A VASÚTI ERŐSÁRAMÚ ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTÓ OKIRATA
Az Alapítvány alapítói:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Csapó Imre
Földházi Pál
Füle Antal
Lipka József
Siliga Ervin
Takács Imre
Tóth Kálmán

Az Alapítók az általuk vállalt kötelezettségnek az Alapító Okiratnak
megfelelően eleget tettek és az Alapítvány javára az alapító okiratban
meghatározott induló vagyont rendelkezésre bocsátották. Hozzájárulásukat a
Vasúti Erősáramú Alapítvány kézipénztárába befizették.
Az Alapítvány határozatlan időre jön létre.
1.

Az Alapítvány neve:

Vasúti Erősáramú Alapítvány
2.

Az Alapítvány székhelye:

7623 Pécs, Szabadság u. 39.
3. Az Alapítvány céljai:
3.1. Az Alapítvány céljai:
3.1.1. A MÁV Rt. erősáramú területén dolgozó munkatársak szakmai
továbbképzését előmozdító tevékenységek támogatása.
3.1.2. Vasúti erősáramú szakmai, tudományos értekezletek, konferenciák,
előadások szervezése, lebonyolítása

3.1.3. A vasúti erősáramú eszközök, berendezések történetének, tárgyi
emlékeinek felkutatása, ápolása, ezzel kapcsolatos kiadványok megjelentetése
3.1.4. Erősáramú szakmai tudományos munkák, szakirodalmi cikkek gyűjtése,
megjelenítése saját honlapon
3.1.5,.Vasúti erősáramú témájú pályázatok kiírása, díjazása
3.2. Az Alapítvány fent részletezett céljai alapján megfelel a közhasznú
szervezetekről szóló 1997. CLVI. tv.-ben előírt közhasznúsági
feltételnek, tekintve, hogy a 26. §. c.) pontjában felsorolt közhasznú
tevékenységek közül a
3.) pontban nevesített tudományos tevékenység, kutatás
4.) pontban nevesített nevelés, oktatás, képességfejlesztés ismeretterjesztés
6.) pontban nevesített kulturális örökség megóvása közhasznú tevékenységek
folytatására jött létre, így az Alapítvány közhasznú szervezetnek minősül.
3.3. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. Az Alapítvány
pártoktól független, így azoktól támogatást nem kap és nem fogadhat el,
országgyűlési képviselőjelöltet nem állíthat és nem támogathat.
3.4. Az Alapítvány közhasznú szervezet.
4. Az Alapítvány kezelő szerve:
4.1. Az Alapítvány kezelésére az Alapítók kuratóriumot hoznak létre. A
kuratórium 3 tagból áll. A kuratórium tagjait az Alapítók nevezik ki.
Az alapítók döntése alapján a kuratórium tagjai:
A kuratórium elnöke:
Tanczer György
A kuratórium alelnöke:
Palotai János
A kuratórium titkára:
Pálmai Ödön
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4.2. A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a kuratóriumi tag lemondásával,
- a tag halálával
- az alapítók a kuratóriumi tagot visszahívják:
ha a kuratórium tagját bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen,
végrehajtható szabadságvesztésre ítéltek, míg a büntetett előélethez fűződő
hátrányos jogkövetkezmények alól nem mentesül, vagy ha tisztsége ellátására
tartósan alkalmatlanná válik
A kuratórium köteles az alapítók részére időszakonként (legalább évente)
tájékoztatást adni az alapítvány működéséről.
5. A kuratórium működése:
5.1 A kuratórium megalkotja ügyrendjét. A tagok a tevékenységüket díjazás
nélkül látják el, költségtérítésre azonban jogosultak.
5.2. A kuratórium elnöke és a kuratórium titkára önállóan képviselik az
Alapítványt. Az alapítók az alapítvány képviseletére más kuratóriumi tagnak is
adhat írásban meghatalmazást.
5.3. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a kuratórium elnökének
és titkárának együttes aláírására van szükség.
5.4. A kuratórium szükség szerinti időközökben, de legalább évente egy
alkalommal ülésezik. Az ülések időpontját úgy kell meghatározni, hogy azon sor
kerülhessen az éves feladatok meghatározására, valamint a tevékenységről szóló
éves beszámoló, a közhasznúsági jelentés megtárgyalására, az Alapítványi
vagyonnal történt gazdálkodás áttekintésére.
5.5. A Kuratórium ülését az elnök (akadályoztatása esetén a titkár) írásbeli
meghívóval, a hely, az időpont és a napirend megjelölésével legalább 8 nappal
előre hívja össze. Fontos okból az elnök jogosult a Kuratórium ülését rövid úton,
a meghívó faxon történő megküldésével 3 nappal előre összehívni. A
kuratórium ülései nyilvánosak.
5.6.A kuratórium titkára köteles a kuratórium hatáskörébe tartozó feladatokat a
döntéshozatal céljából a kuratórium üléseire írásban előkészíteni.
5.7. A Kuratórium döntéseit – az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés
elfogadásáról is- szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök
szavazata dönt.
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5.8.A Kuratórium határozatképes, ha ülésén valamennyi tag jelen van.
5.9.A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli
hozzátartozója (Ptk. 685. §. b.) pont), vagy élettársa a határozat alapján
 kötelezettség vagy felelősség alól mentesül,
 vagy bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben
egyébként érdekelt.
Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki
által megkötés nélküli igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.
5.10.A Kuratórium üléséről jegyzőkönyvet kell készíteni, amely tartalmazza az
ülés helyét, idejét, napirendjét, a napirendekkel kapcsolatos hozzászólások
lényegét, a meghozott határozatok pontos szövegét, hatályát, a határozati
döntések szavazati arányát, a döntést támogatók és ellenzők számaránya szerinti
részletezésben. A jegyzőkönyv elkészítéséről a titkár gondoskodik.
5.11. A Kuratórium elnökének feladatai:
 Éves beszámoló elkészítése és elfogadás céljából a Kuratórium elé
terjesztése.
 A közhasznúsági jelentés elkészítése.
 Nyilvántartást vezet az Alapítvány részére juttatott vagyonról.
 A Felügyelő Bizottság indítványára 30 napos határidővel köteles Kuratóriumi
ülést összehívni.
5.12. A Kuratórium feladatai:
5.12.1. Gondoskodik az Alapítvány vagyonának az alapítványi célok szerinti
felhasználásáról, kezeléséről.
5.12.2. A kuratórium folyamatosan gondoskodik a pénzeszközök növeléséről,
egyúttal olyan tevékenységet kezdeményez, szervez, irányít, amely alkalmas az
Alapítvány vagyonának növelésére.
5.12.3. A kuratórium az alapítvány működésével kapcsolatban köteles:
5.12.3.1. olyan nyilvántartást vezetni, amelyből a kuratórium döntésének
tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők
számaránya (ha lehetséges személye) megállapítható,
5.12.3.2. a kuratórium döntéseit az érintettekkel 5 napon belül írásban
közölni, illetve az Alapítvány székhelyén hirdetőtáblán nyilvánosságra hozni,
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5.12.3.3. az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba a
kuratórium elnökének engedélyével az Alapítvány székhelyén bárkinek
betekintést biztosítani,
5.12.3.4. az Alapítvány működéséről, szolgáltatásai igénybevétele módjáról,
beszámolói nyilvánosságáról az Alapítvány székhelyén hirdetőtáblán a
közvéleményt tájékoztatni,
5.12.3.5. az Alapítókat tájékoztatni az éves beszámoló és a közhasznúsági
jelentés átadásával.
5.13. Összeférhetetlenségi szabályok
A Kuratórium, vagy a Felügyelő Bizottság tagjává jelölt, választott személy a
megválasztását, kijelölését megelőzően köteles az Alapítókat tájékoztatni,
amennyiben egyidejűleg más közhasznú szervezetben is vezető tisztséget tölt
be.
Az Alapítvány kuratóriumának tagja nem lehet a felügyelő szerv elnöke, tagja,
illetve az Alapítvány könyvvizsgálója.
A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Alapítvány
kuratóriumának, vagy Felügyelő Bizottságának tagja 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.
A Felügyelő Bizottság tagja nem lehet az a személy, aki az alapítvánnyal
bármilyen munka-, vagy szerződéses jogviszonyban áll, továbbá:
- a kuratórium elnöke vagy tagja,
- aki az Alapítvány által nyújtott cél szerinti juttatásból részesül, kivéve a
bárki által igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, az alapítvány által
tagjainak nyújtott, alapító okiratnak megfelelő cél szerinti juttatást.
- továbbá ezen személyek közeli hozzátartozói (Ptk. 685. §. b.) pont), vagy
élettársa.
6. A kuratórium felügyelő szerve:
6.1. Az Alapítók az Alapítvány működésének és gazdálkodásának ellenőrzésére
felügyelő szervet hoznak létre. Az Alapítvány felügyelő szerve a felügyelő
bizottság. A Felügyelő bizottság tagjait 4 éves időtartamra az Alapítók jelölik ki.
A felügyelő bizottság 3 tagból áll.
A Felügyelő Bizottság tagjai:
- Horváth Viktor elnök
- Viczián Györgyné
- Drávucz Ervin
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6.2. A Felügyelő Bizottság ügyrendjét maga állapítja meg.
A Felügyelő bizottság az Alapítvány működésének és gazdálkodásának
ellenőrzése során az Alapítvány vezető tisztségviselőitől jelentést, az Alapítvány
által fenntartott intézmények munkavállalóitól pedig tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe és irataiba betekinthet,
azokat megvizsgálhatja. A Felügyelő Bizottság döntéseit szótöbbséggel hozza,
szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.. A Felügyelő Bizottság
határozatképes, ha ülésén valamennyi tag jelen van.
6.3. A Felügyelő Bizottság tagjai a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt
vehet, illetve jogszabály rendelkezése alapján részt vesz.
6.4. A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak
összehívását a Kuratórium elnökénél kezdeményezni, amennyiben:
6.4.1. Az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértésről, vagy az
alapítvány érdekeit súlyosan sértő eseményről szerez tudomást, melynek
megszüntetése vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a
Kuratórium döntését teszi szükségessé.
6.4.2. A Kuratórium elnökének, vagy titkárának felelősségét megalapozó tény
merül fel.
6.5. A Felügyelő
Bizottság jogosult a Kuratórium ülését összehívni,
amennyiben a Kuratórium elnöke az Felügyelő Bizottság indítványára az 30
napon belül nem hívja össze.
6.6 A Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi
felügyeletet ellátó ügyészséget, amennyiben a Kuratórium az Alapítvány
törvényes működése érdekében szükséges intézkedéseket nem teszi meg.
7. Az Alapítvány gazdálkodása
7.1. Az Alapítvány nyitott, ahhoz magánszemélyek és jogi személyek egyaránt
csatlakozhatnak bármely módon, így pénzbefizetésekkel, illetve az Alapítvány
céljait segítő eszközökkel, szolgáltatásokkal, ingó és ingatlan vagyontárgyakkal,
vagyonértékű jogokkal is.
A feltételekhez kötött támogatások elfogadásáról - így a feltételhez való
alkalmazkodásról is - a kuratórium jogosult dönteni.
7.2. Az Alapítványi vagyon alapvetően az Alapítvány céljainak megvalósítását
szolgálja.
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7.3. Az alapítványi vagyonnal az Alapítvány Kuratóriuma szabadon
gazdálkodhat, vállalkozhat annak érdekében, hogy a vagyon hatékony
működtetése révén az alapítványi célok megvalósulásának pénzügyi fedezetét
biztosítsa.
Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak a közhasznú céljainak
megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. Az Alapítvány a
közhasznú céljainak megvalósítása érdekében végzett gazdasági tevékenysége
során keletkezett eredményt nem osztja fel, az eredményt az Alapító Okiratban
rögzített céljai megvalósulásának finanszírozására fordítja.
7.4. Az Alapítvány váltót, illetve más hitelviszonyt megtestesítő értékpapírt nem
bocsáthat ki. Az Alapítvány vállalkozásának fejlesztéséhez közhasznú
tevékenységet veszélyeztető mértékű hitelt nem vehet fel és az államháztartás
alrendszereitől kapott támogatást hitel fedezetéül, illetve hitel törlesztésre nem
használhatja fel.
7.5. Az Alapítvány a részére - a meghatározott feltételek szerint - juttatott
vagyonról - könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos piaci áron nyilvántartást köteles vezetni.
7.6. A mindenkori vagyont az Alapítvány jellemzően:
- A MÁV Rt. erősáramú területén dolgozó munkatársak szakmai
továbbképzését előmozdító tevékenységek támogatása. - beleértve a
tudományos, módszertani tevékenységet is - bérek, ösztöndíjak fizetése,
költségtérítésre,
szükséges
eszközök
vásárlása,
továbbképzések
támogatására,
- MÁV erősáramú szakmai, tudományos értekezletek, konferenciák, előadások
szervezése, lebonyolítására
- MÁV erősáramú eszközök, berendezések történetének, tárgyi emlékeinek
felkutatása, ápolása, ezzel kapcsolatos kiadványok megjelentetésére
- MÁV erősáramú szakmai tudományos munkák, szakirodalmi cikkek
gyűjtése, megjelenítésére saját honlapon
- MÁV erősáramú témájú pályázatok kiírása, díjazására
- továbbképzéssel foglalkozó egyesületek támogatására
- továbbképzéssel foglalkozó intézmények elhelyezésére szolgáló ingatlanok
(pl. klubok, - és irodahelyiségek) bérlésére, vásárlására, felújítására,
építésére, felszerelésére,
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8. Vegyes rendelkezések.
8.1.
8.2.
8.3. A jelen Alapító Okiratot az Alapítók a Ptk. és az 1997. évi CXVII. tv.
rendelkezéseire figyelemmel, az alulírt helyen és időben aláírják.
Pécs, 2003. szeptember hó 5. napján.

…………………..
Csapó Imre
alapító

…………………..
Földházi Pál
alapító

…………………..
Füle Antal
alapító

…………………..
Lipka József
alapító

…………………..
Siliga Ervin
alapító

…………………..
Takács Imre
alapító
…………………..
Tóth Kálmán
alapító

Ellenjegyzem:

Pécs, 2003. szeptember hó 5. napján.
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