
                                             
 

 
Alulírott dr. Sztipanovits Jánosné alapító a „Sztipanovits János Alapítvány” alapító okiratát az 
alapítvány tevékenységének, valamint a kuratórium tagjainak változására és a Pécsi SZC 
Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnázium nevének változásra tekintettel módosítom, melyet 
követően az alapítvány alapító okirata egységes szerkezetben az alábbi: 
 

A „ Sztipanovits János Alapítvány” 
 

alapító okirata 
 

Alulírott alapító a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény és az egyesülési jogról, a 
közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 
CLXXV. törvény alapján működő alapítvány létrehozását határozta el. 
 
1. Az alapító(k) neve, anyja neve, lakóhelye: 
          Dr.Sztipanovits Jánosné sz. Rivészy Ágnes, 952 Windrowe Dr.Nashwille TN 37205 USA) 

 
2. Az alapítvány neve: Sztipanovits János Alapítvány 
  
3. Az alapítvány székhelye: 7622 Pécs 48-as tér 2. 
 
4. Az alapítvány célja: A Pécsi SZC Zipernowsky Károly  Műszaki Szakgimnázium matematika, 

fizika, műszaki elméleti és gyakorlati oktatásának támogatása annak érdekében, hogy az iskola 
olyan tehetséges diákokat neveljen, akik dicsőséget hoznak régi iskolájukra. 

 
5.        Az alapítvány tevékenysége:  
           5.1. Az alapítvány a Pécsi SZC Zipernowsky Károly  Műszaki Szakgimnázium 12. osztályát 

végzett végzős tanulói közül a legjobb eredményt elért tanuló Sztipanovits János díjban 
részesül, amely  egy  aranyozott ezüstérem,  és amely minden évben az iskolai ballagáson kerül 
átadásra a díjazott részére. 

           A legjobb eredményt elért tanulónak az a tanuló tekintendő, akinek tanulmányi 
átlageredménye az iskolában töltött évek alatt minden évben legalább 4,75.  Amennyiben két 
vagy több tanuló azonos tanulmányi átlaggal rendelkezik, úgy a tanulmányi versenyeken elért 
eredmény, valamint az iskola közösségi életében végzett tevékenység figyelembevételével a 
kuratórium dönt a díjban részesülő tanuló személyéről. 

           5.2. Az iskola olyan tanárának, volt tanárának, dolgozójának, volt dolgozójának, volt 
tanulójának díjazása, akinek a Pécsi SZC Zipernowsky Károly Műszaki Szakgimnáziumért 
végzett tevékenysége kiemelkedő és elismerésre méltó. 

          Ezen kategóriában évente több díj is kiosztható a kuratórium döntése alapján. 
          
 
6. Az alapítvány jellege: 

 
6.1. / Az alapítvány nyitott, ahhoz bármely hazai vagy külföldi természetes és jogi személy 

bármikor az Alapítvány fennállása alatt tetszése szerinti vagyoni hozzájárulással 
csatlakozhat. A csatlakozás ténye a csatlakozót nem minősíti alapítóvá, alapítói 
jogokat nem gyakorolhat. A csatlakozót megilleti azonban az a jog, hogy javaslatot 
tegyen a kuratórium részére a vagyoni juttatásának felhasználására vonatkozóan. 



                                             
 

6.2./  Az alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt. 

 
6.3/      Az alapítvány számlaszáma:10402427-50495652-54531000 

 
 

7.       Az alapítvány időtartama:   
         Az alapítványt határozatlan időtartamra hozta létre az alapító. 
 
8.      Az alapítványi vagyon felhasználása: 
 

8.1./  Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag a jelen alapító okiratban megjelölt célok 
megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium gazdálkodik.  

8.2./  Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást 
követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a 
természetben nyújtott adomány fordítható.  

 
8.3./  Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a 

támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt. 
 
8.4./  Ha a csatlakozó támogató rendelkezett vagyoni juttatása felhasználásáról, úgy 

rendelkezése érvényesüléséről a kuratórium gondoskodik. 
 

9.      Az alapítvány ügyvezető szerve: 
 

Az alapító az alapítvány vagyonának kezelésére három természetes személyből álló 
kuratóriumot nevez. Az alapító fenntartja a kuratórium elnökének kijelölési jogát. 

  
          A kuratórium elnöke  
          Pelikán István  

 
A kuratórium további tagjai  
Dr.Huszárné Prikler Mária Renáta  
Dr. Szederkényi József  
 

A kuratórium elnökét megillető képviseleti jogának terjedelme és gyakorlásának módja: 
általános és önálló.  

 
 
       

Pécs, 2017. január  
          Dr.Sztipanovits Jánosné 

                                     alapító 


