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A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT    

ALAPÍTVÁNY 

 

 
ALAPÍTÓ OKIRAT 

 

(Módosított) 
      

Dr.Zobory István, 1042 Budapest, Árpád út 167. 

Dr.Bokor József, 1112 Budapest, Beregszász u. 48/B 

Dr.Győri József, 1111 Budapest, Karinthy F. u. 23. 

Dr.Kulcsár Béla, 6000 Kecskemét, Dobó I. Krt. 3. III/8. 

Dr.Márialigeti János, 1022 Budapest, Bimbó u. 85. 

Dr.Nándori Ernő, 1013 Budapest,  Szabó Ilonka u. 30. 

Dr.Palkovics László, 1111 Budapest, Irinyi József u. 31. V/3. 

Dr.Rohács József, 1119 Budapest, Etele út 73. 

Dr.Takács János, 1203 Budapest, Erdő  u. 37.  

Tánczos Lászlóné dr., 1034 Budapest, Bécsi u. 98. 

Varga Balázs, 1028 Budapest, Muhar u.21.    (a továbbiakban, mint alapítók) a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 1959.évi törvény 74/A § alapján - a Közlekedés-

mérnöki Kar több szakán folyó graduális és posztgraduális  mérnökképzés 

támogatására és fejlesztésére, mint közérdekű célra, határozatlan időre 

 

ALAPÍTVÁNY- t 

hoznak létre. 

 

 

1. Az Alapítvány neve:   

 

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 

 

    Rövidített név:                  AMKMA  

 

 

2. Az Alapítvány székhelye: 1032 Budapest, Solymár u. 10. 7/38. 

    

 

3. Az alapítvány célja: 

 

       Az Alapítvány a felsőoktatásról szóló 1993.évi LXXX. Törvény 7. és 9. §- ában 

megfogalmazott közfeladatok támogatása és elősegítése, azokból részfeladatok 

átvállalása érdekében, az alábbi célokra jött létre:  

                                                 

-  A Közlekedésmérnöki Karon folyó oktatásnak, továbbképzésnek, a 

nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatok ápolásának elősegítése, 



 2 

fejlesztése és támogatása, ezzel összefüggésben részfeladatok átvállalása 

(Khtv. 26. § c. 4.) 

     

-  A Közlekedésmérnöki Kar tudományos, kutatási, fejlesztési és tervezési  

munkájának támogatása, vonatkozó részfeladatok átvállalása (Khtv. 26. §. 

C. 3 .) 

 

    Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pár-toktól 

független, azoknak anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési képviselői, 

megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít. 

 

 

4.  Az Alapítvány vagyona 

 

Az Alapítvány céljára rendelt vagyon 220000 (azaz: Kettőszázhúszezer) forint, 

amely összeget az alapítók az e célból nyitott 0144E/81217/01 Mezőbank Rt. 

számlára befizettek. 

 

Az Alapítvány állandó bankszámla száma:  

               

ERSTE Bank Rt:   11638001-08129200-38000001 

         adószáma:            18231681-1-41 

 

Az alapítvány működéséhez az induló vagyon összegének fele része, a vagyon 

hozadéka, haszna, a beérkező támogatások, adományok és egyéb bevételek 

használhatók fel. 

 

Az Alapítvány nevében, vagy javára történő adománygyűjtés nem jár-hat az 

adományozók, illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok 

és az emberi méltóság sérelmével. 

                                                            

Az Alapítvány nevében, vagy javára történő adománygyűjtés csak az Alapítvány 

írásbeli meghatalmazása alapján végezhető. 

 

Az Alapítvány részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában 

a szokásos piaci áron kell nyilvántartásba venni. 

  

Az Alapítvány céljai elérése érdekében célszerinti tevékenysége mellett, 

másodlagosan vállalkozási tevékenységet is folytathat, amelyben oly módon 

vehet részt, hogy induló vagyonának minimum 50%-a minden nemű kockázattól 

mentesüljön, biztosítva ez által a folyamatos működést. 

5. Csatlakozás az Alapítványhoz 

 

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely kül- és belföldi természetes vagy jogi 

személy, továbbá jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező társulásai és 

/ vagy szervezeti egységei csatlakozhatnak támogatásuk felajánlásával. 

A támogatásokról az igazolásokat megküldi a támogatóknak. 
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6. Az alapítvány gazdálkodása 

 

Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról a 3. pontban részletezett célok 

megvalósítására a jelen Alapító Okirat rendelkezései között a Kuratórium dönt. 

Az Alapítvány céljainak megvalósítására az induló vagyonának fele része, a 

vagyon hozadéka, az Alapítványhoz csatlakozók támogatásai, felajánlásai és 

egyéb bevételei használhatók fel. Ezzel összefüggésben az alapítvány: 

 

- támogatást nyújt olyan tevékenység, pályamunka, program 

megvalósításához, amely az Alapítvány céljait szolgálja, illetőleg ilyen 

pályázatokat ír ki; 

 

- kezeli, működteti a csatlakozók, programtámogatók által külön 

megállapodás szerint rendelkezésre bocsátott támogatásokat. 

 

A szervezet első sorban célszerinti tevékenységet, ide értve az oktatásból és 

kutatásból átvállalt részfeladatokat is, vállalkozási tevékenységet csak 

közhasznú céljai elérése érdekében, azokat nem veszélyeztetve végezhet. 

 

A szervezet gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, hanem 

visszaforgatja a létesítő okiratban foglalt tevékenységre. 

 

Az Alapítvány befektetési tevékenységét a Kuratórium által elfogadott 

Befektetési Szabályzat alapján folytatja. 

 

Az alapító tagok rögzítik, hogy amennyiben az Alapítvány éves bevétele 

meghaladja az 5 millió forintot, Felügyelő Bizottságot hoznak létre. 

 

Az alapítvány oly módon vállalhat kötelezettséget és teljesíthet kifizetéseket, 

hogy min. az induló vagyon 50%-a szabadon maradjon, azt ne kockáztassa. 

 

 Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg közhasznú 

jelentést is készíteni. 

 

 A Kuratórium az Alapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében félévente 

dönt a feladatai végrehajtásához felhasználható pénz-eszközök mértékéről, 

továbbá a felosztás fontossági sorrend szerinti módjáról.    

 

Az Alapítvány lévén közhasznú szervezet tevékenységének és gazdálkodásának 

legfontosabb adatait a saját internet honlapján nyilvánosságra hozza. 

 

                                               

7.  Az alapítvány szervezete és képviselete 

 

Az alapítók a Kuratórium tagjainak felkérésekor figyelemmel voltak a Khtv. 8. 

és 9. szakaszában írott összeférhetetlenségi szabályokra ( a vonatkozó 

nyilatkozatokat mellékeltük). 
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A vezető szerv határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 

akinek közeli hozzátartozója (Ptk. 685.§ b pont), élettársa ( a továbbiakban 

együtt: hozzátartozó) a határozat alapján 

 

a) kötelezettség, vagy felelősség alól mentesül, vagy 

  

b)  bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 

egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél 

szerinti juttatási keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 

pénzbeli szolgáltatás, illetve a társadalmi szervezet által tagjának, a tagsági 

jogviszony alapján nyújtott, létesítő okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 

 

 

7.1.1. A Kuratórium 

 

Az Alapítvány döntést hozó, képviselő és vagyonkezelő szerve a  Kuratórium.  

A Kuratórium három tagból áll. A kuratóriumi tagság határozatlan időre szól. 

                                                       

A kuratóriumi tagság megszűnik a kuratóriumi tag halálával, jelölésének 

visszavonásával, lemondással és az Alapítvány megszűnésével. 

 

A kuratóriumi tisztség megszűnik a kuratóriumi tagság megszűnésé-vel. 

 

 

A Kuratórium tagjai: 

 

A Kuratórium elnökét, valamint a további két tagját az alapítók kérik fel. 

 

Elnök:  Dr.Tóth János 

  Lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Koppány u. 22. 

 

              

Tagok:  Dr.Bokor Zoltán 

             Lakcím: 2132 Göd, Pálma u. 12.  

  

             Dr.Zobory István egyetemi tanár 

            Lakcím:  1042 Budapest, Árpád út 167. 

 

 

7.1.2. Az Alapítvány képviselete 

 

Az Alapítvány nevében jogosult önállóan eljárni, jogokat szerezni és 

kötelezettséget vállalni, harmadik személlyel szemben az alapítványt képviselni 

a kuratórium elnöke Dr.Tóth János egyetemi docens, akadályoztatása esetén 

pedig Dr.Bokor Zoltán kuratóriumi tag. 

 

Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre Dr.Tóth János egyetemi 

docens (lakcíme: 2310 Szigetszentmiklós, Koppány u. 22.) és Dr.Bokor Zoltán 

egyetemi docens (lakcíme:  2132 Göd, Pálma u. 12.) együttesen jogosultak. 
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A működésre, valamint a képviseletre, a képviseleti jog átruházására és az 

aláírásra, utalványozásra vonatkozó részletes szabályokat a Szervezeti és 

Működési Szabályzat határozza meg, amely nem lehet ellentétes az Alapító 

Okiratban foglaltakkal. 

 

A Kuratórium elnöke és tagjai megbízatásának megszűnése után az alapítók 

gondoskodnak új tagok felkéréséről. 

 

 

7.1.3. A Kuratórium hatáskörébe tartozó feladatok 

  

a) Az alapítványi vagyon kezelésének meghatározása, az alapítványi vagyon 

gyarapítása. 

 

b) Az alapítványi vagyonnak az alapítvány céljára való felhasználásának módja 

és az erről való döntés rendje. 

  

c) Pályázatok elbírálása, támogatások meghatározása, odaítélése. 

 

d) Döntés az odaítélt támogatás formájáról (pénzbeli támogatás folyó-sítása, 

ösztöndíjfizetés, költségátvállalás, eszköz beszerzése és átadása, illetve nem 

pénzbeli támogatás). 

  

e) Döntés az alapítványhoz való csatlakozás elfogadásáról. 

 

f)  Döntés a támogatások elfogadásáról. 

  

g) Az éves munkaterv és költségvetés elkészítése. 

  

h) Az alapítvány éves beszámolójának, valamint kizárólagos hatáskörébe 

tartozik a közhasznúsági jelentés elfogadása. 

  

i)  Döntés az alapítvány cél szerinti tevékenységben történő részvételről, amely 

az alapítvány vagyonának növekedését szolgálja. 

  

j)  Döntés az alapítvány vállalkozási tevékenységben történő esetleges 

részvételéről, amely nem veszélyeztetheti az alapítvány közérdekű céljait. 

 

i)  Gyakorolja a munkáltatói jogot az Alapítvány céljai elérése érdekében, 

valamint az esetleges vállalkozási tevékenysége során, valamint a gazdasági 

és adminisztrációs munkák elvégzésére alkalmazott személyek felett. 

 

j) Egyéb teendők ellátása. 

  

 

7.1.4. A Kuratórium működése 

 

A Kuratórium határozatképes, ha ülésén legalább két kurátor személyesen jelen 

van.                                         
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A Kurátorok ellenszolgáltatás nélkül látják el feladatukat, csak a tisztségük 

ellátásával kapcsolatban felmerülő költségek megfizetésére tarthatnak igényt. 

 

A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente két alkalommal ülésezik, a 

kuratórium elnöke legalább 10 nappal az ülés időpontja előtt gondoskodik a 

meghívók továbbításáról a napirend közlésével. 

 

A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza 

meg.  Szavazategyenlőség esetén a levezető elnök szavazata dönt. 

 

Levezető elnök nem lehet alapító vagy az alapítókkal függő viszonyban álló 

kuratóriumi tag. 

 

A Kuratóriumi ülések nyilvánosak, azokról minden alkalommal jegyzőkönyv 

készül. 

    

 

7.1.5. Határozatok és nyilvánosság 

 

- A Kuratórium döntéseit nyilvántartja a jegyzőkönyvekben, feltüntetve a 

döntések tartalmát, időpontját, hatályát, a támogatók és ellenzők számarányát 

(nyílt szavazás esetén) személyét. 

 

- Az elnök gondoskodik a Kuratórium döntéseinek érintettekkel való közléséről. 

 

- A Kuratórium döntéseit a Közlekedésmérnöki Kar Dékáni elhelyezett hirdető 

táblán hozza nyilvánosságra. 

 

- Az Alapítvány működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki 

betekinthet, az Alapítvány székhelyén előre egyeztetett időpontban. 

 

- Az Alapítvány működésének módjáról, szolgáltatásai igénybevételének 

módjáról tájékoztatást ad. 

 

 

7.2.  A Felügyelő Bizottság   

 

Az Alapítvány működésének ellenőrzésére az alapítók háromtagú Felügyelő 

Bizottságot hoznak létre, az alábbiak szerint: 

 

elnök:   Dr.Papp Ágoston  

             lakcíme:  1126 Budapest, Böszörményi út 9-11. 

 

 tagok: Dr.Csóti Ferenc 

            lakcíme: 2030 Érd, Emília u. 38. 

 

            Göndöcs Balázs 

            lakcíme: 1119 Budapest, Pajkos u. 36.     
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A Felügyelő Bizottsági megbízás határozatlan időre szól.  

 

A Bizottsági tagság megszűnik a bizottsági tag halálával, jelölésének 

visszavonásával, lemondással és az alapítvány megszűnésével. 

 

A Felügyelő Bizottsági tisztség megszűnik a bizottsági tagság megszűnésével.  

  

 

7.2.1. A Felügyelő Bizottság működése 

 

A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha ülésén legalább két tag jelen van. 

A Bizottság tagjai ellenszolgáltatás nélkül látják el feladatukat, csak a 

tisztségük ellátásával kapcsolatban felmerülő költségek megfizetésére 

tarthatnak igényt. 

 

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

Bizottság elnöke min. 10 nappal az ülés előtt gondoskodik a meghívók 

továbbításáról a napirend közlésével. 

 

A továbbiakban a Felügyelő Bizottság működésére a Kuratórium működésének 

szabályai az irányadóak. 

 

 

7.2.2. A Felügyelő Bizottság jogosítványai 

 

A Felügyelő Bizottság ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. 

Ennek során a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól 

pedig tájékoztatást, vagy felvilágosítást kérhet, továbbá a szervezet könyveibe és 

irataiba betekinthet, azokat megvizsgálhatja. 

 

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

 

A Felügyelő Bizottság köteles a Kuratóriumot tájékoztatni és annak összehívását 

kezdeményezni, ha arról szerez tudomást, hogy: 

 

 -  a szervezet működése során olyan jogszabálysértés vagy a szervezet  

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. 

                                                         

A Kuratóriumot a Felügyelő Bizottság indítványára 30 napon belül össze kell 

hívni. E határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratórium összehívására a 

Felügyelő Bizottság is jogosult. 

Ha a Kuratórium, mint jogosult vezetőszerv a törvényes működés helyreállítása 

érdekében a szükséges intézkedéseket nem teszi meg, a Felügyelő Bizottság 

köteles haladéktalanul értesíteni a törvényességi felügyeletet, ellátó szervet. 
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8. Az alapítvány megszűnése 

 

Az alapítvány megszűnése esetén az alapítvány vagyona - a hitelezők kielégítése 

után - az alapítókat illeti meg az általuk rendelkezésre bocsátott vagyon erejéig, 

akik kötelesek azt a megszűnt alapítvány céljaihoz hasonló célra fordítani, és 

erről a nyilvánosságot megfelelően tájékoztatni.  

 

 

9. Záró rendelkezések 

 

Az alapítvány a bírósági nyilvántartásba vétellel jön létre.  

Az alapítvány működéséről évente beszámol az alapítóknak, és tevékenységéről a 

nyilvánosságot is tájékoztatja. 

A kuratóriumi tagok beszámoltatásra nem kötelezhetők. 

 

Az alapítvány éves közhasznúsági jelentésébe bárki betekinthet, illetőleg abból 

saját költségére másolatot készíthet. 

 

Az Alapítvány a közhasznú jogállásának megszűnésekor köteles esedékes 

köztartozásait rendezni, illetőleg közszolgáltatás ellátására irányuló 

szerződéséből eredő kötelezettségeit időarányosan teljesíteni. 

 

Az Alapítvány működéséről a jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdések 

tekintetében az 1997.évi CLVI  törvény a közhasznú szervezetekről, a Polgári 

Törvénykönyv és a mindenkori hatályos jog-szabályok rendelkezéseit kell 

alkalmazni. 

 

Budapest, 2010. május 5. 

 

Az alapítók neve: 

 

 Dr.Zobory István    Dr.Bokor József 

  

Dr.Győri József    Dr.Kulcsár Béla 

  

Dr.Márialigeti János   Dr.Nándori Ernő*  

  

Dr.Palkovics László   Dr.Rohács József 

  

Tánczos Lászlóné dr.   Dr.Takács János 

  

                                    Varga Balázs 

* Dr. Nándori Ernő 2005. évben elhunyt, helyettesítéséről nem történt előzetes 

rendelkezés. 
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Az alapítók aláírása: 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Dr.Zobory István 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Dr.Bokor József 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Dr.Győri József 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Dr.Kulcsár Béla 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Dr.Márialigeti János 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Dr.Palkovics László 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Dr.Rohács József 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Dr.Takács János 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Tánczos Lászlóné dr. 

 

 

 

 

 

 

……………………………………… 

Varga Balázs 

 

 

 

 

 


