
A „Nándori Gyula” alapítvány 

egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 

 

1. Az alapítvány megnevezése:  

„Nándori Gyula” alapítvány 

 

2. Alapító: 

Név Lakcím Felajánlott összeg (Ft) 

Dr. Bakó Károly 1025 Budapest, Csejtei u. 15-19. D ép. I. em. 2. 100.000,- 

 

3. Az Alapítvány székhelye: 

Miskolci Egyetem  

3515 Miskolc, Egyetemváros 

 

4. Az Alapítvány induló vagyona:  

100.000,- Ft azaz Egyszázezer forint   

Az Alapítvány nyitott, ahhoz mindazon természetes és jogi személyek csatlakozhatnak, akik 

elfogadják az Alapítvány céljait és azok megvalósításához hajlandók anyagi hozzájárulást 

felajánlani. 

 

5. Az alapítvány célja: 

Az Alapítvány segíti a Miskolci Egyetem tehetséges, ill. szociálisan rászoruló öntészet szakirányos 

hallgatóinak tanulmányi munkáját ösztöndíj adományozásával.  

Támogatja az öntészet szakirányos hallgatók üzemlátogatásokon és üzemi szakmai gyakorlatokon 

való részvételét a költségek vagy azok egy részének biztosításával. 

Támogatja az öntészet szakirányos hallgatók tudományos diákköri munkákban, tudományos 

kutatásokban való részvételét hallgatói kutatói ösztöndíj biztosításával, kiemelkedő teljesítményeik 

jutalmazásával. 

Segíti az öntészeti képzés színvonalának javítását jegyzetek és oktatási segédletek készítésének, 

könyvek, folyóiratok, műszerek, gyakorlati oktató berendezések, szoftverek beszerzésének 

támogatásával. 

Az oktatói utánpótlás javítása érdekében támogatja az oktatók és kutatók kiemelkedő 

tevékenységének erkölcsi-anyagi elismerését; tanulmányutakon, ill. hazai és nemzetközi szakmai 

rendezvényeken való részvételét. 

Támogatja az öntészettel kapcsolatos egyetemi rendezvényeket, konferenciákat, szakmai 

tanácskozásokat a szervezési költségek vagy azok egy részének biztosításával.  

Támogatja azokat a hallgatói vagy fiatal kutatói kezdeményezéseket, melyek az alapítvány céljaival 

egybeesnek, s más alapítványnál támogatásban nem részesülnek. 

  

6. Az alapítvány közhasznú tevékenysége: 

A felsőoktatáshoz (2011. évi CCIV. tv.), mint közfeladathoz kapcsolódó tudományos tevékenység, 

kutatás és oktatás segítése, ismeretterjesztés támogatása.  
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7. Az Alapítvány kezelő szerve és működése: 

Az Alapítvány képviseletét, tevékenységének irányítását, az Alapítványhoz benyújtott pályázatok 

elbírálását a Kuratórium látja el. A Kuratórium egy elnökből és négy tagból áll, akiket az alapító kér 

fel. A kuratórium elnökének és tagjainak megbízatása az alapító általi visszavonásig érvényes. 

A kuratórium elnöke: Dr. Dúl Jenő (3533 Miskolc, Glanzer Miksa utca 20.) 

  tagjai:  Dr. Tóth Levente (3534 Miskolc, Fadrusz János utca 10.) 

    Dr. Hatala Pál (1137 Budapest, Katona József utca 16. 6. em. 13a) 

    Dr. Lengyel Károly (1119 Budapest, Pajkos utca 23.) 

    Katkó Károly (1202 Budapest, Olt utca 46.) 

 

A Kuratóriumot működése folyamán az elnök képviseli. A kuratórium elnöke jogosult az alapítvány 

nevében – a kuratórium tagjainak előzetes írásos egyetértése szerint – az alapítványi vagyon 

felhasználására vonatkozó szerződések kötésére, továbbá az alapítóval való kapcsolattartásra. Az 

alapítvány bankszámlája feletti rendelkezésre a kuratórium elnöke és egy felkért kuratóriumi tag 

együttesen jogosult. 

A Kuratórium tagjai tevékenységüket társadalmi munkában látják el. A munkájukkal kapcsolatban 

felmerült és igazolt költségeik megtérítésére igényt tarthatnak. 

A Kuratórium szükség szerint, de legalább évi egy alkalommal ülésezik, melyen köteles az éves 

beszámolót és a közhasznúsági mellékletet megtárgyalni. Az éves beszámoló és a közhasznúsági 

melléklet jóváhagyása egyszerű szótöbbséggel, a kuratórium egyéb határozatainak meghozatalára 

előírt módon történik. Az ülést minimálisan nyolc nappal a kezdete előtt, írásbeli meghívóval, a 

napirend közlésével az elnök hívja össze. 

A Kuratórium határozatképes, ha minimum három tag jelen van az ülésen. A Kuratórium döntéseit 

egyszerű szótöbbséggel, nyílt szavazással hozza, szavazategyenlőség esetén a szavazást meg kell 

ismételni, a megismételt szavazás eredménytelensége esetén az elnök szavazata dönt.  

A Kuratórium hatáskörébe tartozik az éves beszámoló és a közhasznúsági jelentés jóváhagyása, a 

célokkal megegyező pályázatok kiírása és elbírálása A kuratóriumi ülések nyilvánosak, mely 

nyilvánosság a jogszabályban meghatározott esetben korlátozható. 

A kuratóriumi ülésekről jegyzőkönyv készül, mely az ülésen elhangzottakat, a hozott határozatokat, 

és a határozathozatal összesített szavazatait rögzíti. A jegyzőkönyvet az elnök és egy előzetesen 

felkért tag hitelesíti. A határozatokról Határozatok Tárát kell vezetni, mely évente emelkedő 

számsorrendben tartalmazza a határozatokat, a határozathozatal időpontját, hatályba lépését, a 

szavazásban résztvevők összesített szavazatait. A Határozatok Tára bejegyzéseit az elnök hitelesíti. 

A kuratórium határozatairól az érintetteket az elnök levélben vagy elektronikus levélben értesíti a 

döntés meghozatalát követő öt munkanapon belül. A kuratórium döntéseit az Alapítvány honlapján 

közzé kell tenni. 

Az alapítvány működésével kapcsolatos iratokba az alapító és a kuratóriumi tagok jogosultak 

betekinteni, egyéb szervek és személyek csak az elnök hozzájárulásával (kivéve jogszabályi 

rendelkezéssel ellenőrzésre feljogosított szervek, személyek). 

A beszámoló és a közhasznúsági melléklet nyilvános, melybe az Alapítvány székhelyén bárki 

betekinthet, illetve arról saját költségére másolatot készíthet. 
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8. Összeférhetőségi szabályok: 

A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 

hozzátartozója a határozat alapján 

a)  kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

b)  bármilyen más előnyben részesül, ill. a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. 

Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés 

nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 

A közhasznú szervezet megszűnését követő három évig nem lehet más közhasznú szervezet vezető 

tisztségviselője 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; 

d)  amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint 

felfüggesztette vagy törölte. 

A vezető tisztségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennyi érintett közhasznú 

szervezetet előzetesen tájékoztatni arról, hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más közhasznú 

szervezetnél is betölt. 

 

9. Az Alapítvány pártsemlegessége: 

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet (pártpolitikai tevékenység, továbbá országgyűlési 

képviselő; megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelölt állítása) nem folytat, szervezete 

pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 

10. Az Alapítvány vagyona és vagyonának felhasználása: 

Az alapítvány induló vagyona az alapító által rendelkezésre bocsátott 100.000 Ft, azaz Egyszázezer 

forint. 

Az alapítvány vagyonának további forrásai: 

a)  a nyitott alapítványhoz csatlakozók által hozott vagyon, továbbá a természetes vagy jogi 

személyek, ill. ezek jogi személyiséggel nem rendelkező szervezeteinek pénzbeli, dologi vagy 

bármely vagyoni értékű joggal történő felajánlásai, hozzájárulásai; 

b)  a pénzbeli hozzájárulások kamatai; 

c)  a 350/2011. (XII. 30.) Kormányrendeletben felsorolt, jelen alapítói okirat fenti pontjaiban nem 

említett egyéb bevételek. 

Alapítványi célokra az induló tőke hozadékai, ill. a csatlakozások és azok hozadékai használhatók 

fel. 

Az alapítványi vagyon felhasználásának jogcímei: 

a)  célirányos feladatok finanszírozása, illetve az ezek végrehajtásával kapcsolatos költségek 

fedezése; 

b)  pályadíjak adományozása pályázati kiírás alapján; 

c)  oktatók, kutatók és hallgatók alapítványi pályázatainak elbírálása alapján alapítványi 

támogatások megítélése;



 


