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Tekintettel arra, hogy  
 

 

- míg a diabeteszhez, rosszindulatú daganatos betegséghez, mozgásszervi betegsé-

gekhez - krónikus derékfájás, isiász, gerincműtét után fennmaradó derékfájdalom - 

társuló neuropátiás fájdalommal élő beteg képviseletét, segítését célzó betegszer-

vezet és alapítvány létezik, addig számos egyéb betegség - pl. övsömör után fellé-

pő, HIV-hez társuló, műtétek és/vagy különböző idegsérülések - következtében 

kialakuló krónikus fájdalomban szenvedőket segítő szervezet jelenleg még nem 

létezik. 

 

- ezen betegek diagnosztizálása nehézkes, szakorvoshoz eljutása, irányítása rendkí-

vül hosszú, kontrollálatlan és nem kidolgozott folyamat. Kezelésük éppen ezért 

gyakran nem megfelelő, illetve gyakran csak a betegség jelentős kifejlődése után 

kezdődik meg, amikor már a betegek terápiás együttműködési hajlama is jelentő-

sen alacsonyabb a sikeres terápiás eredmény eléréséhez szükségesnél. 

 

- bizonyos gyógyszerek emelt szintű támogatása csak a diabéteszhez társuló bete-

gek számára hozzáférhetőek, míg a többi ilyen típusú fájdalomra indikálva ugya-

nezek a gyógyszerek jóval magasabb térítési díjjal érhetők el a betegek számára. 

 

Ezért a Magyarországi Fájdalom Társasága elkötelezte magát a különböző eredetű 

krónikus fájdalomban szenvedők, de különös tekintettel a még nem támogatott, ám 

nagyszámú, és rendkívül heterogén betegcsoportot segítő alapítvány létrehozására. 

 

Az Alapító a  

 Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényben ,  

 Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek mű-

ködéséről és támogatásáról szóló
 
2011. évi CLXXV. törvényben és a  

 Civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási sza-

bályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvényben  

 

foglalt követelmények szerint elhatározta a FÁJDALOM NÉLKÜL - Krónikus 

Fájdalommal Élőket Támogató Alapítvány létrehozását határozatlan időtartamra, 

az alábbiak szerint. 
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1. AZ ALAPÍTVÁNY ADATAI 

 

1.1. Az Alapító 

Neve: Magyarországi Fájdalom Társasága 

Címe: 1122 Budapest Ráth Gy. út 7-9 

 

1.2. Az Alapítvány neve:  

Teljes név: FÁJDALOM NÉLKÜL - Krónikus Fájdalommal Élőket Támogató   

Alapítvány 

Rövid név : FÁJDALOM NÉLKÜL Alapítvány 

 

1.3.  Az Alapítvány székhelye 

2112. Veresegyház, Csodaszarvas u. 34. 

1.4. Az Alapítvány célja  

 

A fájdalommal élő betegek támogatása, valamint e cél megvalósítását segítő 

fájdalomkutatás, rehabilitáció támogatása, szakemberképzés, és a 

fájdalomcsillapítással foglalkozó intézmények infrastruktúrájának és 

eszközparkjának fejlesztése. 

 

Az Alapítvány cél szerinti tevékenysége az Egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 141.-142.§. szakaszában meghatározott egyes közfeladatok teljesítését 

közvetlenül vagy közvetve szolgálja, ezzel hozzájárulva a társadalom és az egyén 

közös szükségleteinek kielégítéséhez.  
 

1.5. Az Alapítvány tevékenysége: 
 

a. A betegek korrekt diagnosztizálásának támogatása; 

b. A lehető leggyorsabb és legegyszerűbb betegút kialakítása; 

c. Ajánlásokat tenni a legcélszerűbb és legmodernebb kezelésekre - beleértve a 

gyógyszeres és/vagy gyógyászati segédeszközzel történő, továbbá mentális 

kezeléseket; 

d. Képzési programokat kidolgozni a betegek együttműködésének javítására, 

megfelelő ideig és módon való terápián tartására, íly módon optimalizálni a 

kezelések terápiás- és költséghatékonyságát; 
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e. Felhívni  a figyelmet és erőfeszítéseket tenni ezen betegcsoport diabeteszese-

kéhez hasonló szintű gyógyszer támogatására; 

f. Támogatni és közreműködni olyan kezdeményezésekben, melyek kedvezmé-

nyes terápiás lehetőségeket tesznek lehetővé a betegek számára; 

g. Támogatás nyújtása betegek részére;  

h. Fájdalommal és krónikus fájdalommal foglalkozó rendezvények, előadások és 

fórumok támogatása; 

i. Pályázatokon támogatást szerezni az alapítványi célokhoz; 

j. Támogatókat bevonni az alapítványi célok eléréséhez. 

 

1.6.  Az Alapítvány induló vagyona 

1,5 millió forint 
 

1.7. Az Egyesület hatóköre: Magyarország. 

 
 

2. AZ ALAPÍTVÁNYHOZ TÖRTÉNŐ CSATLAKOZÁS 

2.1. Az Alapítvány nyílt, ahhoz belföldi vagy külföldi természetes és jogi személy - az 

Alapító Okiratban írt célok elfogadásával és támogatási szándékának írásbeli 

megerősítésével – kérheti a csatlakozását. 

2.2. A csatlakozási szándék elfogadásáról az Alapító dönt, amely elfogadást  követően a 

csatlakozó alapítói jogok gyakorlására jogosult.    

2.3. A csatlakozók javaslatot tehetnek a Kuratóriumnak az Alapítványi célok 

megvalósítása tekintetében, egyebekben a csatlakozásukat feltételhez nem köthetik. 

2.4. Az Alapítvány javára teljesített adomány, támogatás vagy egyéb juttatás önmagában 

nem jelent csatlakozást az Alapítványhoz. 

2.5. A támogató által meghatározott - és ezen okirattal összhangban álló - célra adott 

juttatás csak e célra használható fel, amennyiben a Kuratórium a kikötéssel fogadta 

el a hozzájárulást. 

 

3. AZ ALAPÍTVÁNY KEZELŐ SZERVE 

3.1. Az Alapítvány kezelő szerve a Kuratórium, aki a legfőbb döntéshozó és képviseleti 

szerv.  A Kuratórium tagjait az Alapító jelöli ki.  

3.2. A Kuratórium  5 (öt ) tagból áll, megbízatásuk határozatlan időre szól. A 

Kuratórium tagjai ismételten is megbízhatók.  

3.3. A Kuratórium Elnökét, és tagjait az alapító az alábbiak szerint jelöli ki, akik a 

tisztséget személyesen kötelesek ellátni. 
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3.3.1. A Kuratórium tagja, Elnök:  

Név: Dr. Horváth Mónika 

Cím: xxxx 

Anyja neve: xxxx 

 

3.3.2. A Kuratórium tagja: 

Név: Dr. Komoly Sámuel 

Cím: xxxx 

Anyja neve:  xxxx 

 

3.3.3. A Kuratórium tagja:  

Név: Kelemen Andrea 

Cím: xxxx  

Anyja neve: xxxx 

 

3.3.4. A Kuratórium tagja:  

Név: Dr. Dénes Zoltán 

Cím: xxxx 

Anyja neve: xxxx 

  

3.3.5. A Kuratórium tagja:  

Név: Dr. Ortutay Judit 

Cím: xxxx 

Anyja neve: xxxx 

 

3.4. A Kuratórium tagjainak összeférhetetlensége 

3.4.1.  Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét 

a tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

3.4.2. Nem lehet a Kuratórium tagja, aki politikai pártban tisztséget tölt be.  

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a 

kuratórium tagja.  

Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.  
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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. 

 

3.4.3. Nem lehet továbbá a Kuratórium tagja az a személy, aki olyan közhasznú 

szervezetnél töltött be – annak megszűntét közvetlenül megelőző legalább egy 

évig - vezető tisztséget, amely az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

köztartozását nem egyenlítette ki. 

A Kuratórium tagja köteles valamennyi érintett közhasznú szervezetet 

előzetesen tájékoztatni arról, ha ilyen tisztséget egyidejűleg más szervezetnél 

is betölt.  

3.4.4. A határozat meghozatalakor nem szavazhat az a kuratóiumi tag,  

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 olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tag-

ja vagy alapítója; 

e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolat-

ban áll; vagy 

f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

3.5. A Kuratórium tagjai megbízatásának megszűnése 

3.5.3. A Kuratórium tagjának megbízása megszűnik 

a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával; 

b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével; 

c) visszahívással; az alapító a kuratóriumi tagot bármikor, indokolás nélkül 

visszahívhatja. 

d) lemondással; a kuratórium tagja megbízatásáról az alapítóhoz címzett 

nyilatkozattal bármikor lemondhat. ha a kuratórium működőképessége ezt 

megkívánja, a lemondás az új kuratóriumi tag kijelölésével, ennek hiányában 

legkésőbb a bejelentéstől számított 60. napon válik hatályossá. 

e) a vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével; 
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f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben történő korlátozásával; 

g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok 

bekövetkeztével. 

 

3.5.4. Az újonnan kijelölt tag megbízatása az eredetileg kinevezett tag megbízási 

idejének hátralévő időtartamára szól 

  

3.5.5. A Kuratórium feladata az Alapítvány céljának megvalósítása, ezen belül 

különösen: 

3.5.6. az éves költségvetés elfogadása; 

3.5.7. az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben 

meghatározott beszámoló és – közhasznúvá minősítés követően - 

közhasznúsági melléklet elfogadása; 

3.5.8. döntés támogatások nyújtásáról és pályázatok kiírásáról;  

3.5.9. döntés gazdasági-vállalakozási tevékenység folytatásáról; 

3.5.10. az Alapítvány vagyonának működtetése és cél szerinti hasznosítása, 

felhasználása. 

 

3.6. A Kuratórium működése 

3.6.3. A Kuratórium a szükséghez képest, de legalább évente egyszer ülésezik.  

Kötelező a Kuratórium összehívása, amennyiben bármelyik kuratóriumi tag a 

téma megjelölésével azt kezdeményezi 

A tárgyalásra kerülő napirendi pontokat a Kuratórium ülésén vagy ülés tartása 

nélküli határozathozatallal fogadja el.  

A Kuratórium ülései nyilvánosak, azt csak jogszabályban meghatározott 

esetekben és a személységi jogok védelme érdekében lehet korlátozni.  

3.6.4. A Kuratórium ülése határozatképes, ha azon legalább 3 kuratóriumi tag  részt 

vesz.  

A fizikai jelenléten kívül, a Kuratórium ülésén jelenlevőnek tekintendő a tag, 

ha elektronikus vagy távközlési eszközzel kapcsolódik az üléshez és 

folyamatosan követni tudja az ülésen történő eseményeket és ezen keresztül 

módja van bekapcsolódni a megbeszélés folyamatába (kihangosított telefon, 

skype, MSN, konferencia telefonvonalak, stb).  

3.6.5. A Kuratórium határozatait a jelenlévő tagok egyszerű szótöbbségével – 

legkevesebb 3 egybehangzó szavazattal - , nyílt szavazással hozza meg. A 

Kuratórium ülés tartása nélkül is hozhat határozatot. A határozat tervezetét a 

kuratórium tagjainak írásban kell eljuttatni – nyomtatott vagy elektronikus 

úton. A tervezet kézhezvételétől számított legalább 8 napos határidőt kell 



 8 

biztosítani arra, hogy szavazatukat megküldjék. A határozathozatali eljárás 

akkor eredményes, ha legalább annyi szavazatot megküldenek, amennyi 

szavazati jogot képviselő kuratóriumi tag jelenléte a határozatképességéhez 

szükséges lenne ülés tartása esetén. 

Ha bármely tag az ülés megtartását kívánja, azt össze kell hívni. A szavazás-

ra megszabott határidő utolsó napját követő 3 napon belül - ha valamennyi 

kuratóriumi tag szavazata ezt megelőzően érkezik meg, akkor az utolsó sza-

vazat beérkezésének napjától számított 3 napon belül - megállapítják a sza-

vazás eredményét, és azt további 3 napon belül közlik. A határozathozatal 

napja a szavazási határidő utolsó napja, ha valamennyi szavazat korábban 

beérkezik, akkor az utolsó szavazat beérkezésének napja. 

3.6.6. A Kuratórium a döntéseit határozati formában hozza meg. Üléseiről és 

döntéseiről jegyzőkönyvet vesz fel a jelen lévő kuratóriumi tagok aláírásával 

és a határozatait a határozatok tárában tartja nyilván.  

3.6.7. Az Alapítvány és a Kuratórium közvetlen politikai tevékenységet nem 

folytathat, szervezete pártoktól független és azoknak sem anyagi sem erkölcsi 

támogatást nem nyújthat. 

A Kuratórium tagjai nem részesülnek díjazásban, azonban az alapítványi 

feladataik végrehajtása érdekében felmerült indokolt, bizonylattal igazolt és 

tényleges költségeik megtéríthetőek.  

3.7. A Kuratórium Elnökének feladatai 

3.7.3. kezdeményezi a Kuratórium ülését a napirend megjelölésével;  

3.7.4. vezeti a Kuratórium ülését; 

3.7.5. a Kuratórium utólagos tájékoztatása mellett dönt mindazokban a kérdésekben, 

amelyek nem tartoznak a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe;  

3.7.6. a Kuratórium elnökét akadályoztatása esetén az általa kijelölt kuratóriumi tag 

helyettesíti. 

 

4. FŐTITKÁR 

4.1. A Főtitkár az Alapítvány végrehajtó, ügyintéző és képviseleti szerve. 

4.2. Az Alapítvány főtitkári feladatait dr. Stefánkovits Ildikó ügyvéd megbízás 

keretében, díjazás ellenében látja el. 

4.3. Az Alapítvány Főtitkárának feladatai 

 4.3.1. összehívja a napirend közlésével és előkészíti a kuratórium ülését; 

4.3.2. gondoskodik a Kuratórium határozatainak végrehajtásáról; 

4.3.3. képviseli az Alapítványt; 

4.3.4. gondoskodik az éves költségvetés végrehajtásáról; 
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4.3.5. jóváhagyja a kiadásokat és gondoskodik a kifizetésükről az éves 

költségvetésnek megfelelően;  

4.3.6. gondoskodik az Alapítvány könyveinek vezetéséről; 

4.3.7.   szerződéseket előkészít a Kuratórium határozatainak végrehajtása érdekében;  

4.3.8.   vezeti a határozatok tárát - mely nyilvántartásba bevezeti a Kuratórium 

határozatait azok tartalma, időpontja, hatálya, a támogatók-ellenzők 

számaránya és személye szerint is. A jegyzőkönyvet és a nyilvántartást, mint 

a határozatok nyilvántartását szolgáló okiratot, lefűzve és sorszámozva kell 

az Alapítvány iratai között megőrizni;  

4.3.9. igazolható módon közli az érintettekkel a Kuratórium döntéseit, annak 

időpontját követő 7 napon belül;  

4.3.10. az Alapítvány honlapján nyilvánosságra hozza a Kuratórium döntéseit a 

döntés időpontját követő 7 napon belül; 

4.3.11. gondoskodik arról, hogy az Alapítvány működésével kapcsolatosan 

keletkezett iratokba az Alapítvány székhelyén – előzetesen egyeztetett 

időpontban – bárki betekinthessen, azokról saját költségére másolatot 

készíthessen; 

4.3.12. gondoskodik az Alapítvány jogszerű működéséről. 

 

5. FELÜGYELŐ BIZOTTSÁG 

Az Alapítványnak az alapítás évében várható bevétele előreláthatóan nem haladja 

meg az ötmillió forintot, ezért az Alapító felügyelő szervet nem hoz létre. Amennyi-

ben az Alapítvány éves bevétele meghaladja az ötmillió forintot, az Alapító felügye-

leti szervet köteles létrehozni. 

A Kuratórium erre tekintettel haladéktalanul értesíti az Alapítót az  50 millió forintos 

bevételi határ túllépése esetén.  
 

6. AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA 

6.1.  Az Alapítvány induló vagyona 1.500.000 Ft, azaz egymillió ötszázezer forint, 

amelyet az Alapító a bejegyzést követően megnyitott bankszámlára befizet. 

6.2. Az Alapítvány nyitott, ahhoz pénzbeli vagy nem pénzbeli támogatás felajánlásával 

bárki csatlakozhat. Célhoz kötött felajánlás esetén a megjelölt cél nem lehet 

ellentétes az Alapítvány Alapító Okiratában megjelölt célokkal.  

 

7. AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE 

Az Alapítvány általános képviseletét a Kuratórium elnöke  önállóan látja el.   

Az alapítvány írásbeli képviselete akként történik, hogy az alapítvány előnyomtatott 

neve fölött a Kuratórium elnöke kézírással írja a saját nevét.  

Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezéshez a Kuratórium elnöke  és az 

Alapítvány Főtitkárának együttes aláírása szükséges. 

 

 



 10 

8. AZ ALAPÍTVÁNY GAZDÁLKODÁSA 

8.1. Az Alapítvány működése során céljai megvalósítása érdekében  

8.1.1. gazdálkodik vagyonával; 

8.1.2. forrásaiból a kedvezményezettek számára támogatást nyújt; 

8.1.3. további támogatásokat, adományokat gyűjt és pályázatokon 

támogatásokat szerez. 

8.2. Az Alapítvány éves pénzügyi terv alapján gazdálkodik, amely az Alapítvány 

bevételeit és kiadásait tartalmazza. Éves gazdálkodásáról éves beszámolót készít.  

8.3. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet kizárólag kiegészítő jelleggel, és csak 

olyan mértékig folytathat, amennyiben a vállalkozás összhangban áll az 

Alapítvány célkitűzéseivel, feladataival és nem veszélyezteti célszerinti 

feladatainak maradéktalan ellátását. A vállalkozási tevékenységből származó 

eredményt az Alapítvány céljára kell fordítani.  

8.4. Az Alapítvány hitelt nem vehet fel. 

8.5. Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményt nem oszthatja fel, azt az 

Alapító Okiratban meghatározott tevékenységére kell fordítani.  

8.6. Az Alapítvány céljának megvalósítására teljes mértékben felhasználható az 

Alapítvány vagyona: az induló vagyon, az induló vagyon hozadéka, az Alapítványt 

támogatók vagyoni hozzájárulásai és azok hozadékai valamint az Alapítvány 

vállalkozásaiból befolyt összeg illetve az egyéb bevételek és hozadékai.  

8.7. Az Alapítvány vagyonát csak a jelen Alapító Okiratban meghatározott célokra 

lehet fordítani, átlátható módon és az Alapítvány honlapján közzétéve. Az 

Alapítvány vagyonának terhére pályázatokat lehet kiírni és ezek alapján az 

Alapítvány céljaival összefüggésben költségtérítést, ösztöndíjat vagy támogatást 

nyújtani. 

8.8. Az alapítvány jogutód megszűnik, ha 

a) az alapítvány a célját megvalósította, és az alapító új célt nem határozott meg; 

b) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására 

vagy más alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy 

c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat 

tevékenységet. 

Az Alapítvány esetleges megszűnése esetén az Alapítvány vagyona – a hitelezők 

kielégítése után – az Alapítvány céljaihoz hasonló célra kell fordítani, és erről a 

nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni kell. 

 

Jelen Alapítvány a Budapesti Környéki Törvényszék nyilvántartásba vételével jön létre. Az 

Alapítvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló határozat jogerőre emelkedése 

napján kezdheti meg.  

A FÁJDALOM NÉLKÜL Krónikus Fájdalommal Élőket Támogató Alapítvány 

Alapítója Budapesten, 2013. február 12-én az Alapító Okiratot elfogadta majd 2013. 
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augusztus 09-én, 2014. április 23-án, 2014. szeptember 3-án és 2015. június 17-én 

módosította. 

 

Budapest,2015. június 17.  

  

 

 

 

 

………………………………………… 

Dr. Fazekas Gábor 

Magyarországi Fájdalom Társasága Elnöke 

Alapító 

 

 

 

 

 

 
Előttünk, mint tanúk előtt: 

Aláírás: 

Név: 

Lakcím: 

Szem ig.sz.: 

Aláírás: 

Név: 

Lakcím: 

Szem.ig.sz.: 

 


