
vAsAs MÚVÉSZEGYÜTTES ALAPÍTVÁNY
ALAPÍTó oKIRATA
(egysé ges szerkezetben)

A Vasas Szakszervezeti Szövetség, mint a1apító (továbbiakban alapító) a szakszervezeti
hagyományoknak megfelelóen megalakulása óta feladatanak tekinti tagjai művelődését,
trímogatni kulturríis kezdeményezéseiket' felkarolni és a művészeti csoportok színvonalas
tevékenységét szewez;ni és segíteni. Az a|apitó ezen kulturrá]is tevékenységnek önálló
szeweze1i keretet kíván biaosítani és erurek érdekében

Alapítványt

hoz létse, az alábbiak szeint:

1-./ Az a|apitó: Vasas Szakszervezeti Szövetség (i086 Budapest, Magdolna utca 5-7.)

2.l Az a|apítvány elnevezése: Vasas Művészegyüttes Alapítvany

3.t Az a|apifrány székhelye: 1085 Budapest' Kófaragó utca 12.

4.l Közhasznű szew ezetté nyi|vánítás :

Az a|apíw ény j o gítllása: közhasznú.

Az alapiwány köáasznú tevékenysége során olyan közfeladatot iát el' amely a

Magyarország helyi onkormanyzatairól szóló 201|. évi CLX)Cflx. w. 13.$ (1) bek. 7'
pontj4 a 23. $ (5) bek. 13' pontja, a helyi önkormanyzatok és szerveik, a köztrírsasági
megbízotíak, valamint egyes centrális alaÍende1tségű szervek feladat- és hatásköreiről
szólő L99I' évi )o(. w. 721' $ a)-b) pondai' va1amint a muzeális intézményekről, a
nyilvános könyl'tári ellátásrói és a közmúvelődésról szóló 1997. év| CXL. tv. 76.$-a

alapjrín állami, illetve önkormrínyzati feladat.

A fenti jogszabályok íiltal meghatrírozott közművelődési feiadatok közi| az alapitvtmy az
alábbiakat látj a el:

- az ísko1arendszeren kívüli, öntevékeny, ön}épző, szat.képző tanfolyamok'
életminőséget és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási 1ehetőségek megteremtése,

- a telepüiés kömyezeti' szellemi, művészeti értékeinek, hagyomanyainak felténása,

megismertetése, a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagitása,

- az egyetemes' a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultura értékeinek

megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése' az ürrrrepek kulturájának
gondozása,

- az ismeret szerző, az amatőr alkotó, művelődó közösségek tevékenységének
trímogatása,



. a helyi üírsadalom kapcso|atrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése'

. a különböző kulturrí'k közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásrínak segítése,

- a szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biáosítiísa,
. egyéb múvelődést segítő lehetőségek biztosítása.
. a közösségi ku|turális hagyomrányok és értékek ápolásanak, a művelődésre, trársaséletre

szervezódő közösségek tevékenységének, a lakosság életmódja javitását szolgríló
kulturális célok megvalósításának támogatása;

. a művészeti intézmények, továbbá a lakosság művészeti kezdeményezéseinek,
önszervezódéseinek t,rlmogatása, a művészi alkotó munka feltételeinek javítrása és a
művészeti értékek |étrehozásának, megőrzésének segítése;

- kulturális szo|gáItatás, különösen előadó.művészeti szervezet trámogatása; a helyi
közművelődési tevékenysé g trírn o gatása;

- a helyi közművelódési tevékenység trímogatása, a kulturális örökség helyi védelme;

Az a|apíwÍny a helyi közművelődési feladatok ellátásáÍa Budapest Fővrfuos VIII. kerület
Józsefurírosi Önkormiányzatával kötött hatéaozat|an idejű közművelődési megállapodással
rendelkezik.

Az a|apitvény gazdasági-vél|a|kozási tevékenységet csak köáasznú vagy a létesítő
okiratban meghatiírozott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszélyeztetve
végez. A gazdálkodása sorrírr elért eredményét nem osáhatja fe|' azt az alapító okiratban
meghatarozott közhasznú tevékenységére fordítja.

Közvetlen politikai tevékenységet nem folflat. Szervezete ffiggetlen a pártoktól, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt. Az alapitvány céljai közül kizfu1a országgyúlési képviselő
állítását és támogatását a válasáásokon.

Az a|apitvény közhasznú szolgáltatásából brírki részesülhet. Az a|apifuÉny az éyes
beszrímoló jóvríhagyásával egyidejúleg köáasznúsági mellékletet is készít' A
közhasznúsági mellékletbe barki betekinthet, és abból saját költségére másolatot készíthet'

5./ Az a|apítvány célja:

- Kulturáis értékek megórzése, közvetítése, közreműködés azok létehozásában és

elsajátításában, a nemzeti és egyetemes kultura eredményeinek közkinccsé tétele,

valamint a kö'zművelődés és közösségi művelődés elősegítése'
- Tiímogatni a Vasas Szakszervezet keretében 1903-tól napjainkig létrehozott' nemzeti,

kulturális értéket képviselő és a Vasas Művészegyüttes tagiaként működő csoportok
munkáját'

- A művészeti csoportok színvonalas nemzetközi érintkezése érdekében az Euópában
kialakult kulturális együttműködés figyelembevételéve| az ehhez kapcsolódó
szo|gáltatő jellegű (kulturális turizmust elősegítő) infrastruktura és tevékenység
kialakítása'

- Tudomiínyos ós szakmai ismeretek terjesáése, múvészeti alkotások bemutatása,

befogadásuk elősegítése.



. Műve1ődési mozgalmak' elsősorban az amatőr művészeti mozgalom segítése,

szakmai-módszertani központ működtetése, vasas amatőr művészeti fesztiválrendszer
szervezése.

- olrÍatási, nevelési intézmények munkájának kiegészítése, közreműködés a felnótt
oktatásban. Aköziztés, anyanyelvi műveltség, olvasási és testkultura fejlesztése.

- A néphagyomanyok ápolása, a népi kultura terjesztése.
- A szabadidő hasznos eltöltésének szewezése, a társadalmi élet, a kulturált szórakozás,

az önképzés és tehetséggondozás kereteinek, lehetőségeinek biztosítása.
- Az Íllami, önkormiínyzati, trírsadalmi szeruezeÍek, alapítványok köáasznú és

gazdasági társaságok - kiemelten a Vasas Szakszervezeti Szövetséghez tartozó
szervezetek - közművelődési tevékenységének segítése, együttműködés más kulturalis
intézményekkel' Az alapitványi célok megvalósítása a támogatások odaítélése és

kérelmek a1apjrín történik.

6./ Az a|apítványi vagyon:

Az a|apiwányi vagyon összértéke: 1.000.000.- Ft (azaz: Egymillió).
Az alapít,ő a fenti összeget bankban letétbe helyezi e1 és az anól szóló banki igazolást a

nyilvántartásba vételi kérelemhez mellékeli. Az a|apíNányi vagyon teljes egészében
felhasználható az a}'apitv ény cé|j air a'

Az atapítvény zart., az alapi$inyhoz csatlakozni nem lehet.

7.t Az a|apítván.1, ügl'vezető szerve a KUT{ATóRIUM:

A Kuratórium 5 tagú, annak elnökét, elnökhelyettesét és tagjait az alapit(: jelö1i ki'
hatarozatian időre.

A Kuratórium tagliai feladatukat személves kötelesek ellátni.

A Kuratórium tagiai diiazásban nem részesülnek.

A KuratóIiuÍn tagiává az a nag},koru személy je1ö1hető ki. akinek a cselekvőképességét a

tevékenYséqe ellátasához sztikséges körben nem kollátoáák. és á1landó belÍtildi
lakóhellyel rendelkezik.
Nem lehet a Kuratórium tagia. az. akivel szemben a Ptk. 3:22.öában. a Ptk. 3:397. Q-ában.

illetőleg az alapító okiratban meghatározott további kizáÍó vagy összeférhetetlenségi ok ál1

ferm.

A kuratóriumi tagság megszűnik:
- a kuratórium tagiának 1emondásával.
- a kuratórium taeiának visszahívásáva].
- a kuratórium tagiá'nak halálával.

- a kuratórirrrn tagia cselekvőképességének a tevékenvséqe ellátásához sztikséges körben
történő korlátozásával.

. az e1őző bekezdésben meghatarozott kizríró vagv összeférhetetlenségi ok
bekövetkeztével.
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A Kuratórium tagiai az alapítvá.rryhoz címzett. az alapítóhoz intézett. leealább teljes
bizonvító ereiű maeánokiratba foglalt nyilatkozattal. a kuratóriumi taeságukról bármikor
lemondhatnak. Ha az alapítvríny működőképessége aá meekívífuIja. a lemondás az úi
kuratóriumi tag kiielölésével. ennek hii{nyában legkésőbb a beielentéstől számított
hatvanadik napon viíIik hatályossá.

A Kuratórium taeiai az alapító által hozott. írásbeli indokolt hatiáÍozattal. visszahívhatók.
ha a tevékenységÍik az alapítvány céliának elérését közvetlenül veszélyezteti.

A Kuratórium összehívásiíra annak elnöke és a felügyelő bizottság elnöke jogosult.
A kuratórium elnöke 8 napon belül köteles a kuratóriumot összehívni, ha aá a kuratórium'
vagy a felügyelő bizottság bármelyik tagja' illetve az alapító kezdeményezi.

A kuratórium ülésére a meghívót, a napirendi pontokat is feltiilÍItetve, legalább 8 nappal
korábban, igazolhatő módon, írásban kell megküldeni az érintetteknek' A kuratórium
üléseit az elnök vezeti, és anól jegyzőkönyvet kell felverrrri.
A kuratórium hatérozatképes, ha azon a kuratórium elnöke és további 3 tagiajelen van.
A kuratórium hatátrozatait szótöbbséggel, nyí|t szavazássa| hozza.

A hatrározathozatalban nem vehet részt az a személv. aki. vagy akinek közeli
hozzátartozóia a hatátr ozat alaojén:

a'l kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
b./ bármilyen más előnyben részesült, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként

érdekelt' Nem minősü| előnynek a közhasznú szevezet cél szerinti juttatásai
keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás.

A kuratóriumot évente legalább hrírom alkalomma| össze kell hívni.
Az ülések nyilviá'rrosak. A kuratórium üléseire a tagokon kívül más személyek is
meghívhatók.

A kuratórium hatétrozatairó| nyilvántartást kell vezetni (Hatiírozatok Tára.) Abban fel kell
tiintetni a döntéseket, azok taÍta|mát, időpontját és hatályát, illetve a döntést trímogatók és
ellenzők széanatányát és személyét. A Hatrírozatok Tárát a kuratórium elnöke vezeti.

A kuratórium elnöke a kuratórium döntéseit az érintettekkel írásban közli, valamint a
székhelyen elhegyezett hirdetőtáblrírr is nyilvánosságtahozza.

Az alapítvrírry működése minden tekintetben nyilviínos. A műktidéssel kapcsolatos iratokba
bárki betekinthet' a kuratórium elnökével történt előzetes időpont egyeztetés alapjrán.

A kuratórium az a|apitviny működéséről, a szolgáltatások igénybevételének módjáról'
valamint a beszrímolói közleményekrő| a nyilvrírrosságot' az alapíl:vény székhelyén
elhelyezett hirdetőtáblan tájékodatja. SzinÍén közzé kell tenni a hirdetőtáblrírr a
kuratóriumi iilések meghívóit is |egalább 8 nappal a kuratórium ülése elótt.



A kuratórium feladata az alapíwény célj ara rendelt vagyon leghatékonyabb működtetése, a
jogszabályoknak és a törvényes gazdasági lehetőségeknek megfelelő gyarapitása. A
gazdríkodás soriín e1ért eredményt az alapitvÍny közhasznú tevékenységére kell fordítani.

Az alapitvény a yezetó tisztségviselóit (a jelen alapítvanynál a kuratórium elnöke,
elnökhelyettese és tagia, valamint a felügyelő bizottság elnöke és taga), a t!ffiogatot, az
önkéntest, valamint e személyek közeli ÍtozzáÍartozóját _ a bárki által igénybe vehető
szolgaltatások kivételével _ a cé1 szerinti juttatásban nem részesítheti.

A kuratórium az alapityány gazdá1kodása körében meghatfuozza az alapíwány éves tervét
és költségvetését, elfogadja az éves beszámolót, valamint a köáasznúsági me11ékletet. Az
utóbbit a beszámolóval azonos módon köteles letétbe helyezni és közzétenni' Az éves
beszámo]ó elfogadását mege|őzóen a felügyeló bizottság véleményét és jelentését be kell
szerezni.

Az alapítvány kuratóriumiínak tagiai:

A kuratórium elnöke: Agotal Jozset Laszlo
Lakcím: 3533 Miskolc' Ládi telep út 18.

A kuratórium elnökhelyettese: Holly László Ferenc

A kuratórium tagiai:

Lakcím: 8000 Székesfehérviír, Kelemen Béla u. 89. IIVS.

Mihályi József
Lakcím: 1i42 Budapest, Kassai tér 12' vIv20'

Füeedi-BáÍd Judit
Lakcím: 1138 Budapest. Népflirdó u. 21lB. I/2.

KÍÍnltzPél,
Lakcím: 9200 MosonmagyaróvÍLr, Csalogány u. 4'

A kuratórium elnökét távo11éte esetén a kuratórium elnökhelyettese helyettesíti.

A közhasznú szeryezeÍ' megszűnését követő 3 évig nem lehet más közhasznú szervezet
vezető tisztségviselője (a jelen alapítványnál a kuratórium elnöke' elnökhelyettese és tagja,

valamint a felügyelő bizottság elnöke és tagia) az a szemé1y, aki korábban olyan közhasznú
szefyezeÍ vezetó tisáségviselóje volt - arrnak megelóző két évben legaiább egy évig .'

a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, Itogy az állami adó- és vámhatóságnál
nyilvántartott ado- és vámtutozását nem egyenlítette ki,

b) amellyel szemben az államt adó. és vrímhatóság jelentős összegii adóhiányt trárt fel,
c) amellyel szemben az á|luni adó.és vámhatoság iz|etlezfuás intézkedést

alkalmazott, vagy ifuIetlezfuást helyettesító bírságot szabott ki,
d) ame1ynek adószámát az á||arni adó. és vámhatőság az adózás rendjéről szóló

törvény rendelkezései szefirÍ felfiiggesztette vagy törölte.



A kuratórium az úapifuány alkalmazottjrínak képviseleti jogot biztosíthat, megjelölve a
képviseleti jog gyakorlásrínak módját' illetóleg terjedelmét.

8./ Az a|apítvány ij.gyintéző szervezete:

Az a|apiwány operatív működését, a kuratórium döntései és a kuratórium által elfogadott
szeÍyezeti és működési szabá|yzat rendelkezései a|apjén, a kwatórium által kinevezett
igazgato irányítja. Az igazgató munkaviszony keretében látja el tevékenységét, felette a
munkáltatói jogktirt a kuratórium gyakorolja.

Az a|apíli'vény további alkalmazottai felett a munkáltatói jogkört az igazgató gyakorolja'

9.l Az a|apítvány gazdálkodása:

Az a|apítvényi vagyon felhaszná|áséró| az alapító okirat rendelkezései által meghatrírozott
és a kuratórium által elfogadott feltételek keretei között a kuratórium dónt'

10.l Az a|apifuény kuratóriuma és felüeyelő bizottsága a tevékenységéről sztikség szerint, de
évente legalább egy alkalommal köteles tájékoztatni az a|apitot.

tI.l Az a|apítvátny megszűnése:

Az a|apító 1999. februrír 03. napjától hatÍtrozat|an időtartamra tartja ferrrr az a|apifuényt'
Amennyiben az a|apitvény megszűnik, a maradvrírryi vagyon az alaDító áLltal iuttatott
vagyon erejéig az alapítót illeti meg.

12.l Az a|apitvátny el|enőrzése:

Az a|apitvány tevékenységét ugyancsak az alapit,ő által hatrározatlan időre kinevezett
hríromtagú feliigyelő bizottság ellenőrzi.

A felügvelő bizottság tagiai feladatukat személyes kötelesek ellátni.

A felügyelő bizottsáe tagiai díjazásban nem részesülnek.

A felügvelő bizottsáe tagjává az a nagvkoru személy jelölhető ki. akinek a
cselekvőképességét a tevékenysége ellátásiíhoz sziikséees körben nem korlátoájík. és

állandó belftildi lakóhellvel rendelkezik.

A felüeyeló bizottsági tagság meeszűnésére a kuÍatóriumi tagsáe meeszűnésére vonatkozó
szabávokat kell alkalmazni.

Á Kuratórium elnöke, elnökhelyettese és tagai az alapító által hozott, írásbeli indokolt
határ o zaÍta|, visszah ívhatók'



A felügyelő bizottság feladata és hatásköre:

- Figyelemmel kísérni az a|apitvény alapító okiratnak megfelelő müködését.. Ellenőrzi a pénzigyi, vagyonkezelési, sziírnviteli és kapcsolódó nyilvántartások
valódiságát és szabályosságát.

. Az éves mérleg és besziímoló véleményezése'
- Eseti célvizsgálatok tartása.
- Jelentés készítése évente a kuratórium részére az alapítvány tevékenységének

értékeléséről, ezzel kapcsolatban javas|attételi jog gyakorlása.
- Az alapitvÍny működésére és gazdálkodására a yezető tisáségviselőtől jelentést, a

szervezet munkavállalóitól pedig ti$ékozÍatást vagy felvilágosítást kérhet.
- Az alapitvány könyveibe és irataiba betekinthet' azokat vizsgálhatja.. A kuratórium ülésein tanácskozási joggal a felügyelő bizottság elnöke, vagy megbízott

tagia résá vehet.

A felügyelő bizottság köteles a kuratórium elnökét tájékoztatni és a kuratórium
összehívását kezdeményezni, ha anól szerez tudomást, hogy

- a szeÍyezet működése során olyan jogszabálysértés yagy a szervezet érdekeit
egyébként súlyosan sértő esemény (mulasztás) történt, amelynek megszűntetése
vagy következményeinek elharítása, illetve enyhítése az intézkedésre jogosult
yezető szew döntését teszi szükségessé,

- a yezető tisztségviselők felelősségét megalapozó tény merült fel.

A felügyelő bizottság saját tagjaiból elnököt választ és a maga által megalkotott ügyrend
szerint működik.

Az a|apitv ány felügyelő bizottságrínak tagjai:

A felügyelő bizottság elnöke: Závodszky Zoltánné
Lakcím: 1037 Budapest, Folyóka u' 6. IV5.

A felügyelő bizottság tagjai: Erdélyi Istvánné
Lakcím: 3535 Miskolc, Kondor Béla u. 6. fszt.3.

Toman Józsefrré
Lakcím: 1 125 Budapest, Városkúti u. 5.

A felüqyelő bizottság taqiaira a kuratórium tagjaira vonatkozó kizáró és
összeférhetetlenségi szabályokat kell alkalmazni'

Ezen tulmenóen nem lehet a felüeyelő bizottság elnöke. elnökhelvettese vagy taeia az a
személy sem. aki

a) kuratórium elnöke vagy tagja,
b) az alapítvrírurya| e megbízatását kívüli más tevékenység kifejtésére iranyuló

munkaviszonyban vagy munkavégzésre iranyuló egyéb jogviszonyban áll, ha
jogszabály másként nem rendelkezik,

c) az aÍapitvány célszerinti juttatásából részesül, kivéve a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető nem pénzbeli juttatásokat, illetve

d) az a)-c) pontban meghatározott személyek köze|i hozzátartozója.
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A felügyeló bizotÍság szükség szerint, de évente legalább egyszer ülésezik.

A felügyelő bizottságot az e]nök hívja össze. A meghívót' a napirendi pontokat is
feltiintetve, legalább 8 nappal korábban, igazolható módon, írásban kell megkiildeni az
érintetteknek'

A felügyeló bizottság ülóseit az e1nök vezeti, és arról jegyzőkönyvet kell felvenni.

A felügyelő bizottság hatarozatképes, ha azon a felügyelő bizottság elnöke és további 1

tagja j elen van.

A felügyelő bizottság ahatérrozatait egyhangú döntéssel, nyílt szavazássalhozza'

13'l Az a|apitvány képviselete:

Az alapíw ány képviselői : Asotai József Lász1ó _ a kuratórium elnöke
Lakcím: 3533 Miskoic' Ládi te1ep út 18.

Holly László Ferenc - a kuratórium elnökhelyettese
Lakcím: 8000 Székesfehérvar. Kelemen Béla u. 89. III/8.

Fodor Tamás - igazgató
Lakcím: 1223 Budapest, Vidám u. 8.Iyl21,

Az a|apiwány képviselői önállóan jogosultak az a|apitvtny képviseletére, képvise1eti joguk
általános.

Budapest, 2074. szeptember 24.

A.lu1írott Vasas Szakszervezeti Szövetség Alapító igazolom, lrogy az alapitő okirat jelen
egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel az alapíÍó okirat módosítások alapj án hatályos
tartalmanak. Az egységes szerkezetú alapító okirat elkészítésére az a|apitő okirat 7', és 10.12.
pontjainak változása (a megváltozott részek pedig a|áh,Úzássalkerültek kiemelésre) adott okot.

.(.- , 
^,/4(/ ./_ \

v".". i)a{.il;;;ii i;;;'j;
' Alapító

képviseli: Ba1ogh Béla
elnök

ElőttÍink, mint tanúk elótt:


