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IV. 
Az alapítvány célja, feladatai, jogállása, tevékenysége 

 
1. Az Alapítvány célja – összhangban az UIA, a Nemzetközi Építőművészek 

Szövetségének, a Visegrádi Csoport (Visegrad Fund), az Európai Unió Tanácsának és az 
Európai Építészek Tanácsának dekrétumaival és ajánlásaival –, hogy szorgalmazza a civil 
szakmai szervezetek, és az épített környezetért tenni akaró szakemberek összefogását, 
javaslataival hozzájáruljon az együttműködő nemzetek építészetének minőségi 
alakításához, folyamatos formálásához és céljainak megvalósításához. Az alapítvány 
feladata az épített és természeti környezet minőségének javítása, az építészeti kultúrák 
egymás közti társadalmi elismertségének szélesítése, és a vizuális kultúra színvonalának 
emelése. E feladatköröket kiegészíti a környezettudatos gondolkodás kialakítása, 
valamint a tagországok Európai Uniós csatlakozása során megnőtt építési-beruházási 
feladatok magas színvonalú megvalósulásának elősegítése, különös tekintettel azok közös 
geopolitikai adottságaikra. 

 
2. Az Alapítvány az épített környezet minőségének javítása és a fenntartható fejlődés 

elveinek érvényre juttatása érdekében, a közösen megfogalmazott célok eléréséért fejti ki 
tevékenységét, és fogalmazza meg véleményét az építés területén működő szervezetek és 
intézmények, valamint a széles szakmai közösség és társadalom számára.  

 
3. A Visegrádi Négyek Építészeti Alapítvány Fóruma az UIA II. Régió konferenciáin és a 

Munkabizottságokon és egyéb építészeti fórumokon keresztül vitatja meg a programja 
szerinti feladatokat, melyhez neves építészekből és az épített környezet minősége 
szempontjából jelentős intézményeket, szervezeteket, képviselőket kér fel. Ezek alapján 
teszik meg ajánlásaikat az Alapítványnak. 

 
4. Az Alapítvány tevékenysége során – összhangban a Nemzetközi Építőművészek 

Szövetségével (UIA), a Visegrádi Csoporttal (Visegrad Found), az Európai Unió 
Tanácsával és az Európai Építészek Tanácsával és egyéb építész szakmai szervezetekkel 
– kitűzi az elvégzendő feladatokat, és felkéri a feladat elvégzéséért felelős szakmai 
szervezetet. A felkért szervezet munkacsoportot alakít saját tagjainak illetve más szakmai 
szervezetek tagjainak bevonásával. Az Alapítvány a munkacsoport által készített 
tervezetre támaszkodva kialakított javaslatát a Nemzeti Építészeti Tanács Fóruma 
észrevételeinek figyelembevételével véglegesíti.    

 
5. Az Alapítvány céljainak elérése érdekében különösen az alábbi feladatokban fejezi ki 

tevékenységét:   
 

•••• A geopolitikai helyzetből adódóan nagy jelentőségű térség építészetének kölcsönös 
megismerése, az építészeti alkotások és alkotóik bemutatása nemzetközi színtereken.  

•••• Az építészeti alkotások megismerése és megismertetése, a történelmi múlt, a 
műemlékek, a különböző építészeti stílusok azonosságának és különbözőségeinek, 
azok egymásra hatásának kölcsönös feltárásával. 

•••• A megjelölt tematikák alapján közös előadások, konferenciák és kiállítások 
megtartása. 

•••• Az egyes országok építészeti díjainak megismertetésén túl olyan szakmai 
elismerések, díjak, ösztöndíjak alapítása, amelyek segítik a Visegrádi Négyek 
Építészeti Alapítvány értékmegőrzését, iránymutatását. 

•••• Az egyes országok építészeti oktatást folytató intézmények tapasztalatcseréjének 
támogatása, a hallgatók, oktatók és az intézmények esetében egyaránt. 
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•••• Az UIA II. Régió keretén belül, az UIA Munkabizottságaiban való együttműködés, 
valamint regionális építészeti szervezetekkel, állami és kulturális szervezetekkel, 
intézményekkel. 

 
V. 

Az Alapítvány céljára rendelt vagyon, az Alapítvány gazdálkodása 
 

1. Az Alapítvány alakuláskori, a működés megkezdéséhez szükséges induló vagyona 
120.000. – Ft, amelyet az alapítók az Alapítvány javára nyitott letéti számlára kötelesek 
befizetni legkésőbb jelen Alapító Okirat aláírását követő 15 napon belül, az alábbiak 
szerint: 

 
•••• dr. Kálmán Ernő Béla 30.000. – Ft-ot 
•••• Jerzy Grochulsky 30.000. – Ft-ot 
•••• prof. Štefan Šlachta 30.000. – Ft-ot 
•••• Oleg Haman 30.000. – Ft-ot 

 
2. Az Alapítvány határozatlan időre létesült. 
 
3. Az Alapítvány nyitott. Csatlakozhat hozzá bármely magán- és jogi személy, beleértve 

magánszemélyek társaságát is. A csatlakozni kívánók jogosultak az Alapítvány céljaival 
egyező- javaslatot tenni adományok egészének, vagy részének célirányos felhasználására, 
de tudomásul veszik, hogy a felvétel elfogadásáról a Kuratórium dönt. A csatlakozó 
személy nem válik jogosulttá alapítói jogok gyakorlására. 

 
4.         Az Alapítvány gazdálkodásának, illetve az alapítványi vagyon kezelésének elveit és  
            szabályait az alapítók az alábbiak szerint határozzák meg: 
 

Az Alapítvány a létesítő okiratban meghatározott célok megvalósítása érdekében a 
vagyonával önállóan gazdálkodik, elsődlegesen gazdasági-vállalkozási tevékenységet 
nem folytathat.  
Az Alapítvány az alapítványi cél megvalósításával közvetlenül összefüggő gazdasági 
tevékenység végzésére jogosult. 
Az Alapítvány a létesítő okirat szerinti célok megvalósítása gazdasági feltételeinek 
biztosítása érdekében gazdasági-vállalkozási tevékenységet is végezhet, amennyiben ez 
az alapítványi célok szerinti tevékenységet nem veszélyezteti. 

  
            Az Alapítvány gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt az Alapító   
            Okiratban meghatározott tevékenységre fordítja.  

Az alapítványi célokra a teljes induló vagyon, valamint a vagyon hozadéka – a későbbi 
csatlakozók vagyoni hozzájárulása is – és a gazdálkodás eredménye is felhasználható.  
Az Alapítvány vagyonát az alapítványi céloknak megfelelően kell kezelni és felhasználni. 
Az alapító és a csatlakozó az Alapítvány részére juttatott vagyont nem vonhatja el és nem 
követelheti vissza. 
Az Alapítvány bármely cél szerinti juttatását kérelemhez vagy pályázathoz köti. A 
kérelmezés vagy pályázat feltételeit a Kuratórium határozza meg, amelyet nyilvánosan 
tesz közzé, majd dönt a juttatás odaítéléséről és ennek eredményét szintén nyilvánosságra 
hozza. 
 

5.  Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szervezete pártoktól 
független és azoknak anyagi támogatást nem nyújt, illetve azoktól támogatást nem kap, 
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továbbá országgyűlési képviselőt, fővárosi, megyei önkormányzati jelöltet nem állít és 
nem támogat. 

 
VI.  

Az Alapítvány szervezete 
 

VI./A Kuratórium 
 

1. Az alapítvány legfőbb döntéshozó, képviselő és vagyonának ügyvezető szerve a 
Kuratórium. 

 
2. A Kuratórium tagjait az alapítók kérik fel határozatlan időre, mely megbízás csak 

indokolt esetben vonható vissza. Nem hozható létre olyan ügyvezető szerv (Kuratórium), 
amelyben az alapító – közvetlenül vagy közvetve – az Alapítvány vagyonának 
felhasználására meghatározó befolyást gyakorol. 

 
3. A Kuratórium gondoskodik az alapítványi célok megvalósításáról. Az Alapítvány 

vagyonát a Kuratórium kezeli. 
 
4. A Kuratórium tagjai határozatlan időre kijelöltek.  

A Kuratórium tagjának megbízatása megszűnik: 
a) határozott idejű megbízatás esetén a megbízás időtartamának lejártával, 
b) megszüntető feltételhez kötött megbízatás esetén a feltétel bekövetkezésével,  
c) visszahívással, 
d) lemondással, 
e) a tag halálával (jogutód nélküli megszűnésével), 
f) a tag cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben történő 

korlátozásával,  
g) a taggal szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkezésével. 
A Kuratórium tagja megbízatásának lejárta előtt az alapítványi cél megvalósításának 

 közvetlen veszélyeztetése esetén hívható vissza az alapítói jogok gyakorlója 
(az alapítók) által. 
 

5. A Kuratórium létszáma: 3 fő, tisztségviselői: 
Elnök: dr. Kálmán Ernő Béla 
1014 Budapest, Fortuna u. 8. 
 
Szakmai igazgató: Istenes József  
94077 Érsekújvár (Szlovákia), Töltés menti út (Pri hrádzi) 31. 
 
Tag: Cseke Péter Sándor 
2083. Solymár, Sport u. 58. 

 
6. A Kuratórium szükség szerint, de legalább évente ülésezik. 
 
7. A Kuratóriumi ülés összehívását bármelyik Kuratóriumi tag kezdeményezheti. Az ülések 

összehívása a napirendi pontok megjelölésével írásban történik. A napirendi pontokat 
illetően bármelyik Kuratóriumi tag javaslatot tehet szóban, vagy írásban. 
Szabályszerűnek akkor minősül az összehívás, ha a tagok az ülésről legalább nyolc 
nappal az ülés időpontját megelőzően, írásban értesülnek. 
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8. A Kuratórium ülései az Alapítvány székhelye szerinti helyiségben kerülnek megtartásra. 

A Kuratórium ülései nyilvánosak, ettől a Kuratórium egyhangú határozattal különösen 
indokolt esetekben (titoksértés, személyiségi jogvédelem) eltérhet, és zárt ülést rendelhet 
el. A Kuratórium döntéseit nyílt szavazással, egyszerű szótöbbséggel hozza, de a 
Kuratórium elnökének – amennyiben jelen van – vétójoga van, és hozzájárulása nélkül 
érvényes határozat nem hozható. A Kuratórium akkor határozatképes, ha a 
határozathozatalnál legalább két tag jelen van. A Kuratórium csak olyan kérdésben 
hozhat döntést, amely a meghívóban, a napirendi pontok között szerepelt, kivéve, ha 
valamennyi Kuratóriumi tag jelen van és mindegyik hozzájárul ahhoz, hogy más 
kérdésben is döntés szülessen.  

 
9. Az Alapítvány köteles éves beszámolót készíteni. Az éves beszámolót a Kuratórium 

egyszerű szótöbbséggel hagyja jóvá.  
 
10. A Kuratórium üléseiről minden esetben nyilvántartás készül, amelyből megállapítható a 

Kuratórium döntéseinek időpontja, tartalma és hatálya, illetve a döntést támogatók és 
ellenzők számaránya (ha lehetséges, személye). 

 
11. A Kuratórium döntéseit a döntés időpontját követő két héten belül írásban közli az 

érintettekkel. 
 
12. Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba előzetes egyeztetés után 

az Alapítvány székhelyén bárki betekinthet, arról saját költségére másolatot készíthet. 
 
13. Az Alapítvány működésének módját, szolgáltatásai igénybevételének módját és a 

beszámoló közléseit saját kezelésében álló hivatalos internetes fórumon hozza 
nyilvánosságra. 

 
14. Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium 

tagja. Nem lehet továbbá a Kuratórium tagja a Ptk. 3:22. §-a szerinti kizáró okokban 
érintett személy. A Kuratórium határozataiban nem vehet részt az a személy, aki az 
alapító közeli hozzátartozója vagy élettársa (a továbbiakban együtt: hozzátartozó) (Ptk 
3:397. §/3), kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy bármilyen más előnyben 
részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt. Nem minősül előnynek 
az Alapítvány cél szerinti juttatási keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető 
nem pénzbeli szolgáltatás, az alapító okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás. 
 

15. Az alapítók a Kuratórium tagjai javára díjazást nem állapítanak meg. 
 
 

VI./B 
Az Alapítvány képviselete 

 
1. Az Alapítványt teljes körűen a Kuratórium elnöke, dr. Kálmán Ernő Béla 1014 Budapest, 

Fortuna u. 8. szám alatti lakos képviseli. A képviselet módja önálló. Az Alapítvány 
munkavállalóival kapcsolatban a munkáltatói jogokat a Kuratórium elnöke gyakorolja. 

 
 
2. A pályázatok benyújtásával, pályázati szerződések aláírásával és módosításával, illetve 

teljesítésével és elszámolásával kapcsolatos ügyekben az Alapítvány szakmai igazgató 
alkalmazottja is képviselheti az Alapítványt. A képviselet módja ebben a korlátozott 
képviseleti körben, terjedelemben is önálló. 




