
A STOKOVSZKY IVÁN ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ 
OKIRATA 

 
 
melyben alulírott Stokovszky Iván ( szül: 1909. január 29., anyám neve: Éger Emma) 
1162 Budapest, Muzsika u. 17. sz. alatti lakos, az Eötvös József 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: „Stokovszky Iván Alapítvány” 
Az Alapítvány székhelye: 1053 Budapest, Reáltanoda u. 7. sz. 

II. 

Az Alapítvány célja 

Az alapítvány a budapesti Eötvös József Gimnázium 12. évfolyamán végzett, 
érettségizett tanulók anyagi és erkölcsi megbecsülését célozza akként, hogy az 
alapítvány minden évben a tanévzárón kiosztandó díjban részesíti - nemre, vallásra, 
származásra való tekintet nélkü1 - azon hallgatókat, akik tanulmányaik során kitűnő 
vagy jeles eredményt értek el, erkölcsi feddhetetlenséget és példamutató emberi 
tartást bizonyítottak. 

II. 

Az Alapítvány céljára rendelt vagyon és a vagyon felhasználásának 
módja 

Az alapítvány céljára rendelt vagyon 1.000.000.-ft, azaz egymillió forint, mely 
összeget alapító az Alapítvány rendelkezésére bocsájtott a II. sorozatszámú, 
340007069 sorszámú 1.000.000.-ft névértékű Zafír Pénztár jegy átadásával. A 
pénztárjegy tőkeösszege kamataival 'együtt 1997. május 17. napján felvehető, mely 
kamatokat első ízben az 1997. évben érettségizett diákok díjazására kell fordítani. 
A kijelölt kezelőnek az Alapítvány vagyonát a legjövede1mezőbb formában, 
pénzintézetnél elhelyezve kell kamatoztatnia. Az alapítványi vagyon hozadékát az 
esetleges vállalkozói tevékenységből befolyó vagyonszaporulat is növelheti.  
 
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 felosztani, és a hallgatók díjazására 
fordítani.  



III. 

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 Osztályfőnöki Munkaközösségének vezetője (jelenleg: Hegedűs Katalin 
1073 Budapest, Erzsébet krt. 15. sz. alatti lakos) és az Eötvös József Gimnázium Baráti 
Egyesületének mindenkori elnöke (jelenleg: dr Monos Emil 1143 Budapest, Stefánia 
út 28/a. sz. alatti lakos).  
 
A Kuratórium biztosítja az Alapítványnak az Alapító Okiratban meghatározottak 
szerinti folyamatos működését, gondoskodik az Alapítvány vagyonának az Alapító 
Okiratban rögzített céloknak megfelelő fe1használásáról.  
 
A Kuratórium üléseit az Elnök hívja össze a napirend közlésével. A meghívók 
elküldése és a Kuratórium üléseinek 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 (jelenleg Doba László). 
 
A bankszámláról való utalványozáshoz, készpénz felvételéhez az elnök és egy 
kuratóriumi tag együttes aláírása szükséges. 



IV. 

Vegyes rendelkezések 

1./ Az alapítványi vagyon felhasználásáról a Kuratórium minden év március 18. 
napjáig köteles elszámolást készíteni a folyamatosan vezetett nyilvántartásuk 
alapján. 

 
2./ Az alapítványi összeg kívülálló személy csatlakozásával nem növelhető (zárt 

alapítvány), az alapítványi vagyont csak az alapító növelheti jelen Alapítvány 
módosításával vagy végrendelkezéssel. 

 
3./ Az Alapítvány bármely okból történő megszűnése esetén a kezelők kötelesek a 

fennmaradó vagyont az Alapítvány céljának megfelelően az Eötvös József 
Gimnázium egyszeri támogatására felhasználni. 

 
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, 1997. március 18. napján  
 
 
 

Stokovszky Iván 
Alapító 

 


