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a Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar több szakán folyó graduális és posztgraduális 

mérnökképzés támogatására és fejlesztésére, mint közérdekű célra, határozatlan időre 

Alapítványt hoztak létre. 

 

Az Alapítványt a Fővárosi Törvényszék 6801 szám alatt tartja nyilván. 

 

1. Az Alapítvány neve: 

 

A MAGYAR KÖZLEKEDÉSI MÉRNÖKKÉPZÉSÉRT ALAPÍTVÁNY 

 

Rövidített neve: 

 

AMKMA 

  

2. Az Alapítvány székhelye: 

 

1032 Budapest, Solymár u. 10. VII. em. 38. 

 

3. Az Alapítvány célja 

 

3.1. A nemzeti felsőoktatásáról szóló 2011. évi CCIV tv. 2.§ rendelkezéseiben 

megfogalmazott felsőoktatás feladatai az alábbiak: 

 

A felsőoktatási intézmény az e törvényben meghatározottak szerint - az oktatás, a tudományos 

kutatás, a művészeti alkotótevékenység, mint alaptevékenység folytatására - létesített 

szervezet. A felsőoktatási intézmény oktatási alaptevékenysége magában foglalja a 

felsőoktatási szakképzést, alapképzést, mesterképzést, a doktori képzést és a szakirányú 

továbbképzést.  

 

Az Alapítvány a nemzeti felsőoktatásáról szóló 2011. évi CCIV tv. rendelkezéseiben 

megfogalmazott feladatok támogatása és elősegítése, azokból részfeladatok átvállalása 

érdekében az alábbi célokra jött létre: 
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- A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Karon folyó oktatásnak, továbbképzésnek, a 

nemzetközi oktatási és tudományos kapcsolatok ápolásának elősegítése, fejlesztése és 

támogatása, ezzel összefüggésben részfeladatok átvállalása; 

- A Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar tudományos, kutatási, fejlesztési és 

tervezési munkájának támogatása, és a vonatkozó részfeladatok átvállalása. 

 

3.2. Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, pártoktól független, 

azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

4. Az Alapítvány vagyona 

 

4.1. Az Alapítvány vagyona a következő elemekből áll: 

- az Alapítóktól kapott befizetés, 

- az Alapítók által rendelkezésre bocsátott vagyon, 

- a gazdasági-vállalkozási tevékenységből (szolgáltatási nyújtásából) származó bevétel, 

- költségvetési támogatás, 

- az államháztartás alrendszereiből közszolgáltatási szerződés ellenértékeként szerzett bevétel, 

- más szervezetektől, magánszemélytől kapott adomány, 

- befektetési tevékenységből származó bevétel, 

- egyéb a fentiek közé nem sorolható bevétel. 

  

4.2. Az Alapítók az Alapítvány alapításakor az Alapítvány céljára 220.000, -Ft, azaz 

Kettőszázhúszezer forint összeget bocsátottak az Alapítvány rendelkezésre. Ez az összeg 

jelenti az Alapítvány induló vagyonát. 

 

Az Alapítvány pénzbeli vagyonát az Alapítvány bankszámlaszámán kezeli. 

 

4.3. Az Alapítvány működéséhez az induló vagyon összegének fele része, a vagyon hozadéka, 

haszna, a beérkező támogatások, adományok és egyéb bevételek használhatók fel. 

 

4.4. Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés csak az Alapítvány írásbeli 

meghatalmazása alapján végezhető. 

Az Alapítvány nevében vagy javára történő adománygyűjtés nem járhat az adományozók, 

illetőleg más személyek zaklatásával, a személyhez fűződő jogok és az emberi méltóság 

sérelmével. 

Az Alapítvány részére juttatott adományokat a könyv szerinti, ennek hiányában a szokásos 

piaci áron kell nyilvántartásba venni. 

 

4.5. Az Alapítvány az alapítványi cél megvalósítása gazdasági feltételeinek biztosítása 

érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenység végzésére jogosult. Az Alapítvány gazdasági-

vállalkozási tevékenységének eredménye az Alapítvány vagyonát gyarapítja. 

 

Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenysége nem veszélyeztetheti az alapítványi cél 

szerinti tevékenységet. 

 

4.6.Az Alapítvány csak olyan módon vehet fel hitelt és vállalhat kötelezettséget, amely nem 

veszélyezteti az Alapítvány cél szerinti tevékenységének ellátását és működésének 

fenntartását. 
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4.7. Az Alapítvány az alapítványi cél megvalósítása érdekében vagyonával önállóan 

gazdálkodik. 

 

Az Alapítvány a tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Alapítvány Alapítója – a vagyoni 

hozzájárulásának megfizetésén túl – a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel. 

 

Az Alapítvány a bevételeit, költségeit és ráfordításait a 2011.évi CLXXV. tv. szerinti 

részletezettségben, elkülönítetten, a számviteli előírások szerint tartja nyilván, és költségeit, 

ráfordításait az alapítványi cél szerinti tevékenysége és a gazdasági-vállalkozási tevékenysége 

között a tevékenységek árbevételének arányában osztja meg. 

 

5. Csatlakozás az Alapítványhoz 

 

5.1. Az Alapítvány nyitott, ahhoz bármely külföldi és belföldi természetes vagy jogi személy, 

továbbá jogi személyek jogi személyiséggel nem rendelkező társulásai és/vagy szervezeti 

egységei csatlakozhatnak, amennyiben vagyoni juttatást, támogatást teljesítenek az 

Alapítvány javára. 

 

A csatlakozni kívánó személy a csatlakozási szándékát a vagyoni juttatás teljesítését 

megelőzően köteles írásban a Kuratórium felé jelezni. A Kuratórium a csatlakozási szándék 

bejelentésének kézhezvételét követő 15 napon dönt annak elfogadásáról vagy elutasításáról.  

  

5.2. Az Alapítványhoz történő csatlakozás esetén legalább 100.000, -Ft, azaz Egyszázezer 

forint összegű vagyoni juttatást, támogatást kell a csatlakozónak teljesítenie.  

 

A támogatásról a Kuratórium igazolást állít ki a támogatónak a támogatás kézhezvételétől 

(jóváírásától) számított 15 napon belül. 

 

5.3. A vagyoni juttatás teljesítésével a csatlakozót alapítói jogok nem illetik meg.  

 

6. Az Alapítvány gazdálkodása 

 

6.1. Az Alapítvány vagyonának felhasználásáról az alapítványi célok megvalósítására az 

Alapító Okirat rendelkezései között a Kuratórium dönt.  

 

6.2. Az Alapítvány vagyona az alapítványi célok megvalósítására fordítható, így különösen 

- támogatást nyújt olyan tevékenység, pályamunka, program megvalósításához, amely az 

Alapítvány céljait szolgálja, illetve ilyen pályázatokat ki is írhat; 

- kezeli, működteti a támogatók által külön megállapodás szerint rendelkezésre bocsátott 

támogatásokat. 

 

6.3. A szervezet a gazdálkodás során elért eredményt nem osztja fel, hanem visszaforgatja az 

alapítványi cél elérése érdekében végzett tevékenységre. 

 

6.4. Az Alapítvány csak olyan módon vállalhat kötelezettséget és teljesíthet kifizetéseket, 

hogy minimálisan az induló vagyona 50%-a szabadon maradjon, azt ne kockáztassa.   

 

6.5. A Kuratórium az Alapítvány vagyoni helyzete és bevételei ismeretében félévente dönt a 

feladatai végrehajtásához felhasználható pénzeszközök mértékéről, továbbá a felosztás 

fontossági sorrend szerinti módjáról. 
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6.6. Az Alapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év 

könyveinek lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint 

mérlegforduló nappal a jogszabályban meghatározottak szerint köteles beszámolót készíteni. 

Az Alapítvány a beszámolóval egyidejűleg a közhasznúsági mellékletet is köteles készíteni. 

 

6.7. Az Alapítvány a beszámolót és a közhasznúsági mellékletét köteles a 2011. évi CLXXV. 

tv. szerint közzétenni. 

Ennek megfelelően az Alapítvány köteles a jóváhagyásra jogosult testület (Kuratórium ) által 

elfogadott beszámolóját, valamint a közhasznúsági mellékletét – kötelező könyvvizsgálat 

esetén a könyvvizsgálói záradékot vagy a záradék megadásának elutasítását is tartalmazó 

független könyvvizsgálói jelentéssel együtt – az adott üzelti év mérleg-fordulónapját követő 

ötödik hónap utolsó napjáig letétbe helyezni és közzétenni, kötelező könyvvizsgálat esetén 

ugyanolyan formában és tartalommal, mint amelynek alapján a könyvvizsgáló a beszámolót 

felülvizsgálta. 

 

Az Alapítvány a közzétételi kötelezettségét a saját honlapján is köteles teljesíteni. A honlap 

címe: www.amkma.bme.hu. 

 

6.8. Az Alapítvány a működésével kapcsolatos információkat, valamint szolgáltatásait 

(pályázatait) a honlapján teszi közzé. Az Alapítvány szolgáltatásait bárki igénybe veheti. 

 

7. Az Alapítók jogai és kötelezettségei  

 

Az Alapítók kifejezetten akként rendelkeznek, hogy ha az Alapító meghal vagy más okból az 

alapítói jogait véglegesen nem gyakorolja, az alapítói jogok gyakorlására a Kuratóriumot 

jelölik ki.   

 

8. A Kuratórium  

 

8.1. Az Alapítvány döntést hozó, ügyvezető (képviselő) és vagyonkezelő szerve a 

Kuratórium. A Kuratórium elnöke és tagjai az Alapítvány határozatlan időre megválasztott 

vezető tisztségviselői. A Kuratórium tagjai csak természetes személyek lehetnek. A 

Kuratórium tagjai kuratóriumi tevékenységüket ingyenesen, nem díjazás ellenében végzik.  

Az Alapítók gondoskodnak a Kuratórium elnökének és tagjainak megválasztásáról. 

 

Kuratórium elnöke: Dr. Tóth János (lakcím: 2310 Szigetszentmiklós, Koppány u. 22.) 

 

A Kuratórium tagjai: Horváth Zsolt Csaba (lakcím: 1212 Budapest, Szigetújfalu u. 8.) és Dr. 

Zobory István (lakcím: 1042 Budapest, Árpád út 167.) 

 

Nem lehet a Kuratórium tagja az a személy, aki: 

- a Ptk. 3:22.§ szerinti kizáró ok alá esik, 

- az Alapítókkal, illetve a kuratórium bármely más tagjával közeli hozzátartozói, illetve 

élettársi viszonyban áll, 

- az Alapítvánnyal a megbízatásán kívül más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban, vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, illetve 

ezen személy hozzátartozója, valamint 

- az Alapítvány cél szerinti juttatásaiból részesül, illetve a juttatásban részesülő személy, 

az Alapítvány kedvezményezettje, illetve ezek közeli hozzátartozója,  



 5 

- másik közhasznú szervezet megszűnését követő három évig az a személy, aki 

korábban olyan közhasznú szervezet vezető tisztségviselője volt – annak megszűnését 

megelőző két évben legalább egy évig  

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál 

nyilvántartott adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 

b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt 

fel, 

c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést 

alkalmazott, vagy üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki, vagy amelynek 

adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény 

szerint felfüggesztette vagy törölte. 

 

A kuratórium tisztség megszűnik a kuratóriumi tag halálával, a kuratóriumi tag 

cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával, a 

kuratóriumi taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével, az 

Alapítók általi tisztségéből történő visszahívással, lemondással és az Alapítvány 

megszűnésével. 

 

A kuratóriumi tag megbízatásáról az Alapítványhoz címzett, az alapítvány másik kuratóriumi 

tagjához intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat. 

Ha az Alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kuratóriumi tag 

kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított 

hatvanadik napon válik hatályossá. 

 

8.2. A Kuratórium hatáskörébe tartozó feladatok különösen az alábbiak: 

 

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./ A pályázatok elbírálása, támogatások meghatározása, odaítélése. 

d./ Döntés az odaítélt támogatás formájáról (pénzbeli támogatás folyósítása, ösztöndíjfizetés, 

kötelezettségvállalás, eszköz beszerzése és átadás, illetve nem pénzbeli támogatás). 

e./ Az Alapítók és csatlakozók nyilvántartása. 

f./ Döntés a csatlakozás és a támogatás elfogadásáról.  

g./ Az éves munkaterv és költségvetés elkészítése. 

h./ Az Alapítvány éves beszámolójának, közhasznúsági mellékletének elfogadása. 

i./ Döntés az alapítványi cél szerinti tevékenységben történő részvételről, amely az alapítvány 

vagyonának növekedését szolgálja. 

j./ Döntés az alapítvány vállalkozási tevékenységében történő esetleges részvételéről, amely 

nem veszélyeztetheti az alapítvány céljait.  

k./ Gyakorolja a munkáltatói jogot az alapítvány céljainak elérése érdekében, valamint az 

esetleges vállalkozási tevékenysége során, valamint a gazdasági és adminisztrációs munkák 

elvégzésére alkalmazott személyek felett. 

l./ Egyéb az Alapítvány működésével, működtetésével kapcsolatos teendők ellátása. 

 

8.3. A Kuratórium határozatképes, ha ülésén valamennyi tag személyesen jelen van. A 

Kuratórium a döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szavazattöbbséggel hozza meg.  

 

A Kuratórium a döntéseit nyilvántartja, a döntések tartalmának, időpontjának, hatályának és 

szavazók és szavazati arányok (támogatók és ellenzők) feltüntetésével. 
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A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az  

a./ akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy terhére 

másfajta előnyben részesít; 

b./ akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 

c./ aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 

d./ akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy 

alapítója; 

e./ aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; 

vagy 

f./ aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 

 

8.4. A Kuratórium ülései nyilvánosak, azokról minden alaklommal jegyzőkönyv készül. 

 

8.5. 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 elnöke a meghívók továbbításával egyidejűleg az ülés 

időpontját az Alapítvány honlapján közzé teszi. 

 

8.6. A Kuratórium elnöke gondoskodik a Kuratórium döntésének az érintettekkel történő 

közléséről tértivevényes levél vagy e-mail formájában. 

 

8.7. A Kuratórium elnöke gondoskodik a Kuratórium döntéseinek az Alapítvány honlapján 

történő közzétételéről. 

 

8.8. A Kuratórium elnöke képviseli az Alapítványt a hatóságok és harmadik személyek 

irányában. A kuratórium elnökének eljárási jogosultsága önálló. 

 

8.9. Az Alapítvány bankszámlája feletti rendelkezési jogot a Kuratórium elnöke, Dr. Tóth 

János és Horváth Zsolt Csaba kuratóriumi tag együttesen gyakorolják. 

  

8.10. Az Alapítvány, mint közhasznú szervezet beszámolójába és közhasznú jelentésébe, 

valamint a működésével kapcsolatban keletkezett iratokba bárki betekinthet, azokról saját 

költségén másolatot kérhet. Az iratokba való betekintés az Alapítvány Kuratóriumi elnökével 

előzetesen egyeztetett időpontban lehetséges, amely kérésre a Kuratórium elnöke a 

megkeresés kézhezvételétől számított 15 napon belül kell a betekintő számára időpontot 

biztosítani hétköznap 10 óra és 16 óra közötti időszakban legfeljebb másfél óra terjedelemben. 

 

9. Felügyelő Bizottság 

 

9.1. Az Alapítvány működésének ellenőrzésére az Alapítók háromtagú Felügyelő Bizottságot 

hoznak létre.  

 

A Felügyelő Bizottság elnöke: Dr. Papp Ágoston (lakcím: 1126 Budapest, Böszörményi út 9-

11.)  

A Felügyelő Bizottság tagjai: Dr. Csóti Ferenc (lakcím: 2030 Érd, Emília u. 38.) és Dr. 

Göndöcs Balázs (lakcím: 1119 Budapest, Pajkos u. 36.)  

 

9.2. Az Felügyelő Bizottság megbízása határozatlan időre szól. 
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Nem lehet a felügyelő szerv elnöke vagy tagja, aki 

a./ a döntéshozó szerv, illetve az ügyvezető szerv elnöke vagy tagja, 

b./ a közhasznú szervezettel e megbízatásán kívüli más tevékenység kifejtésére irányuló 

munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban áll, ha jogszabály 

másképp nem rendelkezik, 

c./ a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásából részesül - kivéve a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatásokat, és az egyesület által tagjának a tagsági 

jogviszony alapján a létesítő okiratban foglaltaknak megfelelően nyújtott cél szerinti juttatást -

, illetve 

d./ az a./-c./ pontban meghatározott személyek közeli hozzátartozója. 

 

9.3. A felügyelő bizottsági tagság megszűnik a bizottsági tag halálával, a tisztségéből történő 

visszahívással, lemondással és az Alapítvány megszűnésével. A Felügyelő Bizottsági tisztség 

megszűnik a bizottsági tagság megszűnésével. 

  

9.4. A Felügyelő Bizottság határozatképes, ha ülésén valamennyi tag jelen van. 

A Felügyelő Bizottság tagjai ellenszolgáltatás nélkül látják el feladatukat, csak a tisztségük 

ellátásával kapcsolatban felmerülő költségek megfizetésére tarthatnak igényt. 

 

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

Bizottság elnöke minimum 10 nappal az ülés előtt gondoskodik a meghívók továbbításáról a 

napirend közlésével. 

 

A Felügyelő Bizottság működésére a Kuratórium működésének szabályai az irányadók. A 

Felügyelő Bizottság tagjaira a Kuratóriumi tagokra vonatkozó szabályok (összeférhetetlenségi 

szabályok) vonatkoznak. 

  

9.5. A Felügyelő Bizottsági ellenőrzi az Alapítvány működését és gazdálkodását. ennek során 

a vezető tisztségviselőktől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig tájékoztatást, 

felvilágosítást kérhet, továbbá a szervezet könyveibe és irataiba betekinthet, azokat 

megvizsgálhatja. 

 

A Felügyelő Bizottság tagjai a Kuratórium ülésén tanácskozási joggal részt vehetnek. 

 

9.6. 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 Kuratóriumi ülést a Felügyelő Bizottság indítványára 30 napon belül össze kell hívni. E 

határidő eredménytelen eltelte esetén a Kuratóriumi ülés összehívására a Felügyelő Bizottság 

is jogosult. 

Ha a Kuratórium, mint jogosult vezető szerv 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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10. Az Alapítvány megszűnése 

10.1. Az Alapítvány megszűnik: 

a) az alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más 

alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy 

b) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet. 

 

10.2. Az Alapítók nem szüntethetik meg az Alapítványt. 

 

10.3. Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a Kuratórium értesíti az Alapítókat a 

szükséges intézkedések megtétele érdekében, és a megszűnési ok bekövetkeztét közli a 

Felügyelő Bizottsággal és a könyvvizsgálóval is. 

 

10.4. Ha az Alapítók a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem 

hoznak, a Kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a 

megszűnési okot. A bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő 

károkért az Alapítvánnyal és harmadik személyekkel szemben a Kuratórium tagjai 

egyetemlegesen felelnek. 

 

10.5. A jogutód nélkül megszűnő Alapítványnak a hitelezői igények kielégítése után 

megmaradó vagyonáról a törlését elrendelő határozatban kell rendelkezni. Az alapítvány 

jogutód nélküli megszűnése esetén a hitelezők kielégítése után megmaradó vagyon az 

Alapítókat illeti, azzal, hogy az Alapítókat, továbbá ezek hozzátartozóit megillető vagyon 

nem haladhatja meg az Alapítók által az Alapítványnak juttatott vagyont. 

 

Az Alapítók az általuk juttatott vagyonról az Alapítvány jogutód nélküli megszűnésekor az 

Alapítvány céljával azonos vagy hasonló célú alapítvány vagy egyesület számára 

rendelkezhetnek, és a nyilvánosságot az Alapítvány honlapján erről tájékoztatni kötelesek. 

 

11. Záró rendelkezések 

 

11.1. Az Alapítványra - az Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. tv. 

- a Polgári Törvénykönyv -, továbbá az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. rendelkezései az 

irányadók. 

 

11.2. Az Alapítvány és az Alapítók meghatalmazzák Dr. Molnár Barna ügyvédet (cím: 1117 

Budapest, Október huszonharmadika u. 29. I. em. 2.), hogy az Alapítványnak a 2013. évi V. 

törvénynek (Ptk.) megfelelő Alapító Okiratát elkészítse, és azt ellenjegyezze, valamint hogy 

az Alapítványt az okirattal kapcsolatban a Fővárosi Törvényszék előtt képviselje. 

 

Jelen egységes szerkezetű okirat a változásokat dőlt betűszedéssel tartalmazza. 

 

Jelen egységes szerkezetbe foglalt létesítő okiraton igazolom, hogy a létesítő okirat egységes 

szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos 

tartalmának. 
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Jelen 9 oldalból és 11 pontból álló módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt Alapító 

Okiratot az azt aláíró Alapítók elolvasták és értelmezték és azt, mint akaratukkal mindenben 

egyezőt írták alá. 

 

Budapest, 2016. október 3. 

 

 

Dr. Zobory István Alapító 

 

 

Dr. Bokor József Alapító 

 

 

Dr. Márialigeti János Alapító 

 

 

Dr. Palkovics László Alapító 

 

 

Dr. Rohács József Alapító 

 

 

Dr. Takács János Alapító 

 

  

Tánczos Lászlóné dr. Alapító 

 

 

Varga Balázs Alapító 

 

 

néhai Dr. Győri József Alapító 

 

 

néhai Dr. Kulcsár Béla Alapító 

 

 

néhai Dr. Nándori Ernő Alapító 
  

 

 

 

Az okiratot készítettem és ellenjegyzem Budapesten 2016. október 3. napján: 

 


