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JEGYZKÖNYV 
Az Angyali Szolgálat Alapítvány els kuratóriumi ülésérl 

  
  
Idpont: 2008. június 21. 15.00. óra 
Helyszín: 1194 Budapest, Katona József utca 24. 
Jelen vannak: Bársony Ferenc kuratóriumi elnök, Elsik Gábor kurátor, Sándor Ferenc Alex 
kurátor, a kuratórium képviselje továbbá Révi Sándorné alapító 
  
Napirendi pontok 
 
1. A képvisel beszámol az alapítvány jogi alapjainak lefektetésérl és a státusz 
megszerzéséért eddig megtett lépésekrl 
2. Az alapítvány céljainak áttekintése 
3. A 2008. évi program megbeszélése és a szükséges akciótervek elfogadása 
4. Egyéni hozzászólások és javaslatok egyeztetése 
 
Az ülés megnyitása 
  
Az ülést megnyitó Bársony Ferenc kuratóriumi elnök az elzetesen kiküldött napirendi pontok 
elfogadását és kiegészítését indítványozza, továbbá javasolja, hogy a kuratórium ülését 
valamint az errl készült jegyzkönyvet Sándor Ferenc Alex képvisel vezesse.  
 
A kuratórium a napirendi pontokat és az ülés vezetésére és a jegyzkönyvezésre vonatkozó 
javaslatot elfogadta, a napirendi pontok kiegészítésére nem hangzott el indítvány.  
  
 Napirendi pontok tárgyalása: 
 
1. Az els napirendi pont: Sándor Ferenc Alex beszámolt az alapítvány jogi alapjainak 
megteremtése érdekében tett eddigi tevékenységekrl, illetve a párhuzamosan folytatott 
alapozó munkákról.  
  
Az alapítvány létrejöttéhez szükséges szervezési munkák, egyeztetések és jogi teendk 
elvégzése után, 2007 november 26-án az alapító okirat hivatalos benyújtásával elindultunk. 
Az alapítványt a Pest Megyei Bíróság, az alapító okirat kétszeri visszautasítása, valamint egy 
adatpótlási kérelem és azzal kapcsolatos módosítások beadása után, 2008 május 05-én hozott 
végzésével, mint nyílt jelleg, közhasznú alapítványt nyilvántartásba vette.  
 
Határozat száma: 60.189/2008/2.  
Jogerre emelkedés dátuma: 2008. 05. 30. 
Megyei nyilvántartási szám: AM 3055 / 2008  
Országos nyilvántartásbeli azonosító: 1428 / 2008 
Adószám: 18720796-1-13 
  
Annak érdekében, hogy az alapítvány megkezdhesse pénzügyek intézésével, kifizetésekkel, 
költségelszámolásokkal, könyvkiadással is járó mködését, adószámot kellett kérni az APEH-
tól és a KSH bejelentési kötelezettségnek is eleget kellett tenni. Ezek után lehetett az alapító 
által banki letétbe helyezett alapítványi vagyonhoz hozzáférni. Amint ez megtörtént azonnal 
teljesítésre kerültek azok a számlák, amelyek az alapítvány weboldalának indításához 
szükséges domain nevek megrendeléséhez voltak szükségesek illetve a céloknak megfelel 
szervez munka sikereként egy neves külföldi mvésszel sikerült megállapodni grafikai 
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illusztrációk készítésérl az alapítvány késbbi könyvkiadási munkái kapcsán. A késbbi 
ügyintézések megkönnyítése véget a képviselnek közjegyz által hitelesített aláírási 
címpéldányt is beszereztünk. 
 
Az eddigi tevékenységrl adott beszámolót a kuratórium jóváhagyólag, ellenszavazat és 
tartózkodás nélkül, elfogadta. 
 
2. A második napirendi pont: Az alapítvány céljainak áttekintése. 
 
Az alapítvány alapító okiratában lefektetett céljai: 

Az alapítvány elsdleges célja, hogy segítséget nyújtson a mentális, pszichikai-szellemi 
panaszok, fájdalmak megelzsében, helyreállításban és az utógondozásban. A kollektív 
energetikai egyensúly, mint (kiegyensúlyozás-helyreállításának) metódusai kiterjednek, a 
szellemi, mentális és fizikai szint gyakorlatokra. Az elérend cél gyakorlati eszközei, 
módszerei: 

• Pszichológia 

• Szellemtudomány 

• Jóga-testgyakorlatok oktatása, izomlazító masszázs 

• Kineziológia 

• Radiesztézia, Bioenergetikai-Extraszenzoriális gyakorlatok  

• Alternatív képességfejleszt eszközök  

• Méregtelenítk, wellness- és homeopatikus segédeszközök, kondíciónáló 

gépek 

• Bejegyzett táplálék kiegészítk 

Egészséges életmódra és lelki egyensúly elérésére ösztönz, szellemi tanítások átadása 
könyvkiadás illetve könyvsorozatok megjelentetése útján. 
Az alapítvány célja, hogy tagjai munkavégzésük során elkötelezetten keressék és kutassák az 
önfejlesztés, a meditáció és egyéb technikák segítségével, a szellemi fejldés lehetségét, 
melynek tapasztalatait szóbeli és nyomtatott formában is meg kívánják osztani a segítséget 
kereskkel valamint érdekldkkel. 
Az alapítvány hosszú távú céljai között szerepel egy alternatív egészség centrum létrehozása 
is. Ennek elsdleges célja az életminséget meghatározó egészség és spirituális tudatosság 
fejlesztése. 
Az alapítvány tágabb értelemben vett célja, az emberek mentális, lelki terhektl való 
felszabadítása, testi, energetikai kiegyensúlyozása és magas etikai szintet képvisel tanítások 
átadása így hozzájárulva egy békésebb, szeretetteljesebb és boldogabb társadalmi élet 
kialakulásához. 
Az alapítvány munkájában résztvevk céljuknak tekintik, a természet és az állatok védelmét is 
és lehetségeikhez mérten az állatok segítését (szükség szerint táplálás, elhelyezés). 
 
Az alapítvány jelenlegi vagyonának szkös volta miatt, szükségessé vált a célok közötti 
prioritás felállítása. Mivel elsdleges célunk, hogy minél több emberhez juthassanak el a 
szellemi tanítások és szeretnénk, ha minél többen találnák meg lelki egyensúlyukat és 
boldogságukat, ezért a könyvkiadást emeltük ki legfontosabb teendként. Útjára szeretnénk 
indítani egy médiumi munkán alapuló könyvsorozatot, melynek az ÉGI üzenetek nevet adtuk. 
A sorozat három könyve korábban már magánkiadásban megjelent. Ezeket és a további 
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könyveket magas színvonalon, de lehetleg sokak számára elérhet illetve piaci áron kívánjuk 
a nyilvánosság minél szélesebb köre számára elérhetvé tenni. A további céljaink 
megvalósításához, tke gyjtése és önkéntes munkaer toborzása lesz szükséges. 
Támogatóink és önkéntes segítink között mindazokat szívesen látjuk, akik az alapítvány 
pozitív, szeretetteljes és segít céljaival azonosulni tudnak és maguk is elkötelezettjei a lelki 
fejldésük útján való haladásnak. 
 
1. sz. határozat: Az alapítvány jelenlegi és jövben befolyó pénzforrásait az elsdleges 
célként meghatározott ÉGI üzenetek nev könyvsorozat kidolgozására és megjelentetésére 
fogja fordítani, hogy minél több emberhez juthasson el a szeretet üzenete és minél többen 
induljanak el a pozitív változás és átalakulás (lelki fejldés, emelkedés) útján. A könyvsorozat 
indításának szervezési munkáiért Sándor Ferenc Alex lesz a felels. 
 
A kuratórium az alapítvány jelenlegi és távlati céljairól adott beszámolót jóváhagyólag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta.  
  
3. A harmadik napirendi pont: A 2008. évi program megbeszélése és a szükséges akciótervek 
elfogadása 
 
Az alapítvány programját és akcióterveit alapveten behatárolja, hogy jelenleg az alapítói 
vagyonon felül nincsenek bevételei. Ezért elsdleges szempont a forrás gyjtés és az 
alapítvány létének hirdetése, ismertségi indexének növelése. Ennek egyik legfontosabb eleme 
a saját honlap elkészítése, amely feladatra a képvisel, az eddigi jó tapasztalataira 
hagyatkozva ajánlott egy web fejlesztt. Ezen felül az Internetben rejl egyéb lehetségeket is 
szeretnénk meglovagolni. Többek között adatbázisokba és keres, információs oldalakra való 
felkerülés illetve az ÉGI üzenetek könyvsorozatnak egy külön weboldal létrehozása, ahol a 
megjelen könyvek megismerése mellett a könyvek online megrendelésére is lehetséget 
adnánk. Az alapítvány szkös forrásait ersíthetik az anyagi-, tárgyi adományok és önkéntes 
munkafelajánlások, valamint a központi költségvetésbl, helyi önkormányzattól, egyéb 
forrásból, pályázati úton elnyert támogatás, az alapító okiratban megfogalmazott célokkal 
összhangban lév tevékenységek bevétele illetve vállalkozási tevékenység bevétele. Az 
alapítvány anyagi erforrásainak korlátossága miatt az alapítvány felels személyei (a 
kurátorok és a képvisel) semmilyen anyagi vagy más egyéb juttatásban nem részesülnek, 
arról önként lemondanak. Az alapítvány a felels vezetjét, a támogatóját, valamint e 
személyek hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet szolgáltatások 
kivételével - cél szerinti juttatásban nem részesíti. 
 
Mivel máris elindultak a célok megvalósításának szervezési illetve az alapítvány ismertségét 
elsegít munkák, keletkeztek bejöv költségszámlák. A számviteli megfelelség érdekében 
könyvel alkalmazása fog rövid idn belül szükségessé válni. A könyveli feladatok 
ellátására eddig nem történt konkrét javaslat, de olyan céget illetve személyt szeretnénk 
megbízni, akinek tapasztalata és friss ismeretei vannak az alapítványok könyvelése terén. 
Ahogyan a könyvel személye, úgy a díjazás ellenértéke és kiegyenlítésének idbeni 
ütemezése is kérdéses még. 
 
Ülések: 
 
A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik. Ülései nyilvánosak. Az 
ülést az elnök hívja össze. A kuratórium összehívására vonatkozó maghívót az ülés napja eltt 
legalább 15 nappal ki kell küldeni a tagoknak. A meghívóban közölni kell az ülés napirendjét. 
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Mindenki más hirdetmény illetve személyes szóbeli meghívás útján értesül a kuratórium 
ülésérl. A hirdetmény az alapítvány weboldalának elkészülte után ott fog megjelenni. 
 
Ha az ülés összehívása nem szabályszer, határozatot a kuratórium csak akkor hozhat, ha 
minden kuratóriumi tag jelen van. 
Az alapítvány mködése nyilvános, az ülésekrl, határozatokról vezetett jegyzkönyv 
nyilvános, bárki által megtekinthet. A gazdálkodásra, mködtetésre vonatkozó iratok szintén 
nyilvánosak. Az iratokba bárki betekinthet, a betekintést az alapítvány képviseljénél kell 
kezdeményezni írásban vagy szóban. Az iratokba betekintésre a székhelyen van lehetség, 
munkanapokon elzetesen egyeztetett idpontokban. Az iratokat meg kell rizni. Az 
alapítvány a dokumentumainak saját Internetes honlapján történ közzétételével szintén 
szeretné, ha minél szélesebb kör számára hozzáférhetvé válnának az adatok. 
 
A kuratórium legközelebbi ülésének idpontjára vonatkozó konkrét javaslat nem született. 
 
Az alapítvány tevékenységeit úgy szükséges szerveznünk, hogy szervezetünk hosszú távon 
fenntartható legyen és céljai minél szélesebb körben megvalósulhassanak. 
 
A legfontosabb terveink között szerepel az alapítványi mködés átláthatóságának garantálása, 
valamint az alapítóval való kapcsolattartás biztosítása. 
 
A mködésünk és adminisztrációja terén a legfontosabbnak a jogkövet és etikus magatartást 
tartjuk. Bár kezdeti erforrásaink szkösek, mégis jó példával kívánunk ell járni. Jelen 
helyzetben, mint induló alapítvány nem tartjuk reálisnak magyar és uniós pályázatokra történ 
sikeres jelentkezést, de a jövre való tekintettel ezek lehetségét sem vetjük el. Az alapítványi 
infrastruktúra kialakításában és késbbi fejlesztésében nagyban számítunk az önkéntesek és 
támogatók, szponzorok anyagi és tárgyi támogatására. 
Lényeges, hogy növeljük azok számát, akik ismerik az alapítványt, megértik mködésünket és 
üzeneteinket, valamint azonosulnak az alapítvány által hordozott értékekkel. Hosszú távon 
számítunk az elkötelezett önkéntesek munkájára és folyamatos segítségére. 
 
2. sz. határozat: Az alapítvány könyvelt fog szerzdtetni. Elindítja a tevékenységét 
ismertet weboldalak fejlesztését. Az alapítvány felels személyei (a kurátorok és a 
képvisel) semmilyen anyagi vagy más egyéb juttatásban nem részesülnek, arról önként 
lemondanak. Az alapítvány a felels vezetjét, a támogatóját, valamint e személyek 
hozzátartozóját - a bárki által megkötés nélkül igénybe vehet szolgáltatások kivételével - cél 
szerinti juttatásban nem részesíti. A kuratórium szükség szerint, de évente legalább egyszer 
ülésezik. Ülései nyilvánosak. Az ülést az elnök hívja össze. A kuratórium összehívására 
vonatkozó meghívót az ülés napja eltt legalább 15 nappal ki kell küldeni a tagoknak. 
Mindenki más hirdetmény illetve személyes szóbeli meghívás útján értesül a kuratórium 
ülésérl. A hirdetmény az alapítvány weboldalának elkészülte után ott fog megjelenni. Ha az 
ülés összehívása nem szabályszer, határozatot a kuratórium csak akkor hozhat, ha minden 
kuratóriumi tag jelen van. Az alapítvány mködése nyilvános, az ülésekrl, határozatokról 
vezetett jegyzkönyv nyilvános, bárki által megtekinthet. A gazdálkodásra, mködtetésre 
vonatkozó iratok szintén nyilvánosak. 
 
A kuratórium az alapítvány pénzügyi helyzetérl és 2008. évi programjáról és a szükséges 
teendkrl szóló beszámolót, valamint az ülések rendjérl szóló megállapodást jóváhagyólag, 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, elfogadta.  
 
4. A negyedik napirendi pont: Egyéni hozzászólások és javaslatok egyeztetése. 




