
 

 

Kivonat az Emberbarát Alapítvány Alapító Okiratából: 

 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról rendelkező 2011. évi CLXXV. törvény figyelembevételével az Alapítvány 

céljának megvalósításához az alábbiakban felsorolt területeken a megjelölt 

jogszabályhelyek szerinti állami és önkormányzati közfeladatokat közvetlenül ellátó 

tevékenységeket, illetve azokhoz közvetve hozzájáruló, támogató közhasznú 

tevékenységeket folytat; amellyel hozzájárul a társadalom és az egyén közös 

szükségleteinek kielégítéséhez. 

 

a) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) 

bekezdés 4. és 23. § (5) bekezdés 9. pont; az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény 35. § (1)-(2) bekezdés, 141. § és 144. § (1)-(2) rendelkezéseiben írt állami és 

önkormányzati közfeladatot közvetve látja el egészségmegőrzést, betegség-megelőzést 

célzó felvilágosító, nevelő munkát végezve, melynek eszköze - többek között - prevenciós 

anyagok és információ-hordozók (kiadványok, szórólapok, filmek stb.) készítése, 

terjesztése-forgalmazása, valamint ezzel kapcsolatos előadások, konzultációk szervezése, 

bonyolítása. 

E közvetett feladatvégzéssel elősegíti a lakosság egészségmegőrzését, egészségi 

állapotának javítását és közreműködik a jobb életminőségének kialakításában, 

biztosításában. 

 

b) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 8.a. pont, a 23. § (4) bekezdés 4. pont és (5) bekezdés 11.a. pont; az 

egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 35. § (1)-(2) bekezdés, 141. § és 144. § (1)-

(2) bekezdés; a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 

2. §, 56-57. §; az egészségügyi ellátórendszer fejlesztéséről szóló 2006. évi CXXXII. 

törvény 2. §. rendelkezéseiben írt állami és önkormányzati egészségügyi és szociális 

közfeladatot közvetve támogatja a hátrányos helyzetű vagy mentálisan sérült egyének és 

családok megerősítésével, kezelésbe vételének segítésével egészségügyi és szociális 

gondozással, lelki elsősegély-nyújtással, illetve hozzájárul ehhez szakmai fórumok, illetve 

család- és közösségépítő programok szervezésével, tanácsadással, jogi segítségnyújtással.  

E közvetett szociális és családsegítési feladatvégzéssel elősegíti a családok védelmét és 

jólétének megerősítését, ezzel közreműködik a családok és egyének jólétének 

kialakításában, biztosításában. 

 

c) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 15. pont, 23. § (5) bekezdés 11.a. pont, a gyermekek védelméről és a gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 17. § (1) bekezdés rendelkezéseiben írt állami 

és önkormányzati szociális, valamint ifjúságvédelmi közfeladatot közvetve támogatja, 

elősegítve a fiatalok egészséges életmódra nevelését mind a normál családban, mind a 

hátrányos helyzetű családban, vagy családon kívül nevelkedők számára. Ennek érdekében 

gyermek- és ifjúságvédelmi programokat, táborokat szervez.  

E közvetett szociális, ifjúságvédelmi és családsegítési feladatvégzéssel elősegíti a családok 

és az ifjúság védelmét, ezzel közreműködik a családok és egyének, különösen is az ifjúság 

jólétének kialakításában, biztosításában. 

 



d) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 7. pont; a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a 

közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 73-76. § rendelkezéseiben írt állami és 

önkormányzati közfeladatot közvetve támogatja kulturális programok (kiállítások, 

koncertek vagy más rendezvények) szervezésével. 

E közvetett kulturális feladatvégzéssel elősegíti a lakosság és családok életmódjának 

javítását, jólétének kialakítását, biztosítását. 

 

e) a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. tv. 1. § rendelkezéseiben írt állami 

felnőttképzési közfeladatot közvetlenül látja el a hátrányos helyzetűek, elsősorban a 

rehabilitációban résztvevő szenvedélybetegek OKJ-s képzésével, kiegészítve 

mentálhigiénés támogatással, saját akkreditált képzőintézményen belül, másrészt szociális 

szakdolgozók képzésével alapítványi képzőintézményben. 

E közvetlen felnőttképzési feladatvégzéssel, saját képzési programmal és intézménnyel 

olyan iskolarendszeren kívüli képzést valósít meg, mely célja meghatározott képzettség és 

kompetencia megszerzése, elsajátítása és az ahhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtása. 

 

f) a tudományos kutatásról, fejlesztésről és innovációról szóló 2014. LXXVI. tv. 2. § c) 

pontjában írt állami közfeladat közvetett támogatása a mentálhigiénével, 

szenvedélybetegséggel kapcsolatos tudományos tevékenység végzésével, az ezekkel 

kapcsolatos kutatásokban való részvétellel, másrészt az alapítvány által összegyűjtött 

tapasztalatok feldolgozása, közzététele. 

E közvetett kutatási-fejlesztési feladatvégzéssel, az azokban való részvétellel elősegíti a 

mentálhigiénével és szenvedélybetegségekkel kapcsolatos tudományos tevékenységek 

folytatását. 

 

g) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) 

bekezdés 15., 23. § (4) bekezdés 8. és 23. § (5) bekezdés 17., a sportról szóló 2004. évi I. 

tv. 49. §. c-e) és 55. §-ban írt állami közfeladat közvetett támogatása sport- és szabadidős 

rendezvények meghirdetésével, megtartásával, azokon való részvétellel, amelyek a 

prevenciót, ifjúságvédelmet szolgálják, de alkalmazásra kerülnek az alapítvány által 

fenntartott rehabilitációs intézményen belül is, mint terápiás eszköz. 

E közvetett sport- és szabadidős feladatvégzéssel elősegíti az ifjúságvédelmet, és a 

közvetlenül ellátott rehabilitációs közfeladatot is támogatja az alapítvány.  

 

h) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. §. (1) 

bekezdés 4., 8.a. és 23. § (5) bekezdés 9. és 11.a. pont; az egészségügyről szóló 1997. évi 

CLIV. törvény 35. § (1)-(2) bekezdés, 141. §, a szociális igazgatásról és szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2. §, 56-57. § rendelkezéseiben írt állami és 

önkormányzati egészségügyi - és szociális közfeladatot – a szenvedélybetegek 

vonatkozásában  közvetlenül látja el megkötött feladat-ellátási szerződés alapján 

szenvedélybeteg ellátó intézményrendszerében a szenvedélybetegek (alkohol- és 

drogfüggők stb.) rehabilitálásával, gyógyításával, gondozásával, utógondozásával, 

melynek része a terápiás közösség, szocioterápia, munkaterápia valamint az evangelizációs 

keresztyén módszer is. E feladatvégzés, annak hatékonysága érdekében kiterjed a 

felhasznált eszközök - többek között - kiadványok, publikációk, filmek stb. készítésére, 

terjesztésére-forgalmazására, valamint ezzel összefüggő előadások és konzultációk 

szervezésére, bonyolítására. 



E közvetlen feladatvégzéssel elősegíti a lakosság egészségmegőrzését, egészségi 

állapotának javítását és közreműködik a jobb életminőségének kialakításában, 

biztosításában. 

 

i) A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 72. § (1)-(2) 

bekezdésében és 99/B-99/E. §, a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól, és 

egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 1. § 9. pontban írt állami, 

rehabilitációs célú foglalkoztatási közfeladatot közvetlenül látja el az alapítvány által 

létrehozott pékségben, asztalosműhelyben, illetve a szükség esetén még létrehozandó új 

munkahelyeken. Ezen munkahelyek fenntartása, bővítése, védett, terápiás célú 

foglalkoztatás eszköze a szenvedélybetegek rehabilitációjának. Az alkalmazott 

foglalkoztatási forma a szolgáltatást igénybe vevő egészségi állapotától függően változik, a 

jogszabályok biztosította keretek között, azokra is figyelemmel.  

E közvetlen rehabilitációs feladatvégzéssel az alapítvány ellátja a munkaerőpiacon 

hátrányos helyzetűek foglakozatását.  

 

j) a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények 

módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény, a felnőttképzésről szóló 2013. évi LXXVII. 

törvény 1. § rendelkezésében írt állami közfeladatot közvetetten látja el a munkaerőpiacon 

hátrányos helyzetű rétegek (megváltozott munkaképességűek, tartósan munkanélküliek, 

pályakezdők, szakképzetlenek stb.) foglalkoztatásának elősegítése iskolarendszeren kívüli 

képzésbe való bevonással, mentálhigiénés foglalkozásokkal, álláskeresési tréningek 

szervezésével. 

E közvetett képzési, foglalkoztatási és rehabilitációs feladatvégzéssel az alapítvány ellátja 

a munkaerőpiacon hátrányos helyzetűek foglakozatásának elősegítését.  

 

k) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § 4. 

pont; az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 141. § rendelkezései szerinti állami 

és önkormányzati feladat ellátását közvetetten támogatja, segíti elő fogorvosi ellátás 

megszervezésével, biztosításával. 

E közvetett feladatvégzéssel elősegíti a lakosság egészségmegőrzését, egészségi 

állapotának javítását és közreműködik a jobb életminőségének kialakításában, 

biztosításában. 

 

Az Alapítvány kijelenti, hogy a fenti közhasznú tevékenységek előnyeit a vonatkozó 

jogszabályok figyelembe vételével bárki igénybe veheti és nem zárja ki, hogy 

közhasznú szolgáltatásaiból más is részesülhessen. 

 


