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A Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged 
 

alapító okirata 
 
 

szóló 2011. évi  
 
1. Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye (jogi személy alapító esetében az alapító neve,

: 
 
Dr. Gyémánt Iván  
egyetemi docens 
a fizikai tudomány kandidátusa 
a.n.: Kállai Margit 
6722 Szeged, Szentháromság u. 4. 
 
Dr. Rácz Béla 
egyetemi tanár 
a fizikai tudomány doktora 
a.n.: Gyebnár Jusztina 
6723 Szeged, Szent László u. 15. 
 
Dr. Szabó Gábor 
egyetemi tanár 
a fizikai tudomány doktora 
a.n.: Malina Hermina 
6722 Szeged, Alföldi u. 10. 
 
2 . Az alapítvány neve: Pro Physica Hallgatói Alapítvány Szeged 
 
3. Az alapítvány székhelye: 6720 Szeged, Tisza Lajos krt. 84-86. 
 
4. Az alapítvány honlapjának címe: http://szhb.mafihe.hu/?page_id=156 

 
5. Az alapítói induló vagyon: 50.000,- Ft, azaz Ötvenezer forint készpénz, amelyet az 
alapítók teljes egészében rendelkezésre bocsátott. 
 
6. Az alapítvány célja: 
 

i 
 

Ennek elérése érdekében konkrét céljaink közé tartoznak: 
 -- belföldi és külföldi ösztöndíjaknak, 
 -- konferenciákon való részvételnek, 
 -- sének, 
 -- jegyzetek kiadványok megjelentetésének, 
 -- fizikus és fizikatanár hallgatók közösségi életének, 
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 -- kutatómunkának, pályamunkának, 
 -- hallgatói könyvtárak létrehozásának, fejlesztésének, 
 -- belföldi és külföldi kapcsolattartás javításának 
 a támogatása. 
 
7. Az alapítvány tevékenysége: 
 
7.1./ Az alapítvány a céljának elérése érdekében az alábbi közhasznú tevékenységet végzi: 
[Ectv. 34. § (1) bekezdés a.) pont] 
 

 
 

Közhasznú tevékenység 
 

Közfeladat  Jogszabályhely  

1. 
ösztöndíjak biztosítása természettudományos 

tanulmányi utakhoz, kutatáshoz 

tudományos tevé-

kenység, kutatás 

2014. évi LXXVI. törvény a 

kutatás-

technológiai innovációról 4. 

§(1) bek. 

2. 
finanszírozása 

nevelés és oktatás, 
képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés 

2011. évi CXC. törvény a 

(1) bek. a)-u) pontok 

3. 

 
ösztöndíjak biztosítása természettudományos 

folytatásához 
 

nevelés és oktatás, 
képességfejlesztés, 
ismeretterjesztés 

2011. évi CXC. törvény a 

(1) bek. a)-u) pontok 

 

részesülhet. 
sainak, azok igénybevételi módjának 

nyilvánosságát a http://szhb.mafihe.hu/?page_id=156 internetes honlapján, az alapítvány 

közhasznúsági mellékletet minden év május 31. napjáig a http://szhb.mafihe.hu/?page_id=156 

37. § (3) bekezdés d.) pontja]  
 
8. Az alapítvány jellege: 
 
8.1./ Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy 
bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással csatlakozhat. 

csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot tegyen a kuratórium részére a vagyoni 
juttatásának felhasználására vonatkozóan. 
 
8.2./ Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. [Ectv. 34. § (1) bekezdés d.) pont] 
 
9. : 

 
 
10. Az alapítványi vagyon felhasználása: 
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10.1./ Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok 
megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.  

 
10.2./ Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást 

természetben nyújtott adomány fordítható.  
 

10.3./ Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a 
támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt. 

 
10.4./ Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy 

 gondoskodik. 
 

10.5./ Az alapítvány gazdasági - vállalkozási tevékenységet csak közhasznú céljainak 
megvalósításával közvetlenül összefüggésben és annak érdekében, azokat nem veszélyeztetve 
végez. [Ectv. 34. § (1) bekezdés b.) pont] 
 
10.6./ Az alapítvány a gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az alapító 
okiratában meghatározott tevékenységére fordítja. [Ectv. 34. § (1) bekezdés c.) pont] 
 
11.  
 
11.1./ Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére egyszemélyes kurátort nevez. 
A kurátor (név, lakcím, anyja neve): 
 
Gajdos Tamás 
6724 Szeged, Pulz utca 40. 2. em. 7. 
a.n.: Blaho Ildikó 
 

általános és 
önálló.  

 
11.2./ A kurátor kijelölése határozatlan 
annak elfogadásával jön létre.  

 
: 

 a kurátor halálával, 
 lemondásával, 
 a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá a Ptk. 3:397. § (3), (4) bekezdésében, a 

Btk. 61.§ (2) bekezdés i) pontjában és az Ectv. 38. § - 39. §-ban foglalt 
összeférhetetlenségi és kizáró ok bekövetkeztével, foglalt összeférhetetlenségi és 
kizáró ok bekövetkeztével, 

 a Ptk. 3:398. § (2) bekezdése szerinti visszahívással 
 

11.3./ A kurátor biztosítja az alapítványi célok folyamatos megvalósítását, ehhez megteremti a 
szükséges eszköz és feltételrendszert. Dönt az alapítványhoz érkezett adományok 
elfogadásáról, illetve, visszautasításáról. 
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Az alapítvány munkavállalói felett a munkáltatói jogokat a kurátor gyakorolja. 
 

3:397. § (5) bek.].  

 
11.5./ Hatályon kívül helyezve. 

 

11.6./ Hatályon kívül helyezve. 

 
11.7./ Hatályon kívül helyezve. 

 
11.8./ Hatályon kívül helyezve. 

 
11.9./ A kurátor 

- a személyiségi és 

más alkotmányos jogok tiszteletben tartásával - az alapítvány székhelyén bárki betekinthet. Az 

iratbetekintést a kurátor 

biztosítja. [Ectv. 37. § (3) bekezdés c.) pont] 

 
11.10./ A kurátort díjazás nem illeti meg, azonban igazolt készkiadásai, költségei 

megtérítésére igényt tarthat. 

 
12. Összeférhetetlenségi szabályok: 
 

tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 

vonatkozó szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell. 
A  
 

következmények alól nem mentesült. 

  

bek. i) pont). 

akit eltiltottak a vez  
 
12.2./ Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a
kuratórium tagja. 

nem lehetnek többségben a kuratóriumban. 
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12.3./ A kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek 
 

gyletben egyébként érdekelt. 
 

a tagsági jogviszony alapján nyújtott, l
38. § (1) és (2) bekezdés] 

 

- , 
- és vámhatóságnál nyilvántartott 

adó- és vámtartozását nem egyenlítette ki, 
b./ amellyel szemben az állami adó-  
c./ amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy 

 
d./ amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózá
szerint felfüggesztette vagy törölte.  
 

szervezetnél is betölt. [Ectv. 39. § (1) és (2) bekezdés] 
 

V. törvény, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
ásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell 

 
 

okot: 
 

1. 4. 
2. 7.1./1. 
3. 11.4. 
4. 11.5. 
5. 11.6. 
6. 11.7. 
7. 11.8. 
8. 11.9. 
9. 11.10. 

 
 
Szeged, 2015. december 1. 
 
 

  
Dr. Gyémánt Iván Dr. Rácz Béla 

alapító alapító 
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......................................................... 
Dr. Szabó Gábor 

alapító 
 

glalt szövege megfelel 
-módosítások alapján hatályos tartalmának. Ellenjegyzem 2015. december 1. 

napján: 


