Hajózáséľt Alapítvány
alapitó okirata

Alulírott alapítő a Polgári Törvénykönyvrol szóló 2013' évi V. törvény (Ptk.) és az egyesülési jogľól, a
közhasznú jogállásról, valamint a civil szęrvezetęk műkodéséľolés támogatásáról szőlo 2011. évi CLXXV.
törvény (Ectv. )

1.
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án műkö dő alapítv tlny létr eho zását haÍźlro zta ę|'

Äza|apítőz

MAHART TISZAYACHT Keľeskedelmĺés Szolgáltató Koľlátolt FelelősségĺiTáľsaság
Székhely: 6722 Szeged, Gutenberg utca 25-2'1.
Cégtregyzékszám: 06-09 -0I7
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Képviselő: Dr. Keresztes Nagy Csilla igyvezető
Lakcíme: 6034 Helvécia, Sport u. 88.

2.

Äz a|apítvátny neve:
HajózĺísértAlapítvány

3.

Az alapítvńny székhelye:
6722 Szeged, Gutenbeľg u.25-27

.

4.

Az alapítvátny vagyona:

Az

alapítvźnyinduló vagyona 1.000.000'_

ţt, azaz Egymĺllĺó forint, amely teţes egésze pénzbeli

hozzájźłruLts. A pénzbeli vagyoni hozzâjáruItlst az alapito a

civil szewęzętekbírósági ĺyikźntartźĺsarólés

az ęzze| osszefüggő eljárási szabályokľól szóló 20II. évi CLXXK. tv' (Cnýv') 49. $ (1) bekezdés ba)
alpontjában és a (3) bekezdésben foglaltaknak megfelelő módon az alapitvźny rendelkęzésére bocsátotta,
melyet a pénzforgalmi szolgáltatő ëůtalkiállított igazolással igazolt. Az alapítvźny a pénzbeli vagyoni
hozzâjélrulésről az alapitvttny nyi|vtntartźlsba vételéľőlszóló végzésnekaz alapiÍo tital megbizott - az
alapitvtny nyilvántartásba vételi eljtlrâsthaĺ eljźlrő - jogi képvisęlo általi átvételének napjátőljogosult
rendelkezni.

5. Az alapítvány célja:
a) Az

alapitvtłny céţa az I9I6-1'9I7-ben épült, eredeti nęvén [V. Káľoly, utolsó nevén Szőkę
Tisza kétkéményes,lapátkerekes gőzhajo (a továbbiakban: Hajó) jelenlegi állapotának

rendezése, ide értve a hajóban talâlhatő védett műszaki emlékek kimentését,a hajó összes
öľokségvédelem alatt źůIőrészegységénekbiztonságos betârolźĺsćlt, és az elsĹillyedt hajótęSt
vizbő| való kiemelését' (A Hajó védett műszaki elemeit a Kulturális Öľökségvédelmi Hivatal
védett tfu gy egyuttessé nyilvánította.)

b)

Ezt kovetoeĺ az alapítvtlny arra toľekszik, hogy ktilső forľások bevonásával kozel eľedeti
á'Ilapotura építseújjá a}{ajőt,vagy - amennyiben azijjtłépitésmegfelelo forľások ţĺânyâban
nem męgvalósítható - a hajő részegységeit, mint ipaľtorténeti értéket,emléket, oktatási,
muzeális, kulturális célra hasznosítsa, béľbeadja' Eĺmek keľetében az aLapitvttny törekszik a
gozgép bemutatható, műkodőképes állapotra történő felujitâstlra' A Hajó egyéb, nem'védett
alkatľészeinek fęIhasználásával, és a Hajóhoz köthető, máshol fellelhető tárgyi emlékek
felkutatásával és beszerzésévelkozremiĺködik egy Szőke Tisza Hajó Erĺilé-khely

kialakításában Szegeden.

c) Az

alapitvtlny céIja, hogy felkutassa a Magyaroľszágon találhatő, a hajozâs területén
kialakításukban, vagy működésükben egyedi értéketképviselő, elhagyatott, vagy
hasznosításra varo,használaton kívüli hajókat, ahajőzćlshoz kapcsolódó eszközöket, tárgyi
emlékeket, ęzekeÍ lehetoségeihez mérten megvásáľoţa, tilagmegoľzésükrol, felújításulaól
gondoskodik, a jövő nemzedékének megőrzi, lehetőség szerint kozfoľgalom szźlmźlraelérhető
bemutatóhelyen kiállítja, műkodtetésükből szârrnazo esetleges hasznot az alapitvány
közéľdekű tevékenységénekmegvalósítására fordítja.

d) Az

alapitvtłny közreműködik a fiatalabb generáció hajózâssal való megismeľtetésében' a
magyaľoľszági hajós utánpótlás képzésében,oktatásában, a vizsgara bocsátás feltétęleinek
elérésében.Együttműködik, lehetőségelhez mérten segítí,t'ámogatja a hasonló célkitűzéssel
rendelkező szerv ęzeteket.

6.

Az a|apítválny tevékenysége:

6.L

l

34.

Az a|apítvâny a céljának eléréseérdekében az alźlbbĺkozhasznll tevékenységet végzi |EcÍv

(1) bekezdés a) pont]:

Kozhaszní tevékenység

Közfeladat

A Szőke Tisza Hajó

öľökségvédelem alá tartoző Kultuľális
ttłrgyegyitteseinek megóvása, biztonságos örökség
tárolása. A Szoke Tisza Hajó feĘítása' aZ elemeinek
megóvása
eredetihez hasonló állapotának visszaállítása'

Jogszabályhely

2001' évi LX[V. törvény

kulturális

a

örökség
védelméről a. $ (1)-(2) bek.'
s. $ (1) bek.

A haj ozźsi tevékenys ég nép szertĺsítésea fiatalabb Ifiúsági ügyek ŻuI. évi CLxXXx.
generáció körében, kozľeműködés a hajőzási ęllátása
törvény Magyaroľszág helyi

2.

tevékenység folytatásához szükséges képzettség
oktatásában, a vizsgafeltétęlek ęlérésében.

6.2. Az

önkormányzatairőI
bek. 15. pont

13.

l

(1)

alapitvâny közhasznú szolgáltatásaiből az alapítványi céloknak megfelelően báľki

ľészesülhet

'

Az alapítvtny a működésének, szolgáltatásainak, azok igénybevételimódjának nyilvánosságát
www.haj ozasertalapitvany.hu intemętes honiapján biztositja, Az éves beszámolót és a
közhasznúsági mellékletet minden év május 3I. napjźłl'ga www.hajozasertalapitvany.hu intęmetes
honlapján közzéteszí|Ectv.37. Ş(3) bekezdés d) pont].

6.3

a

7.

Az alzpítvány jellege:

'7.I.
7

Az alapitvtny ztrt.

.2' Az alapitvźny politikai

tevékenységet nem folytat, szęľvezęte pártoktól fiiggetlen és azoknak

arlyagi támogatást nem nyújt |Ectv. 34' Ş(1) bekezdés d) pont].

8.

Az a|apítválny időtartama:

8.1.
9.

Lz

Az alapitvtny

hat'ározatlan időtartamľajött létľe.

a|apítvátnyi vagyon felhasználása:

9.1. Az

alapítvâny mindenkori vagyorla klzârőIag a jelen aLapítő okiratban megjelölt célok
fel. Az alapítőí vagyonnal a kuľatórium gazdálkodik. Az alapitványnak
juttatott vagyon teţes egészébenfelhasznáLhatő az aŢapítvétĺycéţainak eléľéseérdekében.
megvalósítástlrahaszntiható

9.2.

Alapítványi célra az alapításkori vagyon és aĺnak teţes hozadéka, továbbá az alapittst
követően az alapítvźłnyisztlmlźra érkező készpéruadomány teţes összege vagy a természetben
nyújtott adomány fordítható.

9.3.

Az alapitvtnyi vagyon felhasználása során az egyedi kéľelmek alapjân a kedvezményezettek
személyéről a kuratóľium jogosult donteni.

9.4.

Azalapítvćlny gazdaséryi-vállalkozási tevékenységet csakközhaszĺtl,vagy alétesítő okiľatban
meghatârozott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem veszéIyeztetve végez fEctv. 34. $ (1)
bekezdés b) pont].

9.5.

Az alapítvtny a

gazdźikodása során elért eľedményétnęm osztja fel, azt a létesítő okiľatában
megţlatârozott közhasznú tevékenységérefordítja [Ectv. 34. Ş(1) bekezdés c) pont].

10. Az alapítói jogok gyakorlása:
10'

1

.

Az a|apítő jogutód nélktili megszűnése esetén az alapitői jogokat

a kuratórium

gyakoroţa.

11. Az alapítvány iigyvezető szeľve:

1i.1. Az a|apítő az alapitvâny vagyontlnak kezeIésére háľom természetes személyből á1ló
kuratóriumot îevez.Az alapítő feĺľrtaľtjaa kuratórium elnökének kijelölési jogát.
a)

Akuratóriumelnöke:

Név: Vaľga Mihály
Anyja neve: Vincz e T eréz
Lakcíme: 6720 Szeged,Ktrtszv 6

b)

Akuratóriumtagtraĺ:

Név: Poľtás Csaba
Anyja neve: Pap Eľzsébet
Lakcíme: 1046 Budapest' Nádoľ u. 67
Név: HeĺzleľTamás

Anyja nęve: Töltl Katalin
Lakcíme: 67 29 Szeged, obébai u. 42.
Akuratóriumtagjait megillető képviseleti jogterjedelme és gyakoľlásánakmódja: általános és tinálló.

ILz.
A

A kuratóriumi tagok kijelölése hatáľozat|an időĺe szól.

kuratórium tagtrait, azok közül a kuratórium elnökét az alapítő jelöli ki, és a tisztség aĺľrak

elfogadásával jön létre.

A kuľatóriumi tagsźry megsztĺník:
a) ataghalźiźxal,
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b)
c)

lemondásával,

aPtk.3:Ż2.l

(1)-(6) bekezdésében, továbbá aPtk.3:397 '

l

(3)-(4) bekezdésében és a Btk. 61

Ş(2) bekezdésében foglalt osszeférhetetlenségi és l<lztrő ok bekövetkeztével,
a Ptk. 3:398. Ş(2) bekezdése szerinti visszahívással.

d)

.3.

A kuratórium biztositja az alapítvâĺyi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a
szfüséges eszköz és feltételľendszert. Dont az alapitvtnyhoz érkezęÍtadományok elfogadásaĺól,
1 1

visszautasítâsëtrő|,

IL4.

Az

ill. rendelkezésijogot gyakorol azalapitványbankszámlája felett.

alapitvźlny munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kuratórium gyakorolja.

.5. A kuratóriumot évente legalább egyszęÎírásban, ígazolhatő módon össze kell híwi. Írásbęli
igazolhatő módon történő kézbesítésnekminősül az ajfuiott vagy tértivevényes ktildeményként,
továbbá a tagnak az elektľonikus levelezési címéretörténő kézbesítés.
1 1

1,I.6. A

kuratórium feladata ellátása során határozataít nyilvétĺosĹilés tartásâvaIhozza meg [Ectv.
A meghívónaktartaImaznia
l
keII az a|apítvtny nevét és székhelyét,továbbá a kuľatóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi
pontokat. A meghívót a kuľatóriumi tagoknak igazolt módon és olyan idóben kell megkĺildeni, hogy a
meghívó kézhezvételeés a kuratóriumi ülés időpontja kozött legalább 8 nap elteljen.
(1) bekezdés]. Az ülést a kuratórium elnĺike hívja össze meghívóval.

37.

II.7

.

A kuratórium elnöke gondoskodik arról' hogy

a meghívót

az alapítvâny honlapján közzétegye.

1'8. A

kuľatórium akkor határozatképes, ha azon legalább két tag jelen van' HatârozatëÍ - ha az
a|apitő okiľat másként nem ľendelkezik - ĺĺindhárom tag jelenléte esętén egyszerű szótöbbséggel, míg
két tag jelenléte esetén egyhangúlag hozza. A beszámoló és a mérleg jóváhagyásáről,valamiĺt ezzeI
egyidejűleg akozhasznűsági melléklet elfogadásźlrőIaz általános szabályok szerint dönt [Ectv. 37. Ş
(Ż)bekezdés d) pont].
1

11.9.

A,hatttrozat meghozatalakor nem szavazhat az,

a) aklt ahatârozat kotęlezettségvagy felelősség alól mentesít vagy ajogi személy terhére másfajta
előnyben ľészesít;

b) akĺvelahatârozat szeľint szerződést kell kotni;
c) aL<l ellen ahattrozat aLapjtnpert kell indítani;
d) al<lnek olyanhozztttartozőja érdękęlt a döntésben, aţj az alapítvétny alapítőja;
e) ak<t a dontésben érdekelt mâs szervezetteltöbbségi befolyáson alapuló kapcsolatban âĺŢ;vagy

fl

ak':'

11.10.

egyébkéntszemélyesen érdekelt a dĺjntésben.

A

kuratórium a hattlrozataít az ülésen szóban kihiľdeti és az éintettekkel a hattrozat

meghozataIát követő 8 napon belül íľásban, igazoIhatő módon kozlri, a hattrozatnak az aIapítvâny
honlapjántörténő kozzététęIévelegyidejűleg [Ectv. 37. $ (3) bekezdés b) pont].

11.11. A kuratórium köteles gondoskodni olyan nyilvântartás vezetéséről (Hattlrozatok Könyve),
amelyből a döntésének tartalma, időpontja és hattiya, illetve a döntést támogatók és ęllenzők
sztlmarânya (ha lehetséges' személye) megállapítható [Ectv. 37. $ (3) bekezdés a) pont].

A

kuľatóĺium tevékenysége, illetvę

aZ

alapítvźnyműködése soľán keletkezętt iľatokba
szemé|yazonosságának igazoIźstlt és érdekénekvalószínűsítésétkovetően - a személyiségiés más
alkotmányos jogok tisztelętben taĺtâsáva| - az alapítvtny széküelyén bárki betekinthet. Az
iratbetekintést a kuľatóľium elncjke vagy aZ általa kijelölt kuratóriumi tag az igény bejelentésétkövető
8 napon belul az alapítvány székhelyén biĺosítja [Ectv. 37. Ş(3) bekezdés c) pont].
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II.I2. A kuľatórium

tagtrait dijazts nem

megtérítéséľei géný tarthatnak.

illeti meg, azonban ígazolt készkiadásaik, költségeik

12. osszeféľhetetlenségiszabályok:

I2.I.

Yezető tisztségviselő (a kuratórium tagja)

az a

nagykoru személy lehet, akinęk
korlátoĺák'

cselekvőképességét a tevékenys ége ellźltâstlhoz szĹikséges köľben nem

A

v

ezetó ti sztségvis elő ijgyv ezetési feladatait személyesen köteles ellátni

Nem lehet vezętó tisztségviseló az, alĺt brĺncselekményelkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésrę ítéltęk,amig a biintetett előéIethez Îuzodohátrányos következmények alól nem mentesült.

Nem lehet vezető tisztségvise|ő az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely
foglalkozástól jogerős bíľói ítéletteleltiltottak, az eltiltëls hatálya alatt az ítéletbenmegjelölt
tevékenys éget folytató

jo

gi személy v ezető tisztségviselőj

Nem lehet vezeto tisztségviselő' aki közĹigyektoleltiltó
i) pont).

e nem lehet.

itélethatźĺIyaalattáll (Btk. 61'

l

(2) bekezdés

Az

eltiltást kimondó hatârozatban megszabott időtartamig nem lehet vęzetó tisztségviselo az, akjt
eltiltottak a vęzető tisztségviselői tevékenységtől.

I2.2. Az

alapitvźny kedvezményezeĄe és annak közeli hozztltaftozója nem lehet tagja a
Az alapítő és közeli hozzźúartozói nem lehetnek tobbségben a kuĺatóriumban.

kuratóriumnak.

I2.3. A kuľatórium hatârozathozataltlban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek kozeli
hozzźúartozőja ahatźrozat alapjćn kötelezettségvagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más
előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.
I2.4. A közhasznú szervezet megszűnését követo három évig nem lehet más kőzhasznu szewezet
vezető tisztségviseloje az a személy, aki koľábban olyan kĺizhaszntl szervezęt vezęto tis,ztségviselóje
volt - aĺnak megszűnésétmegelőző két évben legalább egy évig -,
a) amely jogutód nélkiil szűnt meg úgy, hogy az éłllramiadó- és vámhatóságnál nyilvántartott adóés vámtarto zźsźinem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben aztilami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiáný târtÎel,
c) amellyel szemben az źilraml' adó- és vámhatóság izlet|eztrźs intézkedést alkalmazott, vagy
ijzlęIlęzźrtst helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amel1łrek adőszźlmtÍaz âllamj adó- és vámhatóság az adőzâs ľendjéről szóló törvény szeľint
felfüggesztette vagy törölte.

I2.3.

Avezeto tisztségviselő, illetve az enĺek jelölt személy köteles valamennyi érintett kozhasznu
szervezętet előzetesentâjékoztatĺ'll arľól, hogy ilyentisztséget egyidejűleg más közhasznuszervezetnél
is bętölt [Ectv. 39. Ş(1) és (2) bekezdés].
13. Felügyelő bizottság:

13.1. Az

a|apitvtnyban felügyelőbizottsâg nem keľĹil létesítésľe.

Az

alapitő okiratban nem szabźiyozott kérdésekľea Polgáľi Torvénykonyvľől szóló 2013.
Ectv., valamint a Cnýv. rendelkezéseit kellmegfelelően alkalmazni'

Kelt: Szegeden, 2017 . szeptember 0i. napján

éviY. törvény, az
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MAHART TISZAYACHT Kft.
Alapító

képv.: Dľ. Keľesztes Nagy Csilla ůigyvezető

Ellenjegyzem:
2017. szepte,rclbeľ 01. napján

Dľ. Balázs Péteľ
ügyvéđ

