
VEGYÉSZ KASSZA ALAPVÍTVÁNY

(székhely: 1068 Budapest, Benczúr u. 45.)

ALAPÍTÓ OKIRATA

A Fővárosi Bíróság által a Pk.66.371 sz. ügyszámmal ellátott és 1991. augusztus 8.
napján hozott 1. sorszámon hozott végzésével a 1915. számon nyilvántartásba vett
Alapító Okiratában meghatározottak, valamint azt ezt követő módosításokkal egységes
szerkezetben, továbbá a 2010. február 25-én elfogadott módosítások dőlt betűvel szed-
ve.

Alapítás éve: 1991.
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A L A P Í T Ó O K I R A T

Az elmúlt időszakban egyre erősödik a vegyiparban dolgozók körében is a munkanél-
küliség veszélye. Ma már jól látható, hogy a munkanélküliség nem csak átmeneti, ha-
nem tartós élethelyzet lesz. Mindezekre tekintettel is a Magyar Vegyipari, Energiaipari
és Rokon Szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetsége (röviden: VDSZ) első-
sorban, de nem kizárólagosan az általa tömörített munkavállalók, valamint a tevékeny-
ségi körébe eső vállalatok munkavállalói szociális támogatására, át- és továbbképzés-
re, munkanélkülivé válásuk esetére segélyezésükre a következőkben körülírt

A L A P Í T V Á N Y T

tesszük a Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F §-aival összhangban.

1. AZ ALAPÍTÓ:

Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon szakmákban Dolgozók Szakszerveze-
ti Szövetsége (névváltozás előtt: Vegyipari Dolgozók Szakszervezeti Szövetsé-
ge)

Székhelye: 1068 Budapest, VI. Benczúr u. 45.
Nyilvántartási száma: 926

2. AZ ALAPÍTVÁNY NEVE: Vegyész Kassza Alapítvány

Az Alapítvány székhelye: 1068 Budapest, VI. Benczúr u. 45.

3. AZ ALAPÍTVÁNY CÉLJA:

- Elsősorban, de nem kizárólagosan a Magyar Vegyipari, Energiaipari és Rokon
szakmákban Dolgozók Szakszervezeti Szövetségének tevékenységi körébe tartozó
munkavállalók szociális támogatása,

- a gazdálkodási körülmények miatti bizonytalan foglalkoztatási helyzetbe került
munkavállalók át- és továbbképzésének támogatása,

- a veszélybe került munkahelyek megőrzésére, vagy új munkahelyek létesítésére
irányuló programok, illetve e programokat megvalósító szervezetek és személyek
támogatása.

4. AZ ALAPÍTVÁNYI TŐKE ÉS AZ ALAPÍTVÁNY VAGYONA

- Az Alapítvány alaptőkéjét az alapító bocsátja rendelkezésre.

- Az alapítványi tőke az Alapítvány saját vagyona. Az Alapítvány vagyonának mi-
nősül az alapítványi tőke, az alapítványi tőke működéséből származó minden bevé-
tel, illetőleg minden csatlakozási összeg, illetve vagyontárgy.
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Induló tőke
- Az alapító által rendelkezésre bocsátott 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint

készpénz.

- Alapító az induló tőkét az Alapítvány folyószámlájának megnyitását követő 10
napon belül köteles befizetni az Alapítvány számlájára.

- Az alapító ezen felül vállalja, hogy 1991-ben az évi tagdíjbevételének 2 és fél szá-
zalékát, 1992-ben az évi tagdíjbevételének 5 százalékát, 1993-tól 1999-ig évenként
az évi tagdíjbevételének 1 százalékát az Alapítványba helyezi.

- Az alapító 2000-től a VDSZ Elnökség eseti döntésében meghatározott összeggel
támogatja az Alapítványt.

Szabadon felhasználható vagyon
- az Alapítvány induló tőkéje, 3.000.000,- Ft, azaz Hárommillió forint, ennek kamata

s hozadéka,
- az Alapítvány javára befolyó csatlakozási összegek, növekmények és ezek kamata,

hozadéka,
- az Alapítvány vállalkozásainak eredménye.

Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely belföldi és külföldi természetes és jogi személy
csatlakozhat. Jogi személyiség nélküli szervezet tagja vagy tagjai egyenként, mint ma-
gánszemélyek csatlakozhatnak az Alapítványhoz.

Az Alapítványhoz csatlakozhatnak konkrét befizetésekkel, az Alapítvány céljait előse-
gítő eszközök, szolgáltatások biztosításával. Az eszközök lehetnek ingó és ingatlan
vagyontárgyak is. A befizetések növelhetik az Alapítvány vagyonát, vagy pedig a be-
fizető rendelkezése szerint fordíthatók közvetlenül alapítványi célokra. Külföldi támo-
gató csatlakozása esetén az Alapítvány külön devizaszámlát nyit és a befolyt összege-
ket devizában kezeli. A devizában felajánlott összegek devizában kamatoznak és ka-
mataikkal együtt devizában használhatók fel.

- A csatlakozók nem válnak a csatlakozás tényével alapítókká.

- Csatlakozás esetén a felajánlásról és a felajánló által meghatározott feltételek elfo-
gadásáról a Kuratórium dönt.

5. AZ ALAPÍTVÁNYI VAGYON FELHASZNÁLÁSÁNAK MÓDJA

A Kuratórium rendelkezik az alapítványi vagyonnal, dönt annak felhasználásáról, a
felhasználás módjáról és sorrendjéről.

Az alapítványi vagyon felhasználásának jogcímei:
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- a célirányos feladatok finanszírozása, illetőleg az ezek végrehajtásával kapcsolatos
költségek fedezése;

- ösztöndíjak finanszírozása;
- propagandatevékenység költségeinek biztosítása;
- az Alapítvány működésével kapcsolatosan felmerülő költségek finanszírozása, be-

leértve az Alapítvány keretében állandó vagy alkalmi jelleggel munkaviszony vagy
megbízási jogviszony keretében munkát végzők díjazását, felmerülő és igazolt
költségeik megtérítését is.

AZ ALAPÍTVÁNY SZERVEZETE, MŰKÖDÉSE

Az Alapítvány kezelő szerve a 3 tagú Kuratórium

A Kuratórium tagjai az alábbiak:

Elnök: Vojtela Tibor – 1173 Budapest, Borsó u. 28.

Titkár: Tósoki Géza - 8100 Várpalota Mészáros Lőrinc u. 31.

Tag: Daru Sándor – 6726 Szeged, Pillich Kálmán u. 8.

A Kuratórium tagjait az alapító képviselője kéri fel, bízza meg, illetve szükség esetén
visszahívja.

A Kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el, csupán e tevé-
kenység ellátásával kapcsolatos költségtérítés illeti meg őket.

A Kuratórium maga állapítja meg működését, alakítja ki szervezeti és működési sza-
bályzatát. A kuratóriumi tagok megbízása a megbízók által meghatározott időtartamra
szól, amely meghosszabbítható, illetőleg a megbízás visszavonható.

A Kuratórium mellett Csatlakozók Tanácsa működhet. A Csatlakozók Tanácsának
tagjait a Kuratórium jelöli ki azon csatlakozók közül, akik az alapítványi célok megva-
lósítása érdekében jelentős támogatást nyújtottak. A Csatlakozók Tanácsa a Kuratóri-
um szervezésében és előterjesztésében közvetlenül szervezetileg is jogosult megismer-
ni az Alapítvány, illetve a Kuratórium munkáját. Évente legalább egyszer ülésezik,
amely ülésen a Kuratórium beszámol az alapítványi számlára befolyt csatlakozási ösz-
szegekről, valamint azok felhasználási módjáról.

6. AZ ALAPÍTVÁNY KÉPVISELETE

Az Alapítvány jogi személy. Az Alapítványt a Kuratórium elnöke és titkára együttesen
képviseli. Akadályoztatásuk esetén a Kuratórium bármely tagját meghatalmazhatják a
képviselettel, a meghatalmazásban rögzítve a képviselet módját, esetleges korlátait.
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A Kuratórium elnökét és titkárát, a tagjainak megbízásával azonos módon az alapító
bízza meg.

7. GAZDÁLKODÓ TEVÉKENYSÉG

Az alapítványi tőke értékének megőrzése, gyarapítása és szolgáltatások folyamatos
teljesítése végzett az Alapítvány gazdálkodó tevékenységet is folytathat.

8. KAPCSOLATTARTÁS

A Kuratórium legalább évente egyszer beszámol az alapítónak és a csatlakozóknak 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 ke-
zeléséről és felhasználásáról. A tájékoztatás általában tömegtájékoztatási eszközökkel,
a nyilvánosság útján történik, kivéve a Csatlakozók Tanácsának tagjait.

Névre szóló igazolást kell adni – legkésőbb a tárgyévet követő január 31. napjáig – a
betétszámlát kezelő bank kivonata alapján az Alapítványhoz csatlakozók, befizetők,
felajánlók részére, amennyiben az Alapítvány Kuratóriuma a felajánlást elfogadta.

9. AZ ALAPÍTVÁNY MEGSZŰNÉSE

Az Alapítvány megszűnik, ha
a) jogszabály vagy a bíróság így rendelkezik,
b) a Ptk. 74/E. § (i) bekezdés szerint, ha az Alapítványban meghatározott

- cél megvalósult,
- az idő eltelt,
- a feltétel bekövetkezett, vagy
a 74/E. § (2)-(4) bekezdései alapján megszüntetik.

Az Alapítvány megszűnése esetén a hitelezők igényeinek kielégítése után felosztásra
kerülő vagyon visszaszáll az alapítókra az alapítási, illetve csatlakozási összeg erejéig,
illetve arányában.


