
A BÍRÓ KÁROLY ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA 

módosított, egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata 

Preambulum 

Alulírott Alapítók 1989. január2-án létrehozták a Bíró Károly Alapítványt, amelyet a 
Fővárosi Bíróság 1991. február 11-én kelt 8.Pk. 64.900/2. ügyszámú végzésével, 1186. 
sorszám alatt nyilvántartásba vett. 
 
Az Alapítók az alapító okiratot a közhasznú szervezetekről szóló. 1997. évi CL VI 
törvényben foglaltaknak megfelelően módosítják. 
 
1.) Az Alapitók:  Bíró Ferenc  

cím: 1055 Budapest, Váci u. 8. 
 

Bíró Ferencné 
cím: 1055 Budapest, Váci u. 8. 

 
2.) Az Alapítvány neve: Bíró Károly Alapítvány 
 
3.) Az Alapítvány székhelye: 1053 Budapest, Reáltanoda u. 7. 
 
4.) Az Alapítvány célja:  
 
Az Eötvös József Gimnázium matematika iránt érdeklődő és tehetséges diákjainak 
támogatása.  
 
Az Alapítványból 1990. júliusával kezdődően minden tanév végén megjutalmazandó 
az abban a tanévben másodikos diákok közül az, aki a díjat megpályázta, és a 
pályázók közül a legeredményesebb. 
 
A jutalmazandó tanulók kiválasztásának kritériumai: 
 

- a Középiskolai Matematikai Lapok feladatmegoldásába való 
bekapcsolódás, az iskola matematika versenyén való részvétel, az iskola 
matematika feladatmegoldó pontversenyén való részvétel, valamint az 
Arany Dániel matematika versenyen való részvétel. 
 
- a díjat az elsős évfolyamos tanulók pályázhatják meg. 
 

A jutalmazandó tanulók, kiválasztásában az Eötvös József Gimnázium mindenkori 
igazgatója, matematikatanári munkaközösségének vezetője vesz részt. 
 
A jutalom átadásakor - az évzáró ünnepélyre - a fent említettek meghívják a Bíró 
család képviselőjét. Amennyiben a fent említettek indokoltnak találják a matematika 



tanárok munkaközösségének egyetértésével a díjat megoszthatják. 
 
Az Alapítvány pályázat útján egyszeri díjat és egyszeri támogatást is nyújthat. 
 
A pályázat nem tartalmazhat olyan feltételeket, amelyekből - az eset összes 
körülményeinek mérlegelésével - megállapítható, hogy a pályázatnak előre 
meghatározott nyertese van (színlelt pályázat). 
 
Az Alapítvány besorolási kategóriája: közhasznú szervezet.  
Az Alapítvány által végzendő közhasznú tevékenység:  

- nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés  
5.) Az Alapítvány induló vagyona: az Alapítók által rendelkezésre bocsátott 50.000.-
Ft, azaz: Ötvenezer forint. 
 
Az Alapítvány induló vagyona, annak kamatai, valamint a csatlakozások teljes 
összegben használhatóak fel az Alapítvány céljainak elérése érdekében. 
 
Az Alapítványhoz bármely bel- és külföldi természetes és jogi személy csatlakozhat, 
ha az Alapítvány céljaival egyetért, és azt anyagilag támogatni kívánja. 
 
Az esetleges külföldi támogatásoknak valutában történő kezelésére külön 
devizaszámlát nyit és az azon lévő, illetve oda befolyó összeget devizában is 
felhasználhatja. 
 
6.) Az Alapítvány kezelő szerve: a Kuratórium, melynek létszáma 3 fő. 
 
6.1. Az Alapítvány Kuratóriumának tagjai: 
 
 
A kuratóriumi tagokat az Alapítók határozatlan időre kérik fel, amely megbízatás 
csak indokolt esetben (74/C. §. (6) bekezdés) vonható vissza. 
 
Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezelő szerv (Kuratórium), 
amelyben az alapítók - közvetlenül vagy közvetve - az alapítvány vagyonának 
felhasználására meghatározó befolyást gyakorolhatnak. (Ptk. 74/C. §. (3) bekezdés.) 
 
6.2. A Kuratórium dönt a pénz és más alapítványi tulajdonban lévő eszközök 
alapítványi célnak megfelelő felhasználásáról, jogköre továbbá saját működési 
rendjének kialakítása. 
 
6.3. A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik, 
valamint évente egy alkalommal köteles tájékoztatni az Alapítókat az Alapítvány 
munkájáról, különös tekintettel az alapítványi vagyon kezelésére és 
felhasználására. 
 
6.4. A Kuratóriumot az elnök írásban hívja össze. Szabályszerűnek az összehívás 
akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját 



megelőzően írásban értesülnek és az ülés tárgysorozatáról leírást kapnak. 
 
6.5. A Kuratórium ülései nyilvánosak. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a 
szabályszerűen összehívott ülésen a határozat meghozatalakor a tagok kétharmada 
legalább jelen van.  
A Kuratórium döntéseit, nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt. 
 
6.6. A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy 
akinek közeli hozzátartozója /Ptk. 685. §. b./ élettársa (a továbbiakban együtt: 
hozzátartozó) a határozat alapján 
 
- kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 
- bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyéb ként 
érdekelt. Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a 
bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgáltatás. 
 
6.7. A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető készül, amelyből 
megállapítható a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a 
döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges személye). 
 
A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban közli 
az érintettetekkel ,valamint a döntést az Alapítvány székhelyén kifüggeszti. 
 
Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az Alapítvány 
székhelyén bárki betekinthet, arról saját költségére másolat készíthet. 
 
A Kuratórium évente egyszer az iskolai sajtó útján, nyilvánosságra hozza 
szolgáltatásainak igénybevételi módját, valamint a működéséről készült szakmai-
pénzügyi beszámolót. 
 
7.) Felügyelő Bizottság 
 
7.1. Az Alapítvány éves bevétele nem haladja meg az ötmillió forintot, ezért, 
elkülönült felügyelő szervet nem hoz létre. 
 
8. A közhasznú szervezet megszűntét követő két évig nem lehet az Alapítvány 
vezető tisztségviselője az a személy, aki olyan közhasznú szervezetnél töltött be - 
annak megszűntét megelőző' két évben legalább egy évig - vezető tisztséget, amely 
az adózás rendjéről szóló törvény szerinti köztartozását nem egyenlítette ki. 
 
9. Az Alapítvány köteles az éves beszámoló jóváhagyásával egyidejűleg 
közhasznúsági jelentést készíteni. 
A közhasznúsági jelentés elfogadása a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe 
tartozik. 
Az Alapítvány éves beszámolójának jóváhagyása a közhasznúsági jelentés 
elfogadásával egyidejűleg, tárgyévet követő év május 31. napjáig a Kuratórium 
egyhangú döntése alapján történik. 



 
10.) Az Alapítvány vagyona felett utalványozási joga bármely két olyan kuratóriumi 
tagnak együttesen van, akik megfelelnek a Ptk 74/C. §. (3) bekezdésében 
foglaltaknak. Utalványozásra jogosultak: 
 
11.) Az Alapítvány esetleges megszűnésére a Ptk 74/E paragrafusa az irányadó. 
Megszűnés esetén a maradék vagyon az Eötvös József Gimnáziumra száll át. 
 
12.) Az Alapítvány vállalkozói tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet 
az Alapítvány fő tevékenysége. Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet csak 
közhasznú céljainak megval6sítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez. 
Gazdálkodása során elért eredményét nem oszthatja fel, azt az alapítványi célokban 
megfogalmazott tevékenységekre használja fel. 
 
13.) Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete 
pártoktól független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól 
támogatást nem kap, továbbá országgyűlési és önkormányzati képviselőjelöltet 
nem állít és nem támogat. 
 
14.) Amennyiben az Alapítvány befektetési tevékenységet végez, a Kuratórium 
Befektetési Szabályzatot készít és azt egyhangúlag fogadja el. 
 
15.) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben az 1987.évi 11.sz. 
törvényerejű rendelettel módosított Polgári Törvénykönyv 74/A-74/F. par.-ai, 
valamint a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény szerint kell 
eljárni. 
 

VIII. 
Az alapítvány képviselete 

 
8.1. Az alapítvány képviselője a kuratórium elnöke, akit akadályoztatása esetén a 
kuratórium titkára és a kuratórium tagja helyettesítenek.  
8.2. Bankszámla feletti rendelkezésre két kuratóriumi tag együttes aláírással 
jogosult. 

 
IX. 

Az alapítvány megszűnése 
 
9.1. Az alapítvány megszűnése esetén vagyonát az alapítványt tevő Eötvös József 
Gimnázium Baráti Egyesületének kell átadni.  
 

X.  
Záró rendelkezések 

 
10.1. Jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Ptk. rendelkezései 
az irányadók.  



10.2. Jelen Alapító Okiratot az alapító által adott megbízás alapján dr. Sátori Anna 
ügyvéd, a Sátori és Lutter Ügyvédi Iroda (1054 Budapest, Aulich u. 7.) tagja 
készítette és jegyezte ellen. Az alapító egyidejűleg meghatalmazza az eljáró 
ügyvédet az alapítvány képviseletére Fővárosi Bíróság előtti eljárásban a 
módosítások átvezetésével kapcsolatban. 
 
Budapest, 2002. július 25. napján 
 


