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A MATEMATIKA OKTATÁSÉRT ÉS KUTATÁSÉRT Alapítvány  
Alapító okirata 

annak valamennyi módosításával egységes szerkezetben, aholis az alapító döntésén és a Fővárosi Törvényszék 
14.Pk.60.405/2008/13. sz. végzésén alapuló 2015. október 16-i változásokat dőlt betűveljelöljük. 

 
 
Prof. dr. LOVÁSZ LÁSZLÓ 1125. Budapest, Kikelet u. 38/A alatti lakos (Anyja neve: Pánczél Lívia) a Polgári Törvénykönyvről 
szóló 1959. évi IV. törvény 74/A § (1) bekezdésében írt felhatalmazás alapján a matematikus- és matematikatanár képzés 
segítésére 2008. szeptember 2-án létrehozta a 
 

MATEMATIKA OKTATÁSÉRT ÉS KUTATÁSÉRT 

nyílt alapítványt. 
 

1. Az alapítvány székhelye: 1117 Budapest, Pázmány Péter sétány 1/c. 
 

2. Az alapítvány célja:  
 

Pótlólagos anyagi erőforrások előteremtése az ELTE TTK Matematikai Intézete által felügyelt matematikus és 
matematikatanár képzés, valamint a Matematikai Doktori Iskola keretében folyó doktoranduszképzés támogatása. 
A Matematikai Intézet oktatói és doktoranduszai tudományos munkájának támogatása.  

A kiváló előmenetelű matematikus és matematika tanár szakos egyetemi hallgatók és doktoranduszok számára hallgatói, 
doktoranduszi, predoktori és posztdoktori ösztöndíjak létesítése. 

A matematikus és matematika tanár szakos egyetemi hallgatók tudományos diákköri munkájának támogatása, pályadíjak 
kiírásával történő ösztönzése. 

Az oktatás korszerűsítéséhez hozzájáruló, színvonalas oktatási segédleteket készítő és eredményes témavezetői 
tevékenységet folytató oktatók munkájának honorálása, hozzájárulás a szükséges speciális infrastruktúra anyagi feltételeinek 
biztosításához. 

Minden olyan tevékenység támogatása, amely hozzájárul ahhoz, hogy a matematikusok és matematika tanárok oktatásának 
színvonala és infrastrukturális körülményei megfeleljenek a korszerű egyetemi képzés igényeinek, és ahhoz, hogy a 
Matematikai Intézet oktatói nemzetközi szintű kutatómunkát folytassanak. 

Az alapítványt a Fővárosi Bíróság 10636  sorszámmal nyilvántartásba vette az 1959. évi IV. tv (régi Ptk) 74/B §-a alapján.  

Az alapítvány jogállása közhasznú, jogi személy. 

Az alapítvány megfelel a 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, (Ectv.) valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról 
és ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezéseinek. 

 
Az Alapítvány közhasznú cél szerinti tevékenységei: 

 

Tudományos tevékenység és kutatás, nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés. 

Matematikatanárok és matematikusok oktatási színvonalának figyelemmel kísérése, emelése. 

 Hozzájárulás az ELTE TTK Matematikai Intézetes nemzetközi szintű kutatómunkájának támogatásához. 

A z alapítvány által végzett közfeladatok teljesítését előíró jogszabályhelyek írják elő:: 

- A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (Kntv.) 1. § (1) és (2) bekezdése,, 2. § (1) bekezdése, valamint   19. 
§     (2) bekezdés e)- g) pontjai; 

- A nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) 2. § (1)-(2) bekezdése, valamint 11. § (1) bekezdés d) pontja 

Ez utóbbi jogszabályhelyekkel függ össze az Nftv. 1. sz. mellékletének 1/A pontja, mely szerint az  Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Budapest (ELTE) állami egyetem, illetve az ELTE alapító okiratának 6. pontja, melynek értelmében az 
alapítói jogokat  az Országgyűlés. gyakorolja. 

A Ptk.3:393. § (1) bekezdése értelmében semmis az alapító okiratban az alapítvány céljának módosítása, kivéve, ha az 
alapítvány a célját megvalósította, vagy a cél elérése lehetetlenné vált, és az új cél megvalósítására az alapítvány elegendő 
vagyonnal rendelkezik. 
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3. Az alapítvány nyílt, ahhoz természetes és jogi személyek is  adományokkal  csatlakozhatnak, feltéve, hogy az alapítvány 
céljaival és az alapító akaratával egyetértenek. A csatlakozó adományának elfogadásáról a Kuratórium (6. pont) dönt. A 
Kuratórium akkor jogosult és köteles a csatlakozó adományát elfogadni, ha a csatlakozó az adomány felhasználására nem 
határoz meg az alapítvány céljaival össze nem egyeztethető feltételt. A csatlakozással és az adományozással a csatlakozó 
nem szerez jogot az alapítói jogok gyakorlására. 

 
4. Az alapítvány induló vagyona 
 
10.000.000,- (azaz tízmillió) Ft, amelyet az alapító az alapító okirathoz mellékelt pénzintézeti igazolás értelmében az 
alapítványi célok megvalósítására letétbe helyezett. 

 
5. Az alapítvány határozatlan időre jött létre.  

 
Az alapító kijelenti, hogy a fenti alapítói vagyon az alapítvány nyitott jellegére tekintettel az alapítvány működésének 
megkezdéséhez elegendő. Az alapítvány a vagyonával önállóan gazdálkodik és a jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően 
vállalkozási tevékenységet is folytathat, csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve, 
gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. 

 
Az alapítványi vagyon kamatai és a törzsösszeg is felhasználható az alapítvány céljaira, de az induló vagyon 50 %-át a 
folyamatos működés biztosítása érdekében a pénzintézetnél letétben kell tartani. 

 

A Ptk.  3:393. § (2) bekezdése értelmében semmis az alapító okirat olyan módosítása, amely az alapítvány vagyonának 

csökkentésére irányul, vagy - ha az alapítványhoz csatlakozás történt - az alapítvány jogutód nélküli megszűnése esetére 
kijelölt kedvezményezett személyét megváltoztatja. 

 
6. Az alapító a vagyon kezelésére négytagú kuratóriumot hoz létre, melynek elnöke: 
Dr. TURÁN PÁLNÉ (született  SÓS VERA, anyja neve: Rosenberg Erzsébet) 1124 Budapest, Németvölgyi u. 72/b.  

 
A kuratórium tagjai:  

 
Dr. JUHÁSZ ISTVÁN (Anyja neve: Farkas Edit) 1121. Budapest, Alkony u. 7/a, aki az alapítványt önállóan képviseli és 
aláírásra jogosult. A képviselet magában foglalja a kötelezettségek vállalását is. 

 
Dr. LACZKOVICH MIKLÓS (Anyja neve: Farber Ilona) 1092. Budapest, Erkel u. 13/A. 
 
A kuratórium negyedik tagjaként az Eötvös Loránd Tudományegyetem Matematikai Intézete mindenkori intézetvezetőjét 
kívánom jelölni, aki az alapító okirat 2015. október 16-i módosításakor 
 
Dr. SZŐNYI TAMÁS  (Anyja neve: Réder Mária) 1022 Budapest, Lórántffy Zs. út 14. 
 
A kuratórium az alapítvány ügyvezető szerve. A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. 
 
A kuratórium elnökét és tagjait az alapító határozatlan időre jelöli ki és az alapító hívja vissza azzal, hogy a kuratórium egyik 
tagjaként az alapító az Eötvös Loránd Tudományegyetem Matematikai Intézete mindenkori intézetvezetőjét kívánja kijelölni. 
Ha az intézetvezető e megbízatása megszűnik, úgy az alapító az erre tekintettel kijelölt kuratóriumi tagot tisztségéből 
visszahívja. Egyéb esetben az alapító akkor dönt a kuratóriumi elnök és tag visszahívásáról, ha vele szemben kizáró, vagy 
összeférhetetlenségi ok merül fel, vagy tisztségének fennmaradása az alapítványi célok megvalósítását közvetlenül 
veszélyezteti. 

    A kuratóriumi elnöki tisztség és tagság a kijelölt személy által történő elfogadással jön létre.  

Az alapító által történő visszahíváson kívül a kuratóriumi elnöki tisztség és tagság megszűnik a Ptk. 3:25. § (1) e-g) pontjában 
írt esetekben, azaz  

-  lemondással; 
-  a kuratóriumi tag halálával –  
-  a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő korlátozásával. 

 
A kuratórium elnöke és tagjai feladataikat díjazás nélkül látják el. 
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A Ptk. 3:397. § (3)-(4) bekezdései értelmében: 

-  Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja. Az alapító okirat eltérő    
 rendelkezése semmis. 

-  Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis. 
 

7.  Összeférhetetlenség 
 

A Ptk. 3:22. § (1), (4), (5), és (6) bekezdései értelmében  
- kuratóriumi elnök és tag az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a tevékenysége ellátásához 

szükséges körben nem korlátozták. 
- nem lehet a kuratórium elnöke és tagja az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés büntetésre 

ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült. 
- nem lehet a kuratórium elnöke és tagja az, akit e foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit valamely foglalkozástól jogerős 

bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt tevékenységet folytató jogi személy vezető 
tisztségviselője nem lehet. 

-  az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet az alapítvány vezető tisztségviselője az, akit 
eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 

A közhasznú szervezet megszűnését követően 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, illetőleg törölte.  
 
8. Az alapítvány vagyonának kezelésével pénzintézetet kell megbízni. Az alapítvány bankszámlája felett annak képviselője,  
Juhász István rendelkezik. Az alapítvány házipénztárában a működéssel összefüggő közvetlen kiadások fedezése céljából 
legfeljebb 300.000 Ft tartható. 

A kuratórium köteles az alapítvány céljára rendelt vagyont hatékonyan működtetni és gyarapítani. Ennek érdekében a 
kuratórium gondoskodik arról, hogy az alapítvány céljait és tevékenységét az állampolgárok, valamint érintett szervezeteik 
minél szélesebb körben megismerjék. Az alapítványi vagyon az alapító által az alapító okiratban meghatározott célokra 
használható fel. Az alapítvány támogatásait a kuratórium a beérkezett kérelmek, illetve a kuratórium saját kezdeményezése 
alapján ítéli oda. Indokolt esetben pályázatot is kiír. A kuratórium hatáskörébe tartozik továbbá az Ectv. 29. § (2)-(3) 
bekezdése szerint tartalommal elkészített éves beszámoló és közhasznúsági melléklet többségi határozattal való elfogadása 
is.  

Bármely kuratóriumi tag kérheti kuratóriumi ülés összehívását a cél és az ok megjelölésével. Ilyen kérelem esetén a 
kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül intézkedni az ülés összehívásáról. Ha ennek a 
kötelezettségének a kuratórium elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő tag is összehívhatja. 

A kuratórium üléseit az elnök köteles külön kérés nélkül is  legalább évente 2 alkalommal összehívni. ,A meghívókat az 
alapítvány nevének, székhelyének, valamint az ülés időpontjának, helyszínének és napirendjének megjelölésével az átvételt 
visszaigazoló e-mail-ben, azok esetében, akik e-mail-címmel nem rendelkeznek, tértivevényes levélben  kell, elküldeni úgy, 
hogy a tagok legkésőbb az tervezett ülés előtt 6 nappal értesüljenek a meghívó tartalmáról.. A napirendet a meghívóban olyan 
részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A 
kuratórium ülései nyilvánosak. A kuratóriumi ülések meghívóit az alapítvány honlapján is közzé kell tenni. A kuratórium 
döntéseit nyílt szavazással, többségi határozattal hozza, amelynek során mind az elnök, mind a tagok egyenlő szavazattal 
rendelkeznek.  Szavazategyenlőség esetén az elnök új szavazást rendel el, ismételt szavazategyenlőség esetén az indítványt  
elvetettnek kell tekinteni. A kuratórium határozatképes, ha ülésén minden tagja jelen van.  

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 

a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy az alapítvány terhére másfajta előnyben részesít.  
b) akivel a határozat szerint szerződést kell kötni; 
c) aki ellen a határozat alapján pert kell indítani; 
d) akinek olyan hozzátartozója érdekelt a döntésben, aki a jogi személynek nem tagja vagy alapítója; 
e) aki a döntésben érdekelt más szervezettel többségi befolyáson alapuló kapcsolatban áll; vagy 
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben. 
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Nem minősül előnynek a közhasznú szervezet cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
nem pénzbeli szolgáltatás. 

 A kuratórium a határozatait, annak meghozatalától számított 3 napon belül köteles az un. „Határozatok Könyv”-ébe bevezetni, 
amelyből döntésének tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya (ha lehetséges 
személye) megállapítható. 
A kuratórium döntéseit az érintettekkel, a döntés meghozatalát követő 3 napon belül, e-mailben, az érintettektől 
visszaigazolást kérve, közli. Határozatai nyilvánosak, azokat az alapítvány honlapján bárki megtekintheti. Az alapítvány 
működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba, képviselőjével előzetesen e-mailbenegyeztetett időpontban az alapítvány 
székhelyén minden külső érdeklődő betekinthet. Az alapítvány működéséről, szolgáltatásai igénybevétele módjáról szóló 
felhívásait, valamint beszámolóit honlapján hozza nyilvánosságra.  

        Az alapítvány honlapjának webcíme a következő: www.cs.elte.hu 

Az alapítvány éves beszámolójának és mellékleteinek tervezetét az alapítvány képviselője terjeszti elő az elnök útján 
kuratóriumi jóváhagyásra legkésőbb a benyújtásra rendelkezésre álló határidő lejárta előtt 30 nappal. A beszámoló tervezetét 
a jóváhagyás tárgyában összehívott kuratóriumi ülés meghívójához csatolni kell.  A  jóváhagyásról történő határozathozatalra 
a kuratórium egyéb döntéseinek meghozatalára vonatkozó szabályok az irányadók. 

 
9. Az alapító az alapító okiratot későbbiekben, a törvényben meghatározott esetekben módosíthatja. A módosításra csak 
indokolt esetben kerülhet sor. A módosítás az alapítvány nevét, célját alapvetően nem változtathatja meg, illetőleg a vagyonát 
nem csökkentheti. 

 
10.  Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól független és azoknak anyagi támogatást 
nem nyújt. 
Továbbá az alapító nyilatkozik arról, hogy az alapítvány éves bevétele nem haladja meg az ötmillió forintot. 

 
11.  Az alapítvány megszűnése esetén a megmaradó vagyont hasonló célú alapítványok támogatására kell felhasználni. 

 
Az alapító okiratban nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, 
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, valamint a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény rendelkezései szerint működik. 
 
Záradék: 
 
Alulírott alapító igazolom, hogy a létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel a létesítő okirat  módosítások 
alapján hatályos tartalmának.  

 
Budapest, 2015. október 16. 
     
 
              
                     _____________________________ 
      Lovász László alapító 
 
 
 

http://www.cs.elte.hu/

