
 

Család, Gyermek, Ifjúság folyóirat
Letölthető cikkek

 
 

Család, Gyermek, Ifjúság 1999/6 9

 
 

Írta: Sipos László 
AZ ALAPÍTVÁNYOK A GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGVÉDELEMBEN 
  
   
I. 
 
A gyermek- és ifjúságvédelem szinte egyidős az államilag szervezett társadalommal. Már a római, 

sőt a sumér-akkád jogrendszerben is találunk ezzel foglalkozó intézményeket. Magyarországon az 
1877. XX. törvénycikk 306. §-ban foglalta össze a gyámság és a gondnokság szabályait. 
Természetesen a mai értelemben vett gyermek- és ifjúságvédelem a polgári társadalom egy bizonyos 
fejlettségi fokán teljesedett ki, a századforduló táján. 

Az alapítványok a maguk tartós és közérdekű céljai közé hamar felvették a gyermek- és 
ifjúságvédelmet, illetőleg annak rokonterületeit. Árvaházak, nevelőintézetek, de ad hoc problémák 
kezelésére létesített segélypénztárak is működtek alapítványi jelleggel. Andrássy Dénes gróf – 
emberbaráti és kulturális célú alapítványai mellett – több tízezer koronás alapítványt hozott létre 
gyermek- és ifjúságvédő célzattal. Monoki birtokát pedig a Gyermekvédő Ligának ajándékozta. 

A magyar alapítványi jog újraszabályozása (1987) után1 alapítványaink mintegy tizede 
tevékenykedik e területen. Az 1997. november 1-jén hatálybalépett gyermekvédelmi törvény - 1997. 
Évi XXXI. Törvény – újra ráirányította a figyelmet erre a területre. A törvény 17. § (1) bekezdésének 
h./ pontja külön is nevesíti az alapítványokat, mint amelyek a gyermekvédelmi rendszerhez 
kapcsolódóan látnak el feladatokat a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítése, a 
gyermek veszélyeztetettségének megelőzése és megszüntetése érdekében. 

 
A gyermek- és ifjúságvédelmi alapítványok legfontosabb céljai: 
- a rászorult gyermek- és fiatalkorúak támogatása, 
- az elhelyezés, nevelés biztosítása, 
- a nevelőszülők támogatása, a nevelőszülői rendszer 
fejlesztése, 
- az állami gondoskodásból kikerült fiatalok segítése, 
- üdültetések és táborozások szervezése, 
- a nevelési-oktatási tevékenység fejlesztése, az eszközállomány bővítése. 
 
A gyermek- és ifjúságvédelmi alapítványok többsége oktatási és nevelési intézményekhez, mintegy 

negyedük egyházakhoz kapcsolódik. 
 
II. 
 
A társadalmilag rendkívül jelentős és hasznos gyermek- és ifjúságvédelmi célokat kitűző 

alapítványok tevékenysége a gyakorlatban azonban nem mindig megnyugtató. 
Az alapítványok fölött a törvényességi felügyeletet az ügyészség gyakorolja (Ptk. 74/F. § (1) bek.) 

Az ügyészek majd egy évtizede folyamatosan végeznek alapítványokat és közalapítványokat érintő 
működésfelügyeleti törvényességi vizsgálatokat. Ezek sorába illeszkedett a nemrégen lefolytatott 
gyermek- és ifjúságvédelemmel kapcsolatos alapítványi vizsgálatunk is. A több tucat megvizsgált 
alapítvány ugyan – bár van köztük több országos hatáskörű, tevékenységével minisztérium által dotált 
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célokat szolgáló2 – Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei székhelyű, tapasztalataink minden bizonnyal 
általánosíthatóak. 

Meglepetéssel tapasztaltuk, hogy több alapítvány a csekély indulótőke miatt még sokáig csak 
„vagyont gyűjt”, célszerinti működését nem kezdi meg. A gyermek- és ifjúságvédelmi alapítványok 
negyedét az ügyészi vizsgálat keltette fel álmából. 

Az alapítványok működése általában törvényes, ám előfordult, hogy a kezelő szervek többéves 
szünetet tartottak, továbbá az is, hogy a kuratórium ülései, döntései nem voltak dokumentálva. 

Vegyük most górcső alá a gyermek- és ifjúságvédelmi alapítványok sajátos világát. 
 
III. 
 
A gyermek- és ifjúságvédelmi alapítványok alapítói fele részben jogi személyek (jellemzően 

oktatási-nevelési intézmények, gazdasági társaságok, önkormányzatok), fele részben magánszemélyek 
voltak. 

Szembetűnő, hogy itt a magánszemélyek többen együtt hoztak létre alapítványt, általában három-
négyen, de előfordult 20-28 fős alapítói közösség is. 

Az egykoron összességében 5-6 millió forintos induló vagyonnal létrehozott gyermek- és 
ifjúságvédő alapítványok vagyona több mint 150 millió forintra nőtt. Van olyan közalapítvány, mely 
majd 100 milliós, további kettő pedig sok milliós vagyonnal bír. 

Mivel valamennyi gyermek- és ifjúságvédelmi alapítvány nyitott, az alapítók inkább a későbbi 
csatlakozók befizetéseiben bíztak, ám sokszor csalatkozniuk kellett. Vannak alapítványok, amelyek 
kapcsán csatlakozás (befizetés) egyáltalán nem történt. Ugyanakkor néhány alapítvány esetében 
jelentős csatlakozások növelték az alapítói vagyont. Példának okáért a Népjóléti Minisztérium 1991-
ben 100 millió Ft-tal támogatta – rögvest megalakulását követően az egyik nyíregyházi alapítványt, a 
Német Evangélikus Egyház pedig 15.000 DEM-et juttatott egy megyebeli alapítványnak. 

Az alapítványok pénzvagyonukat pénzintézetek folyószámláin, illetve lekötött betétként tartják. 
Jelentős ingatlanvagyona (jellemzően valamikori családi házak) csak néhány alapítványnak van. Így az 
„E. Alapítvány” 93,5 m2 alapterületű lakásingatlanában a nagykorúvá vált állami gondozott 
gyermekek elhelyezését szeretné megoldani „krízisház-zsilipház” jelleggel. 

 
IV. 
 
Jelentős problémát vet fel azonban az, hogy egyes alapítványok úgy ítélvén meg, hogy vagyonuk 

csekély, tevékenységükhöz még hozzá sem láttak. Nem egy teljes passzivitásban leledző alapítványt 
maga az ügyészi vizsgálat „ébresztett fel”. 

Az alapítványok negyede a megalakulásuk óta eltelt évek során sem fejtett ki tevékenységet, 
hanem „tőkét gyűjtöttek”. 

Az ügyészi vizsgálatok – és figyelmeztetések – eredményeképpen ezek az alapítványok célszerinti 
működésüket legalábbis megkezdték. 

 
V. 
 
A ténylegesen is működő alapítványok egyébként folyamatosan fejtik ki tevékenységüket. A 

kuratóriumok alapítványi támogatásaikat az alapító okirataiknak megfelelően folyósítják, üzemeltetik 
az otthonokat, szerzik be az oktatási-nevelési tevékenységet segítő eszközöket, szervezik a 
táborozásokat, üdültetéseket. 

A gyermek- és ifjúságvédő alapítványok vállalkozói tevékenységet alig végeznek. 
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Egy-két esetben történt próbálkozás – az alapító okirattal összhangban – gazdasági-vállalkozási 
tevékenység beindítására, az alapítványi cél érdekében. Így például az egyik alapítvány gazdasági 
társasággal kívánt bevételhez jutni, a rászorultaknak forgalmazandó kedvezményes áruk, ruházati 
cikkek által. Időközben azonban a Kft. veszteségessé vált tevékenységét megszüntették. Egy másik 
alapítvány pedig 500 példányban időszakos kiadványt jelentetett meg. 

A kuratórium vagyon-felhasználással kapcsolatos döntései jogszerűek voltak. Kivétel nélkül az 
alapító okiratban megjelölt gyermek- és ifjúságvédelmi célok érdekében történtek. Megemlítendő az 
is, hogy a kezelő szerv tagjai minden esetben „ingyen” fejtik ki tevékenységüket, még a költségtérítés 
sem jellemző az alapítványok működésére. Az ez alól kivételt jelentő alapítvány esetében a kuratórium 
saját döntése szerint évi egyszeri 10.000 Ft-os tiszteletdíjban részesítette a saját tagjait. (Ez az 
egyébként több mint 6 millió forint vagyonnal rendelkező alapítvány esetében évi 50-50.000 Ft kiadást 
jelentett.) Ezenkívül utazási költségekre is történt néhányszáz forintos kifizetés. 

  
VI. 
 
Az ügyészi működésfelügyeleti vizsgálatok alapján egyébként 22 ügyészi intézkedést tettünk. 
Törvénysértő mulasztás és gyakorlat miatt 6 felszólalást, a jövőbeni törvénysértés veszélye miatt 5 

figyelmeztetést, kisebb jogsértések miatt 4 jelzést nyújtottunk be a kuratóriumok elnökeihez. 
Az alapítóknak 6 esetben címeztünk „informális ügyészi intézkedést” a hiányos vagy jogsértő 

alapító okirat kiegészítése vagy módosítása érdekében. 
Egy ellehetetlenült, vagyonát felélt alapítvány megszüntetése érdekében pedig keresetet 

nyújtottunk be. 
A kereset alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Bíróság az alapítványt megszüntette, törölte a 

nyilvántartásból. 
A vizsgálatok alapján benyújtott valamennyi ügyészi intézkedésünk eredményes volt. 
 
VII. 
 
A gyermek- és ifjúságvédelmi alapítványok további működése biztosítottnak látszik, az alapító 

okiratban megjelölt célok hosszabbtávon is időtállóak. A kuratórium tagjainak tevékenységén múlik, 
hogy az alapítványi célok megvalósításában mennyire lesznek sikeresek, mennyiben tudják segíteni az 
alapítványok a gyermek- és ifjúságvédelem ügyét. 

 
Jegyzetek: 
 
1 Az alapítvány – mint jogintézmény – néhány évtizedes „száműzetés” után az 1987-es Ptk. 

Módosítás kapcsán foglalta el újra helyét a magyar jogrendszerben. Az 1987. évi 11. számú 
törvényerejű rendelet a Ptk. 74/A-F. §-ainak beiktatásával tette újra lehetővé azt, hogy alapító tartós, 
közérdekű célra alapítványt hozzon létre. Ekkor nyert elismerést az alapítvány jogi személyisége is. 
Az alapítványi jog lényeges módosítására 1990-ben került sor, amikor is az alapítványok 
nyilvántartásba vétele a bírósághoz került. Az 1993. évi XCII. törvény újra módosította az alapítványi 
jogot, s bevezette a közalapítvány jogintézményét. 

2 Az „ÉE. Alapítvány”-t még a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Tanács hozta létre 1989. 
decemberében azzal a céllal, hogy segítse a Magyarországon élő nyugdíjra jogot nem szerzett idős 
nevelőszülőket, támogassa a nevelőszülői hálózat bővítését, javítsa az állami gondoskodásban 
része¬sülők életkörülményeit. Az alapítvány bejegyzését követően a Szociális és Egészségügyi 
Minisztérium 1990. januárjában 100 millió Ft-os támogatásban részesítette az országos jelentőségű 
alapítványt. 


