támogatásra, akár pénzbeni, akár 
valamely általunk felhasználható természetbeniről van szó, nagy szükségünk van. 

Reméljük, legfőbb célunk a gyermekmentés megvalósítása, az Önök segítségével 
létrejöhet! 

Várjuk személyes konzultációra, illetve az általunk igénybe vett mentőautók 
bemutatására, valamint, a mindent meghatározó támogatását. 

Maradok Tisztelettel 

Nagyné Kukia Piroska 
Magyarországi Rohammentő Alapítvány 
Elnök 
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KIVONAT 

alapítvány nyilvántartási adatairól 

Az alapítvány nyilvántartási száma: 3117 

Az alapítvány neve: Magyarországi Rohammentó Sürgősségi és Katasztrófavédelmi 
Közhasznú alapítvány 

Az alapítvány székhelye: 2360 Gyál, Vecsési út 117. 

Az alapítvány célja: Magyarországi térségben fekvő települések lakosságának korszerű, 
modern sürgősségi egészségügyi alapellátásának továbbfejlesztése, szinten tartása, 
valamint speciális mentést igénylő - vízből mentés, illetve más jellegű mentési, polgári 
védelmi és katasztrófavédelmi - feladatok ellátása. 

Az alapítvány célja szerinti besorolása: egészségügyi tevékenység 

Az alapítvány közhasznúsági fokozata: Közhasznú 

Az alapítvány képviselőjének neve, lakóhelye: 
Nagyné Kukla Piroska elnök önállóan , 1201 Budapest, Mikes K. u. 8. 
Fási Géza László alelnök együttesen , 2360 Gyál, Táncsics M. u. 66. 
Császár György titkár együttesen , 1133 Budapest, Gogol u. 23. 3. em. l.a. 

Az alapítvány nyilvántartásba vételéről rendelkező jogerős bírósági határozat 
száma, kelte: Pk.60381/2008/ l / I I , 2008.12.08. 

A kivonat a fent meghatározott alapítvány 2008 év december hó 30. napján 
hatályos adatairól készült. 

Kelt: , 2008. év december hó 30. napján. 

tJ*A*^ 
• - y Mohácsi Istvánné 
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V E G Z E S 

A Pest megyei Bíróság a Magyarországi Rohammentő Sürgősségi és Katasztrófavédelmi 
Közhasznú Alapítvány elnevezésű alapítványt közhasznú alapítványként A 31 17 szám alati 
nyilvántartásba veszi. 

1. Az alapítvány neve: Magyarországi Rohammentő Sürgősségi és Katasztrófavédelmi. 
Közhasznú Alapítvány 

2 Az alapítvány rövid neve: Magyarországi Rohammentő Alapítvány 

3 Az alapítvány székhelye: 2360 Gyál, Vecsési út 117. 

4. Az alapítvány képviselőjének neve: 1) Nagyné Kukla Piroska (elnök) önállóan 
2) Fási Géza László (alelnök) és 
3) Császár György (titkár) együttesen 

5 Az alapítvány képviselőjének lakóhelye: 1) 1201 Budapest, Mikes K. u. 8. 
2) 2360 Gyál, Táncsics M. u. 66. 
3) 1133 Budapest, Gogol u. 23. 3.em. l.a. 

6 Az alapítvány célja: Magyarországi térségben fekvő települések lakosságának korszerű, 
modern sürgősségi egészségügyi alapellátásának továbbfejlesztése, szinten tartása, 
valamint speciális mentést igénylő - vízből mentés, illetve más jellegű mentési, polgári 
védelmi és katasztrófavédelmi - feladatok ellátása 

7. Az alapítvány típusa: alapítvány 

8. Az alapítvány vagyonfelhasználásának módja: az induló vagyon teljes egészében 
felhasználható. 

9. Nyílt vagy zárt alapítvány: nyílt 

10. A kezelőszerv tagjainak neve és lakóhelye: 
Nagyné Kukla Piroska (elnök) 1201 Budapest, Mikes K. u. 8. 
Fási Géza László (alelnök) 2360 Gyál, Táncsics M. u. 66. 
Császár György (titkár) 1133 Budapest, Gogol u. 23.3.em. l.a. 
Oroszi Brigitta Erzsébet 1204 Budapest, Knézits u. 50. 
Kurtyán Ferenc 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 99. l.em.5. 

11. Az alapító okirat kelte: 2008.december 02. 

12. Az alapítvány tevékenységi köre: 7. egészségügyi tevékenység 
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Az alapítvány közhasznú szervezet az 1997. évi CLVl. tv. 26. § c.) 4.,8..9..15..21. pontjában 
foglaltaknak megfelelő tevékenységére figyelemmel. 

A megyei bíróság a jelen végzés egy példányát megküldi a törvényességi felügyeletei 
gyakorló illetékes főügyészségnek. 

Tájékoztatja a megyei bíróság a képviselőt arról is. hogy a közhasznú szervezetekről szolo 
1997. évi CLVl. tv. 22. § (4) bekezdés előírja, hogy a közhasznú szervezet 60 napon belül 

i köteles kérni a közhasznú jogállás törlését ill. alacsonyabb közhasznúsági fokozatba tönéno 
átsorolását, ha működése a törvény 4-5. §-ban foglalt kitételeknek nem felel meg 

A bíróság tájékoztatja az alapítót arról is, hogy a túloldalt megjelölt adatokban bekövetkezett 
változást köteles a bíróságnak bejelenteni. 

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye a Fővárosi 
ítélőtáblához, melyet 3 példányban írásban ennél a bíróságnál kell benyújtani. 

I n d o k o l á s 

Kérelmező közhasznú alapítvány nyilvántartásba vételére kérelmet terjesztett elő. Mivel a? 
alapító okirat és mellékletei a Ptk. 74/A. § és az 1997. évi CLVl. tv. előírásainak megfeleltek 
a bíróság az 1972. évi IV. tv. 51. § alapján alkalmazandó 12/1990. IM sz. rendelet szerint a 
nvilvántartásba vételt elrendelte. 

Budapest. 2008. december 10. 

Dr. Timár Csilla sk. 
megyei bírósági titkár 

A kiadmány hiteléül: 

Mohácsi Istvánné 
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ALAPÍTÓ OKIRAT 
PEST 41 

egységes szerkezetben történő ■■ i%m , „ 

MAGYARORSZÁGI ROHAMMENTŐ ALAPÍTVÁNY 
létrehozásáról 77T-.Í', hi''i>- ?■"•■•- 1|1 ' A 

A RESCUE MEDICAL TEAM KFT 
(1204 Budapest, Ady Endre űt 160. Cégjegyzékszáma: 01-09-874927.) 

valamint, a 

Pos/eidon Víz Alatti és Felszíni Mentő - Tűzoltó Egyesület 
(2360 Gyái Táncsics Mihály u 66. Nyilvántartási szára: 4PK60.080/2005/4 szám) 

Jelen okirat tartós közérdekű cél megvalósítására magyarországi térségben fekvő 
települések lakosságának korszerű, modern, sürgősségi egészségügyi alapellátásának 
továbbfejlesztését, szinten tartását, valamint speciális mentést igénylő vízből mentést, 
illetve más jellegű mentést - polgári védelmi és katasztrófavédelmi feladatok ellátását, 
az állami szervek melletti tevékenység támogatásai kívánja végezni, mely tevékenység 
ellátására 

KÖZHASZNÚ ALAPÍTVÁNYT 

hoznak létre, a következő feltételek szerint 

1.) Szervezet neve; Magyarországi Rohammentő Sürgősségi és 

Katasztrófavédelmi Közhasznú Alapítvány 

2.) Rövidített név: Magyarországi Rohammentő Alapítvány 

3.) Székhely: 2360 Gyál, Vecsésí út 117 

4.) Alapítás éve: 2008. 

5.) Alapítvány vagyona: 100.000 Ft 
6.) Közhasznúság fokozata: Közhasznú 

Az ALAPÍTVÁNY nyíltnak minősül. 

Az ALAPÍTVÁNY egészségügyi, valamint polgári és katasztrófavédelmi kárenyhítési 
és megelőző célt szolgáló kezdeményezés. Céljai és feladatai teljesítése érdekében az 
ALAPÍTVÁNY kész együttműködni minden olyan szervezettel, közösséggel és 
személlyel, amely, illetőleg aki a közös cél elérésében tevékenyen részt kíván venni. 

W. . 
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Fi partnere a Magyar Gyorsulási Szövetség. így tagja az országos katasztrófavédelmi 
rendszernek, ennek keretében érdeke, hogy célirányos felkészítésben részesüljön. 
Az együttműködés célja, a számára jogszabályokban, az állami irányítás egyéb jogi 
eszközeiben meghatározott polgári véUsilem, és katasztrófa elhárítási feladatok 
végrehajtásának kölcsönös segítése, az alaptevékenységük befolyásolása, és 
veszélyeztetése nélkül 

Az ALAPÍTVÁNY -t a pártokon kívül bárki támogathatja, ez azonban nem 
eredményezhet rendeltetésének módosulását. 

Az ALAPÍTVÁNY kinyilvánítja, hogy politikamentes, pártoktól független, azoknak 
anyagi támogatást nem nyújt. 

Az ALAPÍTVÁNY működése nyilvános, munkájának és tevékenységének megítélése 
a nyilvánosság előtt történik, céljai megvalósítása során számít a támogatói 
kezdeményezésére és javaslataira. 

Az ALAPÍTVÁNY határozatlan időre jön létre 

Az. ALAPÍTVÁNY alapítója a vonatkozó jogszabályi keretek közön jogosult az 
alapító okirat módosítására. 

7.) Az alapítvány célkitűzései 

Az ALAPÍTVÁNY az alábbi célok elérésére, egyben az eléréséhez szükséges 
feltételek megteremtésére törekszik. Az alapító kéri az ALAPÍTVÁNY közhasznú 
szervezetként való nyilvántartásba vételét Az ALAPÍTVÁNY, közhasznú szervezetről 
szóló törvény szerint közhasznú tevékenységei közül a Magyar Gyorsulási Szövetség 
2006. január 27.-én kelt Gazdasági és Közlekedési Minisztérium közölt születeti 
együttműködése alapján kötött szerződés szerint, önállóan végzi a teljes egészségügyi 
biztosítást rendkívüli katasztrófa helyzetek bekövetkeztekor. 

Az ALAPÍTVÁNY közhasznú tevékenységei a 1997. évi CLVI. törvény 26. § e) 
szerint meghatározott közhasznú tevékenységet végez. 

t. 1997, évi CLVLtörvény (Khtv.) 26,§ c) mint közhasznú 

1. Közrend és közlekedésbiztonság védelme, önkéntes tűzoltás, mentés, 
katasztrófa-elhárítás (15) 

2. Ár- és belvízvédelem ellátásához kapcsolódó tevékenység (20.). 

3. Természetvédelem, állatvédelem (8.) 

4. Környezetvédelem Í9.i 

í -fV 



5 .Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés (4.) 

II. Közhasznú alapítvány 

Közhasznú alapítvány, mint szervezet nyilvántartásba vételéhez a szervezettétesítő 
okiratában rendelkezik működési folyamatairól, nem létesít külön belső szabályzatot. 

a) közhasznú tevékenysége során olyan közfeladatot lát el, amelyről törvény vagy 
törvény felhatalmazása alapján más jogszabály rendelkezése szerint valamely állami 
szervnek vagy a helyi önkormányzatnak kell gondoskodnia, 

b) a létesítő okirata szerinti tevékenységének és gazdálkodásának adatait a helyi vagy 
országos sajtó útján is nyilvánosságra hozza.(„közhasznúsági jelentés'", éves 
beszámold) A közhasznú szervezet működésének, szolgáltatásainak igénybevételéről, 
beszámolójának nyilvánosságra hozataláról az elnök gondoskodik, 

A szolgáltatásairól szóló ismertetőt az ALAPÍTVÁNY~nak nyilvánosságra kell hoznia. 

8.) Az ALAPÍTVÁNY jogi helyzete 

Az ALAPÍTVÁNY jogi személy, feladata megvalósításában önálló 

9.) Az ALAPÍTVÁNY vagyona 

100.000 Ft, /azaz egyszázezer forint/' mely a CIB Bank Zrt.-nél elhelyezett elkülöníteti 
számlán letétbe helyezi, erről szóló bizonylatot Cégbíróság részére rendelkezésre 
állítja. 
Az ALAPÍTVÁNY' célkitűzése megvalósításához szükséges vagyonát az alapító 
beírzeiéseiböl ~ adományi bók társadalmi, illetőleg, nemzetközi adakozás útján, gyűjt. 
Az ALAPÍTVÁNY javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozónak, 
illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi 
méltóság sérelmével. Az ALAPÍTVÁNY" nevében vagy javára történő 
adománygyűjtés csak az ALAPÍTVÁNY kuratóriumának írásbeli meghatalmazása 
alapján végezhető. 
Az ALAPÍTVÁNY részére juttatott adományokat a könyvszerint, ennek hiányában a 
szokásos piaei áron kell nyilvántartásba venni. Az alapítványi vagyon hozadéka és 
maga az alapítványi vagyon állaga is felhasználható az ALAPÍTVÁNY működése 
során. 

Az alapítványi vagyonnak minimális és maximális értéke nincs. 

Az ALAPÍTVÁNY alapításkori vagyonát az alapítok rendelkezésre bocsátani 
kötelesek az alapítvány részére. 



10.) Alapítvány működési rendje 

Alapítvány kuratóriumi döntései: Kuratórium, háromhavonta egy alkalommal 
tartja rendes üléseit, az előzetesen megküldött meghívóban, tartalmazott napi rend 
alapján. A kötelező üléseket az elnök 8 nappal korábban, a napirend közlése melleit 
írásban hívja össze. Kuratórium tagságának lehetősége van, a helyszínen az egyebek 
napirendi póni alapján közléseit, információit, elmondani, mely nem csatlakozik 
szorosan a többi napirendi pontokhoz, valamint 50% + 1 szavazat támogatása mellett 
teltet új napirendi pont felvételére javaslatot. 
Minden kuratóriumi tag 1 szavazati joggal rendelkezik, míg a FEB tagok tanácskozási 
joggal részt vehetnek a kuratórium ülésem. 
Hozott határozatait nyilvánosságra keli hozni tartalmának betartásáért titkár, alelnök 
és elnök együttesen felelnek. 
Kuratórium összehívható rendkívüli ülésre, összehívásra jogosult elnök 
egyszemélybeo, vagy alelnök és titkár együttesen. 
Kuratórium összehívásáért; és az eredményes ülés megtartásáért titkár, és alelnök 
Felelős, 
Meghozott határozatokhoz hatályos Időt rendelnek. 
Minden meghozott határozat érvényességénél rögzíteni kell a határozatképesség 
mellett az elfogadott, vagy az elutasított határozat szavazati arányát. 
Nyilvántartási rendszer kialakításáért elnök, alelnök, és titkár együttesen felelősek. 
Alapítvány szolgáltatásának igénybevételének biztosításáért kuratórium, titkár. 
alelnök, és elnök együttesen iélelősek. 
A kuratóriumi üléseken hozott: határozatokról nyilvántartás készül, melyből 
egyértelműen kiderül határozat tartalma, időpontja, hatálya, a döntést támogatók és 
elienzők számaránya. 

Az ALAPÍTVÁNY a vonatkozó jogszabályoknak és az. alapító okirat célkitűzéseinek 
megfelelően fejti ki működését. Válalkozási tevékenységet csak közhaszna céljainak 
érdekében, azokat nem veszélyeztetve folytathat. 

A gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapító okira! 
pontjában meghatározott tartós közérdekű célra, közhasznú tevékenységre fordítja. 
Együttműködik állami szervekkel, hatóságokkal, az önkormányzatokkal, hatóságokkal, 
minisztériumokkal, a társadalmi, karitatív, és nemzetközi szervekkel. 
Alapítvány biztosítja Magyarország területén bármely állampolgár, szerv, 
önkormányzat, hatóság részére katasztrófa, vagy súlyos vészhelyzet esetén a 
segítségkérés lehetőségét és együttműködési szerződés alapján segítséget nyújt. 

Közhasznú szolgáltatását, bárki igénybe veheti. 
Az ALAPÍTVÁNY az államháztartás alrendszereitől csak írásbeli szerződés alapján 
részesülhet: támogatásban. 
Az ALAPÍTVÁNY" által nyújtott cél szerinti juttatások bárki által megismerhetnek. Az 
ALAPÍTVÁNY a támogatói, valamint hozzátartozóját -■ a bárki által megkötés nélkül 



igénybe vehető szolgáltatások illetve okiratba foglalt juttatások kivételével • cél 
szerint juttatásban nem részesítheti. 
Az ALAPÍTVÁNY váltót ül. más hitelviszonyí megtestesítő értékpapírt nem bocsáthat 
ki. Esetleges vállalkozásának fejlesztéséhez cél szerinti tevékenységének veszélyeztelő 
mértékű hitelt nem vehet lei ü l az államháztartás alrendszerétől kapott; támogatási 
hitel fedezetéül, vagy hitet törlesztésére nem használhatja fel 

Felügyeleti szervként az ügyészség és a jogszabályokban felsorolt más szervek 
jogosultak elíenörzésre. 

Az ALAPÍTVÁNY működése nyilvános. 

A kuratórium évente nyilvánosságra hozza a támogatók neveit az ALAPÍTVÁNY 
vagyonának felhasználását, célkitűzésének teljesítését, (internetes portálon, újságban 
stb.). 

A kuratórium a befizetett támogatásokról „gamísítványt,, ad ki. amely 
adókedvezmények igénybevételére feljogosító igazolásnak minősül a mindenkor! 
hatályos jogszabályok szerint. 

Az ALAPÍTVÁNY a működését a Pest Megyei Bíróság által történő jogerős 
nyilvántartásba vételét követően kezdi meg. 

Az ALAPÍTVÁNY köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznú 
jelentést készíteni. A közhasznú jelentés elfogadása a kuratórium kizárólagos 
hatá*skörébe tartozik 
A közhasznú szervezet éves közhasznú jelentésébe bárki betekinthet illetőleg abból 
saját költségére másolatot készíthet. 

A kuratórium tagjait az alapító jelöli ki és hívja vissza. A kuratórium ügydöntő 
jogkörében dönthet minden olyan ügyben, mellyel jogszabály nem tart alapítói 
hatáskörben. A kuratórium az ALAPÍTVÁNY működtetője, vagyonának kezelője. 
A kuratórium köteles mindent megtenni, annak érdekébert, hogy az ALAPÍTVÁNY 
vagyona a jogszabályoknak és lehetőségeknek megfelelően gyarapodjon az alapítványi 
töke, és annak jövedéke az ALAPÍTVÁNY célkitűzéseinek megfelelően kerüljön 
felhasználásra 
Á kuratórium ülései nyilvánosak, határozatait egyszerű szótöbbséggel, 
szavazattal hozza, a szavazás nyilvános. Az éves beszámoló jóváhagyása 2/3 -os 
szótöbbséghez, szavazati többséghez kötött. 

A határozatokat és a jegyzőkönyveket a kuratórium titkára kezeli. 

A kuratórium döntéseit minden érdekelt részére írásban megküldi, és nyilvánosságra 
hozza. 



A kuratórium működésével kapcsolatosan keletkezeti valamennyi iratba való 
betekintés oyilvános, amelyet a kuratórium titkára tesz lehetővé, egyeztetett 
időpontban, az ALAPÍTVÁNY székhelyén. 

Az ALAPÍTVÁNY képviseletét a kuratórium tagjai közül az elnök önállóan, az 
alelnök, és a titkár együttesen látja ei. 
A kuratórium elnöke önállóan is. valamint az elnök és az alelnök, az elnök és a 
titkár, illetve az alelnök és a titkár az ALAPÍTVÁNYT akként jegyzi, hogy az 
ALAPÍTVÁNY kézzel vagy géppel írt:, előírt vagy nyomtatott cégszövege alá a nevét 
együttesen vagy a fent említett módon írja. 
Az elnök, ha önállóan aláír, azt az alelnöknek, vagy a titkárnak jeleznie kell. 

A kuratórium valamennyi tagja a feladatát társadalmi munkában végzi. 
A kuratórium tagjai a feladataik ellátásával összefüggő költségeik megtérítésére 
jogosultak. 

A kuratórium határozatképes, ha az ülésen 5 tag közöttük az elnök vagy alelnök 
jelen van. 
A kuratórium dönt az ALAPÍTVÁNY vagyonának felhasználásával kapcsolatos 
minden kérdésben. 

Mindenjellegű pénzbeli utalványozás, valamint bankszámla feletti rendelkezési 
joggal az, elnök és az alelnök, vagy az elnök és titkár, vagy az alelnök és a titkár 
együttesen rendelkezik. 

A kuratórium az ALAPÍTVÁNY nevében szükség szerint munkavállalókat, 
megbízottakat foglalkoztathat, munkáltatói jogokat elnök gyakorolja. 

A kuratórium önmaga határozza meg működésének szabályait, az alapító okiratban 
nem szabályzóit kérdésekben. 

A kuratórium tagjainak megbízatása határozatlan időre szól és a törvényben 
meghatározott esetekben szűnik meg. 

Tisztségviselők megbízásának megszűnése 

1. Kilépés írásbeli bejelentéssel 
2. Természetes személy halála esetén 
3. Alapítók visszahívásával 

■ 



1.1.) Az ALAPÍTVÁNY kuratóriumának, ügyintézői, képviselői szerve 

Az ALAPÍTVÁNY ügyintézői és képviselő szerve, 5 főből álló kuratórium, és 
3 főből álló Felügyelő Bizottság 

• Elnök: Nagyné Kukla Piroska /Medgyesegyháza, 1970.06.12. an. 
Kovács Piroska, AJ 509187; 1201 Budapest, Mikes K, u. 8./ 

» Alelnök: Fási Géza László /Budapest, 1969.05.04. an. Vincze Éva. 
449649JA, 2360 Gyál, Táncsics Mihály u. 66./ 

• Titkár; Császár György/Budapest, 1976. 03.31. an. Komlós Ágnes Sára 
AN319504, 1133 Budapest, Gogol u. 23. 3.em. La./ 

• Tag; Oroszi Brigitta Erzsébet / Budapest, 1974.10.31. an. Szabó 
Mária, 1204 Budapest, Knézíts u. 50. AJ926677; 

• Tag: Kurtyán Ferenc /Budapest, 1963.01.20. an. Ihász Erzsébet, 
AJ743139. 7100 Szekszárd Béri Balogh Ádám 99. l.em.5./ 

Az alapító a kuratórium mindenkori kijelölésénél fokozott figyelmet fordít arra, hogy 
az ALAPÍTVÁNY vagyonának felhasználására sem közvetlenül, sem közvetve 
meghatározó befolyással ne rendelkezzen. 

A kuratórium tagjai a kuratórium tagsági megbízást elfogadó nyilatkozatban 
kijelentették, hogy a kuratórium többi tagjával, illetve a FEB tagjaival nem állnak a 
PTK 685§ b.) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói kapcsolatban, továbbá 
nem áll fenn közöttük érdekeltségi viszony és a közhasznú szervezetekről szóló 1998 
évi XIV törvénnyel módosított 1997 évi ClVI törvény 7.§/l. bek 3/b pontjában és a 8. 
§-ban meghatározott összeférhetetlenségi viszony. 

Felügyelő* Bizottság 

• Elnök: Kiszely Márta /Budapest, .1961.09.28, an. Kovács Mária. 
050236CA/ 1074 Budapest, Csengery ute 12. 5.em. 4.a/. 

• Tagi Zelina Attila/Margitta, 1971.01.28 an. Papp Erzsébet, 519871JA/ 
2360 Gyál, Szélső u. 111 j 

• Tag: Borbély László /Mátészalka, 1981.09.04. an. Kovács Irén, 
534727CA/ 4752 Györtelek Áipád út 26./ 
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12.) Az Alapítványt Felügyelő Bizottság működési rendje 

Az ALAPÍTVÁNY létrehozza a kuratóriumtól elkülönült felügyeli (FEB) 
bizottságot. A felügyelő bizottság (FEB) ügyrendjét alapító okirat szabályozza le, 

A FEB ellenőrzi az ALAPÍTVÁNY működését és gazdálkodását. Ennek során a 
vezető tisztségviselőktől jelentést az ALAPÍTVÁNY munkavállalótól pedig, 
tájékoztatást vagy felvilágosítást: kérhet, továbbá az ALAPÍTVÁNY könyveibe, és 

■Lg irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja, 

f" A FEB tagja az ALAPÍTVÁNY kuratóriumának ülésein tanácskozási joggal reszt 
vehet . A FEB köteles az alapítókat tájékoztatni, ha az ALAPÍTVÁNY működése 
során olyan jogszabálysértést vagy az alapító érdekeit súlyosan sértő eseményt 
(mulasztást tapasztal, amelynek megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, 
enyhítése az alapítók döntését teszi szükségessé). Köteles az alapítókat akkor is 
tájékoztatni, ha a kuratórium tagjainak felelősségében megalapozott tény merül tel. 

Felügyelő bízottság határozatképes, amennyiben a 3 főből 2 jelen van. 2 fő részvétel 
esetén határozatott egyhangú döntéssel hozhat. Teljes részvétel esetén határozatot 
többségi döntéssel hozhatnak. 

Vezető tisztségviselőkre és tagokra vonatkom összeférhetetlenségi szabályok 

A vezető szerv ( kuratórium ) határozathozatalában nem véltet részt az a személy, aki 
vagy akinek közeli hozzátartozója ( Pík 685.§ b.pont ), élettársa { a továbbiakban 
együtt: hozzátartozó ) a határozat alapján 

a.) kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
b.) bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyckben egyébként 

érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a 
társadalmi szervezet által tagjának a tagsági jogviszony alapján nyújtott létesítő 
okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

Nem lehet a FEB elnöke vagy tagja, illetve könyvvizsgálója az a személy, aki 
aő a vezetőszerv ( kuratórium ) elnöke vagy tagja 
hös a közhasznú szervezettel a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére 

irányuló munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban 
áll, ha jogszabály másképp nem rendelkezik. 

e i a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül kivéve a bank által 
megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat és a társadalmi 
szervezet által tagjának a tagsági viszony alapján nyújtott létesítő okiratának 
megfelelő cél szerinti juttatása - . illetve 

d.) az a-c pontban meghatározott személyek hozzátartozója. 
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A közJiasznú szervezet megszűnéséi követően két évig nem lehet más közhasznú 
szervezet vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú 
szervezetnél töltött be- annak megszűnését megelőző két évben tegaíann egy 
évig vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló Tv. szerinti 
köztartozását nem egyenlítette ki. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintet 
közhasznú szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget 
egyidejűleg raás közhasznú szervezetnél is betölt. 

13.) ALAPÍTVÁNY szolgáltatása, mint katasztrófa- elhárítási, 
katasztrófavédelmi segítségévűjtás 

Magyarországi Rohammentö Alapítvány és a Magyar Gyorsulási Szövetség 
által kötött megállapodás alapján a Magyarországi Rohammentö Alapítvány a 
következő szolgáltatásokat végzi: 
13.1. Alapító okiratban megfogalmazottak szerint a tagjain keresztül feszt vesz 

a katasztrófavédelmi, katasztrófa elhárítási feladatokban. E feladatok 
ellátását elsősorban speciális szakmai formában végzi- életmentés, 
betegszállítás, sürgősségi ellátás, sürgősségi betegszállítás-, de lel vállalja 
mindazon feladatok ellátását, melyet a kárhely parancsnok, vagy a 
védelmet irányító szentély feladatul megjelöl 

13.2. Magyarországi Rohammentö Alapítvány együttműködést megállapodás 
alapján ellátja mindazon életmentési feladatokat, mellyel együttműködő 
pa rtne re megb ízza. 

13.3. Magyarországi Rohammentö Alapítvány részt vesz a központi, vagy 
területi szerv által vásáiolt, vagy támogatásként megkapott különleges 
jármüvek /pl. haderőből kivont katonai eszközök/ életmentésre, 
betegszállításra történő átalakításában, szakmai javaslatokkal, illetve 
lehetőségéhez mérten a szükséges orvost és mentési eszközökkel. 

14.) Magyarországi Rohammentö Alapítvány kleméit működési célja 
14.1.1 az 1997.évi CLVI. Törvény 26§. C)15. pontban meghatározott 

katasztrófa-elhárítási tevékenység, valamint a sport rendezvények 
mentési, életmentést tevékenység. 

14.1.2 A gyorsulási sportághoz, a MGYSZ egyéb bejegyzett sportágaihoz 
kapcsolódóan sürgősségi, mentési, életmentési, betegszállítási, 
katasztrófavédelmi feladatok ellátása az MGYSZ előírásai, szabályzatai, 
és a hatályos jogszabályok alapján, a működési területén, azok tagjainak 
érdekvédelme és képviselete. 

14.1.3 Gyermek és ifjúsági utánpótlás és nevelés, gyermekek képzése, 
felkészítése, a mentési, elsősegélynyújtás, valamint katasztrófavédelmi 
feladatok ismertetése. 

14.1.4 Magyarországi Rohammentö Alapítvány bejegyzését követően 
szerződést köt a szakminisztériumokkal, a katasztrófavédelmi 
tevékenységének önkormányzati területekre való kiterjesztésére. 



14.1.5 Előadásokat, tanfolyamokat, szakmai előadásokat, képzést és 
továbbképzést, valamint vitafórumokat, és konferenciákat szervez, 

14.1.6 Anyagi lehetőségeihez mérten támogatja a katasztrófa helyzet, vagy 
rendkívüli esemény bekövetkezése folytán károsult családok, települések 
szociális, és anyagi helyzetét, a normáiis életviszonyok ideiglenes, és 
végleges helyreállításában, 

14.1.7 Véleményt nyilvánít. 
14. L8 Együttműködik az állami szervekkel a hatóságokkal, az 

önkormányzat okkal, minisztériumokkal, a társadalmi, és karitatív 
szervezetekkel, 

14.1.9 Együttműködési szerződést köt, a mentési feladatok regtonáiis szintű 
ellátására. 

14.1.10 Szolgáltatást végez, a feladatai ellátásához szükséges működési 
költségek előteremtése érdekében. 

15.) Segítségnyújtásról 
15.1 Magyarországi Rohammentő Alapítvány biztosítja működési területén 

bármelv rnagvar áliatnpoiaár, szerv, önkormányzat, sportszervezet, 
hatóság részére, katasztrófa, vagy súlyos vészhelyzet esetén, a segítséget 
nyújt, együttműködési megállapodás alapján készenléti egységet tart 
fenn. 

15.2 Segítségnyújtás során tagjai, alkalmazottjai, szerződött partnerei minden 
esetben alárendelik magukat a kárhely parancsnok irányításának. 

16.) Érdekvédelem 
16.1 .Magyarországi Rohammemő Alapítvány, biztosítja az érdekvédelmet 

működési területén, minden állampolgár részere, aki igényli azt, ha az igény-
nem. esik törvényi tiltó rendelkezés alá, nem séta törvényi előírásokat. 

16.2 Tasiak az alapító okirat rendelkezése? alapján külön kérés nélkül 
élhetnek érdekvédelmi jogukká!. 

17.) A Magyarországi Rohainmentö Alapítvány a későbblekben a következő 
bizottságokat hozza létre 

17.1 Mentőorvos! Bizottság 
Bizottság 3 főből áll. Határozatait nyílt szavazással hozza. 
Határozatképességhez bizottság tagjainak 50%-* 1 fo jelenléte szükséges. 
Határozatok érvénvességéhez jelenlévő taaok több mint felének igenlő 
szavazata szükséges. 
Szavazategyenlőség esetén a szavazást addig kell megismételni, míg a 
többségi szavazati arány meg nem születik. 
Bizottság tagjait alapító okirat alapján alapítók jelölik ki. Mandátumuk, 5 
évre szól. 
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17.2 Szakmai és Fegyelmi bízottság feladata es hatásköre 
Alapító okirat alapján kuratórium hozza létre Jelölő Bizottságot, mely 
felállítja a Szakmai és Fegyelmi bizottságoi, mely minimum 3 főből és 
maximum 5 főből álló bízottság. Határozatait nyílt szavazással hozza, 
Határozatképességhez bizottság tagjainak 50%+1 fő jelenléte szükséges. 
Határozatok érvényességéhez jelenlévő tagok több mint felének igenlő 
szavazata szükséges. 
Szavazategyenlőség esetén a szavazást addig kell megismételni, míg a 
többségi szavazati arány meg nem születik. 
A bizottság tagjainak mandátuma maximum 5 évig tart 

Amennyiben a kuratórium későbbiekben további bizottságok felállítását tartja 
szükségesnek, úgy erről határozatban rendelkezik. 

18 Nyilvántartási szabályok 

18.1 Magyarországi Rohammentő Alapítványnak a közfeladati cél szerinti 
tevékenységből, illetve vállalkozásból származó bevételeit és ráfordításait 
elkülönítetten kell nyilvántartani. 

18.2 ALAPÍTVÁNY bevételei: 
Az államháztartás alrendszereitől, vagy más adományozótól közhasznú, vagy 

működési célra kapott támogatás, vagy adomány. 
Közfeladati tevékenység folytatásából származó, ahhoz közvetlenül kapcsolódó 

bevétel 
Egyéb, más jogszabályokban meghatározott bevétel 
Vállalkozási tevékenységéből származó bevétel 

18.3 ALAPÍTVÁNY kötelezettségei 
Közhasznú tevékenység érdekében felmerült közvetlen és közvetett költségek 

/ráfordítások, kiadások/ 
Az egyéb célszerinti tevékenységek érdekében felmerült közvetlen és közvetett 

költségek /ráfordítások, kiadások/ 
Vállalkozási tevékenység érdekében felmerült közvetlen és közvetett költségek, 

melyeket 

18.4. Az ALAPÍTVÁNY nyilvántartásaira egyebekben a rá irányadó 
könyvvezetési szabályokat kell alkalmazni. 
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18.5 Beszámolási szabályok 

Az ALAPÍTVÁNY köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 
közhasznúsági jelentési készíteni. A közliasznúsági jelentés elfogadása a kuratórium 
kizárólagos hatáskörébe tartozik. Előkészítését az elnök végzi. 

19. Az ALAPÍTVÁNY jogerős nyilvántartásba vételét kővetően jön létre. 

Az ALAPÍTVÁNY politikai tevékenységet nem folytat, politikai pártoktól független, 
azoktól támogatást nern fogad el, és pártokat a maga részéről semmilyen formában 
nem támogatja, továbbá országgyűlési képviselőjelöltet nem állit, és nem támogatott a 
választásokon sem, és a jövőben sem folytat ilyen tevékenységet. 
A jelen okiratban nem szabályozott kérdésekre egyrészt a PTK vonatkozó 
rendelkezései és a 1997.évi CLVI tv. a közhasznú szervezetekről szóló rendelkezései, 
másrészt a később meghozandó közgyűlési - kuratórium határozatok az irányadók 
valamint az alapítványok gazdálkodási rendjéről szóló 115/1992 (VII.23) Korm, 
rendelet vonatkozó rendelkezéseit valamint: az alapítvánnyal kapcsolatos pénzügyé és 
egyéb jogszabályok előírásait kell alkalmazza. 

20, ALAPÍTVÁNY megszűnése 

Ha az ALAPÍTVÁNY bármi okból megszűnne a kötelezettségek teljesítése után a 
fennmaradó vagyona természetben vagy értékben más hasonló célt szolgáló térségben 
működő közhasznú szervezetnek adja át feltéve, ha a juttatott: alapítványi vagyon a 
továbbiakban a jelen okirat célkitűzéseinek megfelelően kerül felhasználásra. 
Amennyiben ez bármi okból nem lehetséges úgy a vagyon arra az ALAPÍTVÁNY -
ra. száll át, mely területileg és célkitűzéseit illetően leginkább képes jelen okiratban 
foglalt célkitűzések megvalósítására. 

PTK 74/E § (l)-(5) bekezdése alapján, pl. a bírósághoz történő bejelentése alapján, a 
bíróság nem peres eljárás után történő intézkedése alapján történő nyilvántartásból 
való törlés útján, mely jogerős végzését követően veszti el jogi személyiségét, toltál 
megszűnik. 
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Határozat 

Az Alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövegét az alapítók és választott kuratórium 
2008. október 17.-én alakuló ülésén megtárgyalta és 

EGYHANGÚAN 
Elfogadták, 

Kelt.. Gyál. 2008, december 02. 

"-f'j. 41 
Imán Zsolt 

Ügyvezető íg, 
Rescue Medical Team Sürgősségi 
és Katasztrófa Mentőszolgálat 

Alapító 

Fási Gézáné 
Elnök 

Poszeidon Víz Alatti és Felszíni Mentő 
Tűzoltó Egyesület 
Alapító 
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KURATÓRIUM ELNÖKE 
Nagyné Kukla Piroska 

Melléklet: 1 .) Alapítvány lógója 
2.) jegyzőkönyvek 
3.) Nyilatkozatok 
4.) Együttműködési megállapodás MGYSZ- MRA 
5.) Együttműködési megállapodás MRA-Rescue Medical 

Team Kft.; és Medical Rent Kft. között 
6.) Székhely használati befogadó nyilatkozat 
7.) Bérleti szerződés 
8.) Rescue Medical Team Kft, cégkivonat 
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