
Dr. BERÉNYI ZOLTÁN ALAPÍTVÁNY 
FLÓRIMIKLÓSEMLÉKÉRE  

ALAPÍTÓ OKIRAT 

melyben alulírott dr. Berényi Zoltán (szül.: 1922. április 3., anyja neve: Falk Katalin) 1114 
Budapest, Bocskai u. 4. sz alatti lakos, a budapesti Eötvös Gimnázium volt diákja, attól a 
felismeréstől indíttatva, hogy nemzetünk szellemi felemelkedésének nélkülözhetetlen 
feltétele az ifjú nemzedék szellemi teljesítőképességének jelentős javítása, zárt 
Alapítványt hozok létre az alábbiak szerint:  

I. 

Az Alapítvány neve és székhelye 

Az Alapítvány neve: „Dr. Berényi Zoltán Alapítvány Flóri Miklós emlékére” 

Az Alapítvány székhelye: 1053 Budapest, Reáltanoda u. 7.  

II. 

Az Alapítvány célja 

Az Alapítvány a Budapesti Eötvös József Gimnázium 9-12. évfolyamán tanuló diákok 
anyagi és erkölcsi megbecsülését célozza. Ösztönözni kívánja a fiatalok önképzését 
olyan pályázati dolgozatok megírására, amelyek az alábbi témakörök valamelyikébe 
sorolhatók:  
- az egyházak szerepe az ezeréves magyar kultúrtörténelemben  
- a magyarság és a környező népek kulturális kapcsolatai a múltban és a jelenben  
- híres külföldön élt vagy élő magyarok életrajza és méltatása  
- magyar politikusok-gondolkodók Európa-képe  
- a magyar történelem egyes eredményeinek európai visszhangja  
A legalább 10 sűrűn gépelt szövegeket mindenkor két illetékes szaktanár együttes 
írásbeli bírálata és minőségi besorolási javaslata alapján a kuratórium a folyó tanév záró 
ünnepélyén jutalmazza.  

A vonatkozó döntés határideje minden év április 30. napja.  
A jutalmak nagysága dolgozatonként a jelenlegi EU-árfolyamon értékelt 5000,- és 15000 
Ft közötti összeg lehet, amely az alapítványi összeg kamataiból folyósítandó.  
 

III. 



Az Alapítvány céljára rendelt vagyon és a vagyon és a vagyon 
felhasználásának módja.  

Az Alapítvány céljára rendelt vagyon 1 000 000. - Ft azaz egymillió forint, mely összeget 
az  alapító az Alapítvány  rendelkezésére bocsátott a ………………. sorozatszámú, 
……………..sorszámú 1 000 000 Ft értékű pénztárjegy átadásával. A Pénztárjegy 
tőkeösszege kamataival együtt 1999. napján felvehető, mely kamatokat első ízben az 
199912000. tanévzáró ünnepélyén a pályadíjnyertes diákok jutalmazására kell fordítani.  
 
A kijelölt kezelőnek az Alapítvány vagyonát a lejövedelmezőbb formában, 
pénzintézetnél elhelyezve kell kamatoztatnia.  

A kezelő az Alapítvány vagyonát akként használhatja fel az Alapítvány céljára, hogy az 
adományozott 1 000 000. - Ft tőkevagyon mindig az Alapítvány rendelkezésére álljon. 
Az alapítvány céljának teljesítésére csak az alapítványi összeg kamatait lehet ill. kell 
felhasználni oly módon, hogy a Kuratórium teljes belátása szerint jogosult a kamatokat 
az Alapítvány céljának megfelelően a diákok díjazására fordítani.  

Amennyiben a dolgozatok száma vagy színvonala nem teszi szükségessé vagy lehetővé 
az alapítványi összeg folyó évi kamatának felosztását, úgy a kamatok a következő évi 
kamatokhoz csatolandók.  

IV. 

Az Alapítvány kezelője, képviselője és a Kuratórium 
működése. 

Az Alapítványi vagyon kezelője és legfőbb döntéshozó szerve a kurátorokból ( 
gondnokokból) álló Kuratórium.  

Az Alapítvány ügyeit három tagú Kuratórium intézi, melynek elnöke az Eötvös József 
Gimnázium mindenkori igazgatója, (jelenleg: Doba László 1117 Budapest, Karinthy 
Frigyes u. 15. sz alatti lakos ). A Kuratórium tagja a Gimnázium mindenkori történelem 
munkaközösségének vezetője (jelenleg: Herber Attila 1085 Budapest, Kőfaragó u. 7. sz 
alatti lakos ), és az Eötvös József Gimnázium Baráti Egyesületének mindenkori elnöke ( 
jelenleg: Karsai Károly 1052 Budapest, Petőfi S. u. 12. sz. alatti lakos)  
A Kuratórium biztosítja az Alapítványának az Alapító Okiratban meghatározottak 
szerint folyamatos működését, gondoskodik az Alapítvány vagyonának az Alapító 
Okiratban rögzített céloknak megfelelő felhasználásáról.  
 
A Kuratórium üléseit az elnök hívja össze a napirend közlésével. A meghívók küldése és 
a Kuratórium ülésének időpontja között legalább 15 napnak kell eltelnie. A Kuratórium 
akkor határozatképes, ha ülésein mindhárom tagja jelen van. A határozatképtelenség 
miatt változatlan napirenddel megismételt ülés akkor határozatképes, ha azon legalább 
két Kuratóriumi tag jelen van.  



A Kuratórium üléseit szükség szerint, de legalább évente egyszer tartja.  
A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza. 
Szavazategyenlőség esetén az elnök szavazata dönt.  

A Kuratórium kizárólagos hatáskörébe tartozik:  
- az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának meghatározása  
- döntés az Alapítvány kamatainak az Alapító Okiratban meghatározott célra 
történő felhasználásáról  
- az Alapítvány éves gazdálkodási tervének és mérlegének elfogadása  
- döntés azokban a kérdésekben, amelyeket az Alapítvány Szervezeti és Működési 

Szabályzata a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal.  

Az Alapítvány képviselője a Kuratórium mindenkori elnöke.  

A bankszámláról való utalványozáshoz, készpénz felvételéhez az elnök és egy 
kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges.  

V. 

Vegyes rendelkezések: 

1. / Az alapítványi vagyon felhasználásáról a Kuratórium minden év május 18. napjáig 
köteles elszámolást készíteni a folyamatosan vezetett nyilvántartása alapján, és azt 
május 31-ig az alapítónak megküldeni.  
2./ Az alapítványi összeg kívülálló személy csatlakozásával már nem növelhető ( zárt 
alapítvány), az alapítványi vagyont csak az alapító növelheti jelen Alapítvány 
módosításával vagy végrendelkezéssel.  
3./ Az Alapítvány bármely okból történő megszüntetése esetén a kezelők kötelesek a 
fennmaradó vagyont az Alapítvány szellemének megfelelően, az Eötvös József 
Gimnázium Baráti Egyesülete soron következő közgyűlésének határozata alapján a 
Gimnázium céljaira fordítani.  
4./ Az Alapítványra a jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekben a Polgári 
Törvénykönyv ill. az alapítványok tevékenységére vonatkozó mindenkori hatályos 
jogszabályok rendelkezései irányadók.  

Kelt Budapest, 1999. 

Dr. Berényi Zoltán 
 


