ALAPÍTÓ OKIRAT

amely alapján az 1. pontban megjelölt alapító, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény (Ptk.) 3:378.-3:404. §-ai alapján jogi személyiséggel rendelkező Alapítványt hoz létre
az alábbiak szerint.
1.

Alapító: Mozdonyvezetők Szakszervezete (MOSZ) 1145 Budapest, Bácskai u. 11.

2.

Alapítvány neve: „Mozdonyvezetők a biztonságos és egészséges életért”

3.

Az Alapítvány székhelye: 1145 Budapest, Bácskai u. 11.

4.

Alapítvány célja:
-

-

-

-

A mozdonyvezetők élet- és munkakörülményeinek, szociális- és egészségügyi
helyzetének, életvitelének javítása, életminőségének közelítése az EU-s
normákhoz.
A mozdonyvezetők egészségi állapotának védelme, annak megromlása esetén
javítása, a MÁV Rt. elavult mozdonyparkjának és pályáinak állapota miatti
egészségkárosító hatások következményeinek csökkentése.
A szociálisan nehéz helyzetbe került mozdonyvezetők és családtagjaik, illetve
rokkant- és öregségi nyugdíjas mozdonyvezetők rendszeres segítése.
A mozdonyvezetők szakmai és társadalompolitikai ismereteinek bővítése,
oktatás, az EU-s csatlakozás utáni, a munkavállalókkal szemben támasztott
követelményeknek való megfelelés érdekében.
A mozdonyvezetők és családtagjaik szabadidejének kulturált eltöltése érdekében
különféle programok, sporttevékenység szervezése, támogatása.
Felkészítés az EU-s csatlakozást követő szabad pályahasználatra és az abból
következő utasításharmonizáció és egyéb jogszabályváltozások elsajátítására. Az
EU-s csatlakozást előkészítő bizottsággal történő kapcsolatfelvétel támogatása.

Az Alapítvány a fenti célok elérése érdekében az alábbi tevékenységeket fejti ki:
a.) egészségügyi tevékenység, betegségmegelőzés, egészségmegőrzés, egészségügyi
rehabilitáció,
b.) szociális tevékenység, családsegítés, egészségkárosultak támogatása, időskorúak
támogatása,
c.) oktatási tevékenység, képességfejlesztés, ismeretterjesztés,
d.) kulturális tevékenység,
e.) jogvédő tevékenység, emberi és állampolgári jogok védelme,
f.) sporttevékenység, a munkaviszonyban és a polgári jogi jogviszony keretében
megbízás alapján folytatott sporttevékenység kivételével.
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5.

Az Alapítvány nyitott. Az Alapítványhoz magyar és külföldi természetes és jogi
személyek egyaránt csatlakozhatnak, vagy csatlakozás nélkül is hozzájárulhatnak az
Alapítvány forrásaihoz, illetve tevékenységükkel segíthetik az Alapítvány működését.
Az Alapítványhoz való csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, amelynek
elfogadásáról a Kuratórium dönt.
Az Alapítvány céljaira csatlakozás nélkül befizetett hozzájárulás, vagy teljesített
szolgáltatás is élvezi a hatályos adójogszabályok szerinti kedvezményeket.

6.

Az Alapítvány induló vagyona 500.000 Ft, azaz Ötszázezer Forint.
Az Alapítvány induló vagyona növekedhet a jelen Alapító Okirat 5. pontjában
meghatározott feltételek szerint csatlakozók hozzájárulásaival, valamint a kezelő szerv
gazdálkodásának eredményével.

6.1. Az Alapítvány vagyonával való rendelkezés a kezelő szervet (Kuratórium) illeti meg,
amely azt kamatozó banki betétbe helyezheti, kötvényt, vagy letéti jegyet vásárolhat,
illetve az Alapítvány céljait szolgáló jövedelmező vállalkozásokban részt vehet. A
Kuratórium előzetesen felméri a lehetséges kockázatokat és azokat minimalizálni
köteles. Az Alapítvány csak másodlagos jelleggel jogosult vállalkozói tevékenységet
folytatni. Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet csak a céljainak megvalósítása
érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet.
Az Alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító
Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.
6.2. Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány induló vagyona, az induló vagyon
hozadéka (kamat stb.), valamint a későbbi csatlakozók vagyoni hozzájárulásai és azok
hozadékai használhatók fel teljes mértékben.
7.

Az Alapítvány céljainak az elérése érdekében az Alapítvány céljaira rendelt vagyonból,
pályázat útján ösztöndíj, támogatás nyújtható, alapítványi díjat létesíthet, dönthet
annak odaítéléséről, anyagi támogatást nyújthat: egyszeri segélyt, járadékot adhat,
gyógykezelési támogatás nyújtható, képzési támogatás fizethető stb. A fentiek
igénybevétele érdekében a Kuratóriumhoz pályázatot kell benyújtani. A pályázat
részletes szabályait, a lehetséges pályázók személyi körét, a pályázat benyújtására
nyitva álló határidőt, a pályázatok elbírálásának szempontrendszerét az Alapítvány
céljaival összhangban a Kuratórium az Alapítvány megfelelő feltűntetése mellett az
Alapító honlapján és egyúttal az Alapítvány székhelyén, annak hirdetőtábláján teszi
közzé, az nyilvános, mindenki számára megismerhető.

7.1. Az alapítványi vagyon gyarapítása érdekében jogosult az Alapítvány arra, hogy
propagandát fejtsen ki a csatlakozás, vagy a csatlakozás nélküli hozzájárulás szervezése
érdekében (belső kiadványok, Mozdonyvezetők Lapja, illetve napilapok, médiák).
8.

Az alapítványi vagyont az alapító által létrehozott öttagú Kuratórium kezeli.
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A kuratóriumi tagság megszűnik:
a tag halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével
a tag visszahívásával, a Ptk. 3:398.§ (2) bekezdése alapján,
a tag lemondásával,
határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával
a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával,
a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével.
9.

A Kuratórium 5 tagú, a tagokat az Alapítvány Alapítója nevezi ki, megbízatásuk 4 éves
határozott ideig tart. A Kuratórium tagjai az Alapítvány vezető tisztségviselői.
A Kuratórium elnöke:
Tóth Ferenc Attila, lakik: 3533 Miskolc, Szeder út 62. fsz/1.,
A Kuratórium tagjai:
1.
Korcz Attila, lakik: 8000 Székesfehérvár, Kelemen Béla út 48. III/7.,
2.

Lancsák Róbert, lakik: 3291 Vámosgyörk, József A. út 15.,

3.

Barsi Balázs, lakik: 2890 Tata, Bláthy O. u. 19. III/1.,

4.

Oszvald Fruzsina, lakik: 1034 Budapest, Bécsi út 92. III/45.,

Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
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.
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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Összeférhetetlennek minősül, ezért a Kuratórium tagjának nem választható meg olyan
személy, aki az Alapítvány vagyonának felhasználására (közvetlenül vagy közvetve)
meghatározó befolyást gyakorolhat.
10.

Az Alapítvány ügyvezető szerve a Kuratórium, a Kuratórium nevében a Kuratórium
tagja a Kuratórium elnökével, együttesen jogosultak az Alapítvány képviseletében
eljárni – ideértve az Alapítvány bankszámlája felett való rendelkezés jogát is.

11.

A Kuratórium évente legalább két alkalommal ülésezik, az üléseket az elnök hívja össze.
A meghívás írásban történik, a meghívónak tartalmaznia kell a napirendi pontokat, a
meghívót legkésőbb az ülés előtt 8 nappal a kuratóriumi tagoknak kézhez kell kapni.
Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok
megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a kuratórium elnöke köteles a kérelem
beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek
a kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a
kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja.
A Kuratórium határozatképes, ha azon négy tag jelen van, döntéseit nyílt szavazással,
egyszerű szótöbbséggel hozza, szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. A
Kuratórium üléseiről jegyzőkönyvet kell készíteni, amelyet minden jelenlévő tag aláír,
és amelynek elkészítése a titkár feladata. A kuratórium ülései nyilvánosak.
A Kuratórium megalkotja az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatát az alapító
egyetértésével, amely tartalmazza a Kuratórium Ügyrendjét.
A Kuratóriumnak joga van javaslatot tenni az Alapító Okirat módosítására,
kiegészítésére.

12.

A Kuratórium legfontosabb feladata, hogy Ügyrendjének megfelelő módon döntsön az
alapítványi vagyon alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, valamint a vagyonnal
kapcsolatos gazdálkodási kérdésekben. A Kuratórium évente egyszer, illetve az alapító
külön kérésére köteles az alapító részére tájékoztatást adni az addig végzett
munkájáról, így különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és felhasználásáról.

13.

Az Alapítvány olyan nyilvántartást vezet, amelyből a Kuratórium döntéseinek tartalma,
időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya
megállapítható.

14.

A Kuratórium döntéseit írásban közli az érintettekkel, és a döntéseket úgy hozza
nyilvánosságra, hogy az Alapítvány székhelyén azokat jól látható helyen kifüggeszti.

15.

Az Alapítvány irataiba bárki betekinthet a személyiségi jogok, illetve az adatvédelmi
törvény előírásainak megfelelően, valamelyik kuratóriumi tag jelenlétében.
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16.

Az Alapítvány működéséről, szolgáltatása igénybevételének módjáról, beszámolóiról
írásban tájékoztat oly módon, hogy az Alapítvány székhelyén a vonatkozó írásos
dokumentumot jól látható helyen kifüggeszti.

17.

A Kuratórium elnöke és tagjai megbízatásukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül végzik,
esetlegesen felmerülő költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.

18.

Az Alapítvány felügyelő szerve a háromtagú Felügyelő Bizottság, amelynek tagjait az
Alapító nevezi ki. A felügyelő bizottsági tagok megbízatása 4 éves határozott ideig tart.
A felügyelő bizottsági tagság megszűnik:
a tag halálával,
a tag visszahívásával, a Ptk. 3:398.§ (2) bekezdése és a 3:400.§ (2) bekezdése
alapján,
a tag lemondásával,
határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával,
a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával,
a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével,
megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével.
A Felügyelő Bizottság tagjai:
1.
Bagi Tibor, lakik: 4225 Debrecen-Józsa, Érsek u. 27.,
2.

Magyar Lajos, lakik: 6400 Kiskunhalas, Széchenyi u. 6. I/8.,

3.

Molnár Sándor, lakik: 7000 Sárbogárd, Kereszt u. 36/b.,

A Felügyelő Bizottság elnöke és tagjai megbízatásukat anyagi ellenszolgáltatás nélkül
végzik, esetlegesen felmerülő költségeik megtérítésére azonban igényt tarthatnak.
19.

A Felügyelő Bizottság tevékenységét jelen Alapító Okirat és a hatályos jogszabályok
szerint végzi, ügyrendjét maga állapítja meg.

20.

A Felügyelő Bizottság szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.

21.

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. Ennek során
a Kuratórium tagjaitól jelentést, az Alapítvány munkavállalóitól tájékoztatást vagy
felvilágosítást kérhet, továbbá az Alapítvány könyveibe, irataiba betekinthet, azokat
megvizsgálhatja.

22.

A Felügyelő Bizottság tagja a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehet.
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23.

A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását
kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy
-

-

az Alapítvány működése során olyan jogszabálysértés vagy az Alapítvány érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszüntetése
vagy következményeinek elhárítása, illetve enyhítése a Kuratórium döntését teszi
szükségessé;
a vezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

24.

A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára - annak megtételétől számított
harminc napon belül - össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a
Kuratórium összehívására a Felügyelő Bizottság is jogosult.

25.

Ha a Kuratórium a törvényes működés helyreállítása érdekében szükséges
intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság köteles haladéktalanul értesíteni
az Alapítvány törvényességi felügyeletét ellátó szervet.

26.

A Felügyelő Bizottság tagjai személyesen kötelesek eljárni, képviseletnek nincs helye. A
Felügyelő Bizottság testületként jár el. A Felügyelő Bizottság tagjai sorából elnököt
választ.
A Felügyelő Bizottság akkor határozatképes, ha az ülésén valamennyi tag jelen van. A
Felügyelő Bizottság határozatait nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza.

27.

A felügyelő bizottsági tagokra vonatkozóan a Ptk. 3:400.§ (2) bekezdésének
megfelelően kell a kizáró és összeférhetetlenségi szabályokat alkalmazni.

28.

Az Alapítvány politikamentes és csak a 4. pontban felsorolt tevékenységet támogat,
közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független, és
azoknak anyagi támogatást nem nyújt.

29.

Az Alapítvány határozatlan időre jön létre, megszűnése esetén az alapítványi vagyont a fennálló fizetési kötelezettségek teljesítése után - hasonló célú alapítvány
támogatására kell fordítani.

30.

Az alapítónak tudomása van arról, hogy az Alapítvány érvényes létrejöttéhez és a jogi
személy státusz elnyeréséhez a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vétele szükséges.

31.

Az Alapítvány nyilvántartásba vétele után az Alapítványt az alapító nem vonhatja
vissza, az alapító az Alapító Okiratot - név, cél és vagyon sérelme nélkül - indokolt
esetben módosíthatja.
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32.

Az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., valamint a mindenkor
hatályos, idevonatkozó jogszabályi rendelkezések az irányadók.

Budapest, 2015. május 6.

Mozdonyvezető Szakszervezete
Alapító
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