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1 Preambulum 

Szabó Lőrinc életműve, alkotásai a nemzeti- és a világirodalom kivételes értékei közé 
tartoznak. A költő halála után, kultúrtörténetileg pótolhatatlan, tudományos jelentőségű 
hagyaték-együttes maradt a család tulajdonában, melyet a család példamutató 
áldozatvállalással 37 éve őriz és ápol. 

A különleges hagyatéki érték további megóvása, a Szabó Lőrinc-i szellemi örökség 
kiteljesítése érdekében Szabó Lőrinc barátai és tisztelői a Ptk. 74/A. § (1) pontja alapján 
közhasznú alapítvány létrehozását határozták el. 

Az Alapítók számítanak a II. Kerületi- és a Fővárosi Önkormányzat, a Petőfi Irodalmi 
Múzeum, a Művelődésügyi és Közoktatási Minisztérium és egyéb intézmények, szervezetek 
erkölcsi-, anyagi- és szakmai támogatására. 

Az Alapítók köszönetet mondanak az alapítvány Előkészítő Bizottságának: ifj. Szabó 
Lőrincnek, Dr. Kabdebó Lórántnak, Ropolyi Lajosnak, valamint Dr. Sipos Lajosnak, Dr. 
Somos Andrásnak, és mindazoknak akik javaslataikkal, észrevételeikkel, segítő szándékukkal 
részt vettek az előkészítés munkájában. 

Jelen Alapító Okirat az 1994. március 5-i dokumentum módosított és kiegészített 
változata. A módosításokat és a kiegészítéseket a dőlt betűs sorok tartalmazzák. 

Alapítók 

   
 BÓÉR Jenő 1121 Budapest, Hajnalka u. 20. 
 CSÓTI Gábor 1131 Budapest. Dolmány u. 6. 
 FEKETE Mária 1144 Budapest, Szentmihályi út 25. 
 GARAI Lászlóné szül. VARGA Irén 1013 Budapest, Attila u. 23. 
 GÁBORJÁNI Péter 1121 Budapest, Törökbálinti út 63/B. 
†∗ HAEFFLER István 1012 Budapest, Logodi u. 60. 
 HENNIG Ernő 1134 Budapest, Csángó u. 3/A. 
 Dr. HORVÁTH György és Dr. SZILÁGYI Anna 8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 31/16. 
† ILLYÉS Gyuláné 1025 Budapest, Józsefhegyi út 9. 
 IZINGER Endre 1146 Budapest, Thököly út 70. 
 KRISTÓF László 1126 Budapest, Kiss J. alt. u. 48/C. 
 DR. LAKATOS Istvánné szül. NÉMETH Ágnes 1026 Budapest, Orsó u. 15. 
 PETRÁSS László 1028 Budapest, Hidegkuti út 56. 
 PÜSKI Sándor és PÜSKI Sándorné 1012 Budapest, Logodi u. 16. 
 SARKADI Péter és SARKADI Péterné 1011 Budapest, Hunyadi J. u. 23/A. 
 SZÉCHENYI Ágnes és SZÁLE László 1124 Budapest, Thoman István út 14. 
 SZÖLLŐSI János és SZÖLLŐSI Jánosné 1136 Budapest, Balzac u. 40/B. 
† THOMAS Marianna 1055 Budapest, Kossuth tér 16/17. 
   
 

                                                 
∗ †: elhalázott 
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2 Az Alapítvány mint jogi személy 

Az alapítók, ezen Alapító Okirat-tal, tartós közérdekű célra, nyílt alapítványt létesítenek a Ptk. 
74/B. § (1) pont szerint. 
1.) Az Alapítvány neve: Szabó Lőrinc 
2.) Az Alapítvány székhelye: 1026 Budapest, Volkmann u. 8. 
3.) Az Alapítvány határozatlan időre létesül. 

3 Az Alapítvány célja és tevékenysége 

Az Alapítvány az 1997. évi CLVI. törvény 26.§.-ának c/5 (kulturális tevékenység) és 
c/6 (kulturális örökség megóvása) pontjaiban megjelőlt közhasznú tevékenységeket 
folytatja. Ezen belül: 

1. 

Az Alapítvány elsődleges célja az 1957-ben elhalálozott költő, szellemi és tárgyi 
hagyatékának (dolgozószobájának, könyvtárának, kéziratainak és személyes tárgyainak) 
a megőrzése, ápolása, fenntartása, az ehhez szükséges anyagi feltételek biztosítása. 

2. 

Az Alapítvány célja továbbá, lehetővé tenni és elősegíteni a Szabó Lőrinc-i életművel 
kapcsolatos filológiai és egyéb kutatásokat, különös tekintettel a fiatal kutató 
generáció bevonására. 

3. 

Az Alapítvány célja az is, hogy lehetőségeihez mérten támogassa mindazon 
kezdeményezéseket, rendezvényeket és oktatási programokat, melyek Szabó Lőrinc 
műveinek, szellemiségének jobb megismerését és megértését szolgálják. 

4. 

Az alapítvány-i célok közé tartozik a költő géniuszát kifejező síremlék felállítása, 
további emlékhelyek létesítésének, utcanevek adományozásának a kezdeményezése, 
az emlékhelyek gondozása. 

5. 

Az Alapítvány feladatának tekinti az ifj. Szabó Lőrinc által szorgalmazott Szabó 
Lőrinc Iskolalánc kiépítését, működésének segítését. 

6. 

Az Alapítvány kezdeményező módon közreműködik abban, hogy a költő művei - 
Szabó Lőrinc szellemi rangjához méltón - hozzáférhetők tegyenek a mindenkori 
olvasók részére. 
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7. 

Az Alapítvány közhasznú tevékenységét fenti céljai megvalósítása érdekében 
fejti ki. Vállalkozási tevékenységet – amennyiben ilyet folytat – csak közhasznú 
céljainak a megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 

Gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt kizárólag az Alapító 
Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja. 

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független, azoknak támogatást nem nyújt, pártoktól támogatást nem fogad el, 
országgyűlési képviselői, megyei, fővárosi önkormányzati választásokon jelöltet nem 
állít és nem támogat. 

Az Alapítvány tevékenységének fontosabb adatait, szolgáltatásai 
igénybevételének a módját időszakos kiadványaiban és/vagy a helyi sajtóban 
rendszeresen nyilvánosságra hozza. 

4 Az Alapítvány szervezete 

1. 

Az Alapítvány legfőbb szerve és egyben törvényes képviselője a 9 tagú kuratórium 

2. 

Az Alapítók által jelölt, kuratóriumi tagok listáját az I. sz. melléklet tartalmazza. 

3. 

A kuratóriumi tagok, továbbá az elnök, elnökhelyettes kijelölése, megbízása 10 évre 
szól, azonban többször újrajelölhetők, újra megbízhatók. A közhasznú szervezet 
megszűnésétől számított két évig nem lehet az Alapítvány vezető tisztségviselője az a 
személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két 
évben legalább egy évig – vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény 
szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 

4. 

A kuratóriumi tagság megszűnik: 
• a tag halálával, 
• lemondással, 
• visszahívással, 
• a megbízatás időtartamának leteltével. 

5. 

Alapítók, a II. Kerületi Önkormányzat és a Művelődési és Közoktatási Minisztérium 
részére 1–1 fős kuratóriumi tagsági képviseleti jogot biztosítanak. Az alapítók 
kifejezett, az érintett intézményekkel egyeztetett akarata, hogy ez a jog a II. Kerületi 
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Önkormányzat mindenkori kulturális alpolgármesterét, illetve a Petőfi Irodalmi 
Múzeum mindenkori főigazgatóját illesse meg. 

6. 

Szabó Lőrinc leszármazottait ugyancsak megilleti 1 fős, elévülhetetlen kuratóriumi 
tagsági jog, amely ifj. Szabó Lőrinc részére az elnöki tisztség folyamatos betöltésének 
jogát is tartalmazza. 

7. 

A kuratórium tagjai sorából háromtagú intéző bizottságot hoz létre, melyet annak 
elnöke vezet, akit e tisztségre ugyancsak a kuratórium választ, a kuratóriumi tagsággal 
megegyező időszakra. Amennyiben az intéző bizottság tagjainak, illetve elnökének 
kuratóriumi tagsága megszűnik, úgy egyben intéző bizottsági tagságát is megszűntnek 
kell tekinteni. 

8. 

A kuratórium működésére vonatkozó szabályok: 
• a) A kuratórium szükség szerint, de legalább félévenként tartja üléseit. A 

kuratórium ülései nyilvánosak. 
• b) A kuratórium ülését annak elnöke vagy elnökhelyettese vezeti, távollétében a 

kuratórium jelenlévő tagjai maguk között választják meg az ülés levezető elnökét. 
• c) A kuratórium üléseit az elnök hívja össze, erről az ülés kezdete előtt legalább 8 

nappal köteles értesíteni visszaigazolható módon a kuratóriumi tagokat. Az ülést 
bármely két kuratóriumi tag is összehívhatja, azonban meg kell jelölni az írásbeli 
értesítésben annak indokát, napirendi pontjait. 

• d) A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon legalább öt tag jelen van. A 
határozatokat egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozzák. 
Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. A határozathozatalban 
nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek a Ptk. 685.§.b pontjában megjelölt 
közeli hozzátartozója, a határozat alapján kötelezettség vagy felelőség alól 
mentesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

• e) Amennyiben a kuratóriumi ülés határozatképtelen, úgy az ülést haladéktalanul 
össze kell hívni 15 napon belül, amely már a jelenlévők számától függetlenül is 
határozatképes, de csak a határozatképtelenség miatt elmaradt ülés napirendi 
pontjaiban. 

• f) A kuratóriumi ülésről jegyzőkönyvet kell felvenni, amelyet az ülés elnöke és a 
megválasztott jegyzőkönyvvezető ír alá. 

9. A kuratórium feladata és hatásköre. 

A kuratórium felelős azért, hogy az alapítvány céljait megvalósítsa. 
A kuratórium az alapítványi vagyon felhasználásának jogszabályokban és az Alapító 
Okiratban rögzített szabályai szerint: 

• kezeli az Alapítvány vagyonát, 
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• dönt a csatlakozási, támogatási ajánlatok elfogadásáról, 
• elvi jelleggel értelmezi az alapítványi célokat és dönt a cél elérése  
• érdekében teendő intézkedésekről, 
• az Alapítvány gazdálkodása körében a kuratórium határozza meg az 

Alapítvány éves tervét és költségvetését és dönt az intéző bizottság éves 
beszámolójáról, a közhasznúsági jelentés és – befektetési tevékenység 
esetén – a befektetési szabályzat elfogadásáról, 

• megválasztja a kuratórium elnökét, elnökhelyettesét, 
• megválasztja az intéző bizottság tagjait és elnökét, 
• dönt a szükségesnek vélt pályázatok kiírásáról, a támogatások 

formájáról és odaítéléséről, 
• a kuratórium elnöke gyakorolja a munkáltatói jogokat, aki azt az intéző 

bizottság elnökére átruházhatja. 

10. Az intéző bizottság működési rendje, feladata és hatásköre.  

• a) Az intézőbizottság az Alapítvány végrehajtó szerve, amely a kuratórium 
elvi irányítása mellett, de önálló felelősséggel fejti ki tevékenységét. 

• b) Az intézőbizottság 
o minden olyan ügyben dönt, illetve eljárhat, amely az Alapító Okirat 

vagy a kuratórium egyedi határozata alapján nem tartozik a 
kuratórium kizárólagos hatáskörébe, 

o a vagyonkezelés körében végrehajtja a kuratórium határozatait és 
ténylegesen igazgatja az Alapítvány vagyonát, gazdálkodik azzal és 
ennek keretében jogosult mindazon szerződéseket megkötni, 
amelyek az alapítványi vagyon értékének megőrzését, növelését 
szolgálják, 

o beszámol a kuratóriumnak félévente az alapítványi vagyon 
helyzetéről és beszámolót készít az éves munkáról, 

o az éves beszámoló jelentéstől függetlenül is tartozik beszámolni, ha 
a kuratórium tájékoztatást kér, továbbá akkor, ha az Alapítvány 
vagyona az okiratban rögzített kritikus értéket eléri, 

o előkészíti a pályázatok kiírását, a támogatások odaítélésével 
kapcsolatos előterjesztéseket, 

o végrehajtja a kuratórium döntéseit, 
o kialakítja a belső szervezeti és működési rendjét, amelyet a 

kuratórium hagy jóvá, 
o átruházás esetén gyakorolja a munkáltatói jogokat. 

• c) Az intéző bizottság szükség szerinti gyakorisággal ülésezik. Üléseit – a 
napirend közlésével – az elnöke hívja össze. Ülésein egyszerű 
szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza határozatait. Szavazategyenlőség 
esetén az elnök szavazata dönt. Az intéző bizottság határozathozatalából 
való kizártság szabályai azonosak az V./8./d pontban írtakkal. 
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11. 

A kuratórium és az intézőbizottság elnöke a határozatokról nyilvántartást vezet, 
amelyben feltünteti a határozat meghozatalának időpontját, tartalmát, hatályát és azt, 
hogy milyen szavazati arányok mellett születtek. A határozatokat a meghozásukban 
részt vett, továbbá minden olyan személlyel akit a határozat érint, írásban közölni kell. 

12. 

Az Alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe, éves beszámolójába és a működéssel 
kapcsolatos egyéb irataiba bárki betekinthet, azok nyilvánosak. A betekintést a 
kuratórium elnökétől kell alkalmanként kérni. 

5 Az Alapítvány képviselete, cégjegyzése, munkáltatói jogok 

1. 

A kuratórium az Alapítvány képviselője. Az Alapítvány képviseletében a kuratórium 
elnöke és az intéző bizottság elnöke jár el, képviseli az Alapítványt a cégjegyzés 
szabályai szerint. 

2. 

Az Alapítványt a kuratórium elnöke és az intéző bizottság elnöke egyszemélyben, míg 
a kuratórium többi tagja a kuratórium által meghatározott körben ketten együttesen 
úgy jegyzik, hogy nevüket az Alapítvány előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve 
alá írják. 

3. 

A kuratórium által meghatározott körben az Alapítvány alkalmazottai is képviselhetik 
az Alapítványt úgy, hogy a kuratórium bármelyik tagjával ketten együttesen írják a 
nevüket az Alapítvány előírt, előnyomott vagy nyomtatott cégneve alá. 

4. 

Az alapítványi bankszámla feletti rendelkezési jog a számlavezető bank előírása 
szerint – a kuratórium által meghatározott körben és módon – két bejelentett 
alkalmazottat is megillet. 

5. 

Az aláírásra jogosultakról képviseleti könyvet (aláírási címpéldányt) kell vezetni. 
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6. 

A kuratórium tagjai tisztségüket díjazás nélkül látják el. E tisztségük betöltésével 
kapcsolatos feladatok ellátása során költségtérítésben részesülhetnek az alapítványi 
alapból, a hatályos jogszabályok szerinti elszámolási rendben. 

7. 

A kuratórium indokolt esetben tiszteletdíj felajánlásáról is határozhat. 

8. 

A kuratóriumnak jogában áll foglalkoztatni minden olyan személyt akinek munkájára 
az alapítvány feladatainak ellátásához szükség van. A velük kötendő szerződésben 
foglalt díj az alapítványi alapból fizetendő, a hatályos magyar jogszabályok szerinti 
elszámolási rendben, az Alapítvány költségvetése szerint. 

6 Az Alapítvány vagyona 

1. 

Az Alapítvány induló vagyona, amely az alapítók által felajánlott pénzeszközökből áll, 
összértékben: 397.000 Ft. 

2. 

Az alapítók az indulási működtetésre az Alapítvány vagyonából 100.000 Ft, azaz 
egyszázezer forint összegű alapítványi alapot különítenek el. Az alapítványi alap 
nagyságát a 2. évtől kezdődően a költségvetés részeként minden évben a kuratórium 
határozza meg. 

3. 

Az Alapítvány nyílt, annak vagyonához bárki jogosult hozzájárulni. A kuratórium 
ennek érdekében köteles nyilvánosságra hozni az Alapítvány számlaszámát. 

4. 

Az Alapítványhoz pénzbeli, dologi adományokkal és értékpapírokkal egyaránt 
csatlakozni lehet. 

A dologi adományokat az adomány tárgyának és értékének meghatározásával 
lehet az Alapítvány kuratóriuma részére felajánlani. 

A dologi adományok elfogadásáról és felhasználásáról a kuratórium jogosult 
dönteni. 
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5. 

Az Alapítvány vagyonának részévé válnak az Alapítványhoz csatlakozó bel- és 
külföldi természetes- és jogi személyek feltétel nélküli- és a Kuratórium által 
elfogadhatónak ítélt feltételes pénzadományok és azok a dologi adományok, 
amelyeket a Kuratórium elfogadott. 

7 Az Alapítvány megszűnése 

1. 

Az Alapítvány megszűnik ha a bíróság az ügyész keresete alapján azt megszünteti. 

2. 

Az alapítványi vagyonból a nem Szabó Lőrinc-i hagyaték az Alapítvány 
megszűnésekor, a Szabó Lőrinc Iskolalánchoz csatlakozott iskolák között kerüljön 
felosztásra. A Szabó Lőrinc-i hagyaték további sorsáról – amennyiben az, az 
Alapítvány tulajdonába kerül – a mindenkori Szabó Lőrinc örökösök döntsenek. 

8 Záró rendelkezések 

1. 

Amennyiben a Szabó Lőrinc emlékszobát tartalmazó, 1026 Budapest, Volkmann u. 8. 
I. emeleti lakás ajándékozás vagy vásárlás útján az Alapítvány tulajdonába kerül, úgy 
azt az Alapítvány kurátori lakásnak tekinti, melyhez a költő vérszerinti örökösei és 
azok közvetlen családtagjai részére, a kurátori teendők vállalása esetén, örökös 
használati jogot biztosít. 

2. 

Az Alapítvány törvényes – az Alapító okirat szerinti működését a Fővárosi Bíróság 
ellenőrzi, törvényességi felügyeletét az Ügyészség látja el. 

3. 

Az Alapítvány a Fővárosi Bíróság által történő nyilvántartásba vétellel kezdi meg 
működését és jogi személyiségét. 

9 A Szabó Lőrinc alapítvány kuratóriumának tagjai, tisztségviselői 

 
 Név Tisztség Lakcím 
 GÁBORJÁNI SZABÓ Réka elnök 1126 Németvölgyi út 2. 
 DR. KABDEBÓ Lóránt elnökhelyettes 1146 Dózsa Gy. út 19. 
 SZAKONYI Károly kurátor 1114 Bartók B.út 61. 
 ifj. SZABÓ Lőrincné kurátor 1026 Volkmann u. 8. 



 A Szabó Lőrinc Alapítvány Alapító Okirata 
 Szerző: SZABÓ Lőrinc Alapítvány 
 Létrehozás dátuma: 1994 
 Utolsó firssítés: 1998 

 

 Verzió-szám: 2 
 

Szabó lLőrinc Archívum Utolsó frissítés: 2004-11-20 9. oldal, összesen: 9 
 

 ROPOLYI Lajos kurátor 1124 Tamási Á. u. 34. 
 DR. KOCH Sándor kurátor 1026 Sodrás u. 9. 
 DR. PRAZNOVSZKY Mihály kurátor 8428 Fészek út 35. 
 SARKADi Péter kurátor 1011 Hunyadi J. út 23/A. 
 DR. KOSZTOLÁNYI Maya kurátor 1125 Trencsén u. 31. 
  intézőbizottsági tag  
 

10 Szabó Lőrinc Alalpítvány – Alapítói nyilatkozat 

Az alapítás céljára felajánlott összeget az OTP BP. 02 FRANKEL L. u-i fióknál az MNB 
217-98302 Csekksz.: 566-060102-1 számlán helyeztük el. 
 
 Alapító neve Adományozott összeg 
 BÓÉR Jenő 10.000 Ft 
 CSÓTI Gábor 10.000 Ft 
 FEKETE Mária 10.000 Ft 
 GARAI Lászlóné szül. VARGA Irén 50.000 Ft 
 GÁBORJÁNI Péter 5.000 Ft 
†∗ HAEFFLER István 70.000 Ft 
 HENNIG Ernő 10.000 Ft 
 Dr. HORVÁTH György és Dr. SZILÁGYI Anna 10.000 Ft 
† ILLYÉS Gyuláné 10.000 Ft 
 IZINGER Endre 10.000 Ft 
 KRISTÓF László 10.000 Ft 
 DR. LAKATOS Istvánné szül. NÉMETH Ágnes 10.000 Ft 
 PETRÁSS László 60.000 Ft 
 PÜSKI Sándor és PÜSKI Sándorné 50.000 Ft 
 SARKADI Péter és SARKADI Péterné 10.000 Ft 
 SZÉCHENYI Ágnes és SZÁLE László 30.000 Ft 
 SZÖLLŐSI János és SZÖLLŐSI Jánosné 30.000 Ft 
† THOMAS Marianna 2.000 Ft 
   
 

                                                 
∗ †: elhalázott 


