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ALAPÍTÓ OKIRAT  

(a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szöveg) 

Hazánkban az ifjúság helyzete, ezen belül a vasutas ifjúság helyzete is, a gazdaság 

átalakulásának következtében egyre bizonytalanabbá vált. Ezért egyre inkább szükséges ezen 

réteg valós helyzetének tényszerű feltárása, eredményének szakszerű elemzése és a megfelelő 

intézkedések kezdeményezése. A feltáráson túlmenően szükség van a konkrét segítségnyújtás 

módozatainak kialakítására is.  

A fentiekben kifejtett felismerés alapján  az  alapítóa Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 

V. törvény és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján működő alapítvány 

létrehozását határozta el  

1. AZ ALAPÍTÓ: a Vasutasok Szakszervezete Nyilvántartásba vevő szerv megnevezése: 

Fővárosi Törvényszék,  Nyilvántartásba vételi végzés száma: 621/1989 Nyilvántartási szám: 

504) 

2. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: Alapítvány a Vasutas Fiatalokért (továbbiakban Alapítvány) 

Az Alapítvány székhelye: 1023 Budapest, Ürömi utca 8.  

3. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA ÉS IDŐTARTAMA:  Megfelelő anyagi alapot biztosítani a 

Vasutasok Szakszervezete ifjúsági csoportjai, tagjai olyan közösségi célú és közérdekű 

tevékenységeinek és vállalkozásainak támogatására, amely a vasútnál foglalkoztatott, illetve 

az ott gyakorlati képzésben részesülő fiatalok helyzetének feltárását, elemzését, a fiatalok 

szocializációját menedzselő és az érintett réteg gazdasági, társadalmi helyzetének javítását 

célzó koncepciók, programok kidolgozását, (pl. lakáshelyzet, bérezés, munkakörülmények 

környezeti kultúra, pályairányítás, munkahelyteremtés, munkaerő-közvetítés, szak-és 

átképzés, önképzés, szabadidős tevékenységek területén), a korosztályon belül halmozottan 

hátrányos helyzetűek speciális érdekvédelmének szolgálatát, a szervezet és tagság, valamint a 

külvilág közötti információáramlás előmozdítását segíti elő. az Alapítvány a fiatalok 

munkaerő-piaci helyzetének, esélyeinek javítása érdekében oktatásokat, képzéseket szervez, 

illetve közreműködik azok lebonyolításában.  

Az Alapítvány időtartama: Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító.  
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Az Alapítvány működési területe: Magyarország területe. 

4. AZ ALAPÍTVÁNYI TŐKE ÉS AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA:  Az alapítvány induló 

tőkéjét az alapítók bocsájtják rendelkezésre Az alapítványi tőke az Alapítvány saját vagyona. 

Az Alapítvány vagyonának minősül az alapítványi tőke működéséből származó minden 

bevétel.  

a.) Induló tőke Az alapító által rendelkezésre bocsátott 155.000.- Ft (azaz egyszázötvenezer) 

készpénz. Az alapító az induló tőkét az Alapítvány bírósági nyilvántartásba vételét követő 10 

napon belül köteles befizetni az Alapítvány számlájára. 

b.) Törzstőke Az Alapítvány az induló tőkéjének 20%-a, 31.000.-Ft (azaz harmincegyezer), 

amely összeg lekötésre kerül.  

c.) Szabadon felhasználható vagyon  

- Az Alapítvány induló tőkéjének 80%-a, 124.000.-Ft (azaz egyszázhuszonnégyezer),  

- az Alapítvány számlájára, valamint készpénz formájában befolyó összegek, növekmények és 

ezek kamata, hozadéka, , természetben nyújtott adomány (adomány) - az Alapítvány 

vállalkozásainak eredménye.  

Az Alapítvány nyitott jellegű, ahhoz — a politikai pártok kivételével — bármely belföldi és 

külföldi természetes és jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli szervezet csatlakozhat, 

felajánlást tehet, amennyiben egyetért az alapítványrendelés céljaival és azt támogatni 

kívánja. Az Alapítványhoz csatlakozhatnak konkrét befizetésekkel, az Alapítvány céljait 

elősegítő eszközök, szolgáltatások biztosításával. Az eszközök lehetnek ingó és ingatlan 

vagyontárgyak is. A befizetések növelhetik az Alapítvány vagyonát, vagy pedig a befizető 

rendelkezései szerint fordíthatók közvetlenül alapítványi célokra. Külföldi támogató 

csatlakozása esetén az Alapítvány külön devizaszámlát nyit és a befolyt összeget devizában 

kezeli. A devizában felajánlott összegek devizában kamatoznak és kamataikkal együtt 

devizában használhatók fel. A csatlakozók nem válnak a csatlakozás tényével alapítókká. 

Csatlakozás esetén a felajánlásról és a felajánló által meghatározott feltételek elfogadásáról a 

Kuratórium dönt. Az Alapítvány politikai pártoktól független. A pártoktól támogatást nem 

fogad el, továbbá országgyűlési képviselőket a választásokon nem indít, és nem támogat.  
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A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói jogokat nem gyakorolhat. A 
csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni 
juttatásának felhasználására vonatkozóan.  

5. AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSI MÓDJA:   

A Kuratórium rendelkezik az alapítványi vagyonnal, dönt annak felhasználásáról, a 

felhasználás módjáról, sorrendjéről.  

Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik. Az alapítványi vagyon felhasználása során 
az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a 
kuratórium dönt. Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, 
úgy rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik.  

A vagyon felhasználásának jogcímei:  

- a működéssel, a célirányos feladatok végrehajtásával kapcsolatos költségek fedezése, 

- ösztöndíjak, pályázatok finanszírozása,  

- propagandatevékenység finanszírozása,  

- az állandó, vagy alkalmi jelleggel munkaviszony, vagy megbízási jogviszony keretében 

munkát végzők díjazása és a felmerült és igazolt költségeik megtérítése,  

- tanulmányutakon, tudományos konferenciákon való részvétel finanszírozása.  

6. AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE  

Az Alapítványt kezelő szerve az 5 főből álló Kuratórium, amelynek tagjait a Vasutasok 
Szakszervezete ifjúsági szervezetének mindenkori legfelsőbb döntéshozó szerve bízza meg 
(jelöli ki).  Az Alapítvány Kuratóriuma az alapítvány ügyvezető testülete, mely a Ptk -ban 
(2013. évi V. törvény) meghatározott jogokat gyakorolja. 

A Kuratórium elnöke:  

Széles Szilárd (2400 Dunaújváros Bocskai István u. 8. 4. em. 2a. anyja neve: Szabó Edit 

Katalin) 

A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: 
általános és önálló. 
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Akadályoztatása esetén az elnök a Kuratórium bármely tagját meghatalmazhatja a 
képviselettel, a meghatalmazásban rögzítve a képviselet módját, esetleges korlátait. 
Amennyiben az Elnök meghatalmazásról akadályoztatása folytán 7 napot meghaladóan nem 
tud gondoskodni, úgy az Alapító jogosult az általa meghatározott kuratóriumi tag részére 
képviseleti meghatalmazást adni. 

tagjai:  

Hajdú Tibor (4150 Püspökladány, Wesselényi u. 29/1 anyja neve: Czégény Judit)  

Rózsás Mihály (8914 Vasboldogasszony, Vasútállomás anyja neve: Paizs Ágnes)  

Czine-Raffai Mariann (1191 Budapest, Arany János u. 16. VI/18. anyja neve:Zsigó Mária)  

Horváth László Károly (3070 Bátonyterenye, Barátság út l/a. 4. em. 9. anyja neve: Petersell 

Éva Julianna)  

Az Alapítvány Kuratóriuma határozatképes, ha ülésén legalább három tagja jelen van. Az 

üléseket az elnök vezeti le, az elnök távollétében a jelenlévők ülést levezető elnököt 

választanak. A Kuratórium a döntéseit öt tag esetén egyszerű szótöbbséggel hozza, három tag 

esetén egyhangú szavazással, tartózkodás a szavazás során nem megengedett. Minden tagot 

egy szavazati jog illeti meg A Kuratórium tagjai ezen munkájukat ellenszolgáltatás nélkül 

látják el, bizonylattal igazolt indokolt költségeik megtérítésére azonban igényt tartanak.  

A Kuratórium maga állapítja meg működését, alakítja ki szervezeti és működési szabályzatát. 

A kuratóriumi tagok választása a megbízók által meghatározott időtartamra — az elfogadó 

nyilatkozat megtételétől számított 5 évre — szól, amely időtartam ismételt kijelöléssel 

meghosszabbítható, illetőleg a megbízás az Alapító által visszavonható. Az elnök 

kezdeményezheti a Kuratórium azon tagjának visszahívását, akinek tevékenysége közvetlenül 

veszélyezteti az Alapítvány célkitüzéseinek megvalósítását. Amennyiben a Kuratórium a 

tevékenységével az Alapítvány célját veszélyezteti, az Alapító javaslatot tehet az új kezelő 

szerv kijelölésére a Vasutasok Szakszervezete ifjúsági szervezetének mindenkori legfelsőbb 

döntéshozó szervéhez.  

A kuratóriumi tagság megszűnik: 

- a tag halálával, 

- lemondásával, 
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- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében és a 
Btk. 61.§ (2) bekezdésében foglalt összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével, 

- a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással. 

A kuratórium biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a 
szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok 
elfogadásáról, illetve, visszautasításáról. 

Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja. 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

• akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 
másfajta előnyben részesít; 

• akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

• aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

• akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja 
vagy alapítója; 

• aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban 
áll; vagy 

• aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

7. AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE:  Az Alapítvány képviselője a Kuratórium a 6. pont 

szerinti jogkörrel. A Kuratórium nevében annak elnöke egyedül is jogosult az Alapítvány 

képviseletében eljárni. Az Alapítvány bankszámlája felett a Kuratórium elnöke önállóan 

rendelkezik.  

8. GAZDÁLKODÓ TEVÉKENYSÉG:  Az alapítványi tőke értékének megőrzése, 

gyarapítása és a szolgáltatások folyamatos teljesítése végett az Alapítvány gazdálkodó 

tevékenységet is folytathat.  

9. KAPCSOLATTARTÁS:  A Kuratórium legalább évente egyszer beszámol az alapító 

ifjúsági szervezetének a vagyon és hozadékának felhasználásáról. A Kuratórium szükség 

szerint, de legalább évente egy alkalommal köteles tájékoztatni az Alapítványhoz 

csatlakozókat munkájáról, így különösen az alapítványi vagyon kezeléséről és 

felhasználásáról. A tájékoztatás lehet általános (tömegtájékoztatási eszközökkel történő), de 

egyéni felkérésre, illetve javaslatra egyedi, névre szóló tájékoztatást kell adni. Névre szóló 
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igazolást kell adni — legkésőbb a tárgyévet követő január 31-ig napjáig — a betétszámlát 

kezelő bank kivonata alapján az Alapítványhoz csatlakozók, befizetők, felajánlók részére, 

amennyiben az Alapítvány Kuratóriuma a felajánlást elfogadta.  

A Kuratóriumot évente legalább egyszer össze kell hívni írásban, igazolható módon. Írásbeli 
igazolható módon történő kézbesítésnek minősül: pl. ajánlott vagy tértivevényes 
küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus levelezési címére történő kézbesítés azzal, 
hogy a kézbesítés visszaigazolásra kerüljön (elektronikus tértivevény). 

A kuratórium feladata ellátása során határozatait nyilvános ülés tartásával hozza meg. Az ülést 
a kuratórium elnöke hívja össze meghívóval. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány 
nevét és székhelyét, továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A 
meghívót a kuratóriumi tagoknak igazolt módon és olyan időben kell megküldeni, hogy a 
meghívó kézhezvétele és a kuratóriumi ülés időpontja között legalább 8 nap elteljen. 

10. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE:   

Az Alapítvány megszűnik, ha  

a.) jogszabály, vagy bíróság így rendelkezik,  

b.) az alapítványi célok megvalósítása többé már nem lehetséges.  

Az Alapítvány megszűnése esetén a hitelezők igényeinek kielégítése után felosztásra kerülő 

vagyon visszaszáll az alapítóra, illetve az Alapítványhoz csatlakozottakra, az alapítási, illetve 

csatlakozási összeg erejéig, illetve arányában.  

11. ÖSSZEFÉRHETETLENSÉG 

A kuratóriumi tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége 
ellátásához szükséges körben nem korlátozták. A kuratórium elnöke (meghatalmazás esetén 
meghatalmazottja) az ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. 

Nem lehet kuratóriumi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen 
szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos 
következmények alól nem mentesült. 

Nem lehet kuratóriumi tag az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak.    

Nem lehet kuratóriumi tag, aki közügyektől eltiltó ítélet hatálya alatt áll (Btk. 61.§ (2) bek. i) 
pont). 
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Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet kuratóriumi tag az, akit 
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium 
tagja. 

Az alapító, illetőleg törvényes képviselője és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a 
kuratóriumban. 

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója 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 
nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás, illetve létesítő okiratnak megfelelő cél 
szerinti juttatás. 

12. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK:   

Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi 
V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell 
megfelelően alkalmazni. 

Jelen alapítványrendelésben, mint Alapító Okiratnak a Fővárosi Törvényszék által történő 

nyilvántartásba vételével válik érvényessé.  

Budapest, 2015. december 10.  

 

 
Széles Szilárd 

Kuratórium elnöke 
 
 
Igazolom, hogy az alapító okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapító 
okirat módosítások alapján hatályos tartalmának. 
 
 
 
 
 

Meleg János 
elnök 

Vasutasok Szakszervezete 


