
 1 

O R V O S O K É R T     A L A P Í T V Á N Y 
1075 Budapest, Wesselényi utca 6. I/2. 

Telefon, Fax: 06-1-344-4833 
E-mail: penzugy@bpok.hu 

 
 
Az Alapítvány neve:   Orvosokért Alapítvány 

Az Alapítvány székhelye: 1075 Budapest Wesselényi u. 6. I. 2. 

Az alapítvány honlapjának címe: www.bpok.hu 

A kuratórium elnöke: Dr. Lotz Gábor 

 

Az Alapítvány célja és tevékenysége  
 

1) Az Alapítvány célja: 

• A Budapesten orvosi tevékenységet végző orvosok támogatása annak 
érdekében, hogy 

❖ munkaképességüket, egészségüket megőrizhessék,  
❖ szakmai ismereteik szinten tartása érdekében továbbképzéseken, 

tanulmányutakon vehessenek részt,  
❖ egészségük megromlása esetén emberi méltóságuk megőrzése mellett 

folytathassák életüket,  
❖ munkaképességük időleges elvesztése esetén jövedelmük kiesése 

miatt fellépő anyagi gondok elviselhetők legyenek,  
❖ az egészségügyi szolgáltatót érintő döntés miatt – munkájuk elvesztése 

esetén – segítséget kapjanak a megváltozott élethelyzethez való 
alkalmazkodni tudás érdekében,  

❖  haláluk esetén rászoruló hozzátartozójuk a nehéz helyzethez 
alkalmazkodni képesek legyenek; 

❖ az átmeneti nehézségekkel küszködő orvosok anyagi gondjai ne 
hassanak ki a betegeik ellátásra, és a Budapesten orvosi ellátásra 
szoruló betegek minden orvostól elvárható gondossággal kapják meg a 
számukra szükséges ellátást;  

• az orvostársadalom érdekeinek érvényesítése - a megfelelő jogi keretek között 
-, hogy olyan jogszabályok lépjenek hatályba, és média hírek jelenjenek meg, 
amelyek az orvosok felelősségteljes munkáját elismeri, az orvosi hivatás 
méltóságát megőrzi. 

• a betegellátást érintő szakmai és erkölcsi követelményeknek népszerűsítése 
az orvosok körében és az orvosok szemszögből,  

• a 2007. évben megalakuló új Budapesti Orvosi Kamara működésének 
támogatása. 

 
2) Az Alapítvány tevékenysége:  

Budapest területén hivatásukat teljesítő vagy teljesített nyugdíjas orvosok 
számára alapítványi támogatás. 
 

 

 

http://www.bpok.hu/
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Célszerinti juttatás 
 
Az Alapítvány kedvezményezettjei:  

Az Alapítvány vagyona terhére az alapítvány céljának megvalósításával 
összefüggésben a budapesti orvosok számára nyújt vagyoni szolgáltatást.   
Pénzbeli vagyoni szolgáltatás a kedvezményezetti körbe tartozó természetes 
személynek nyújtható. A kedvezményezettként megjelölt személy nem támaszthat 
igényt az alapítvánnyal szemben, kivéve, ha a kuratórium a kedvezményezett 
részére szóló juttatásról döntött, döntését a kedvezményezettel közölte, és a jogosult 
a juttatás feltételeit elfogadta. 
 

VI. A Kuratórium 
 

Az Alapítvány döntéshozó, ügyvezető szerve a kuratórium, feladata a 
működőképesség fenntartása. 
 
1) A Kuratórium tagjai:  
A kuratórium tagjai az alapítvány vezető tisztségviselői. A kuratórium öt természetes 
személyből áll, akik közül legalább egyharmaduknak állandó belföldi lakóhellyel kell 
rendelkeznie. A kuratórium tagjai felelős személyek, érdemi döntési jogkörrel 
rendelkeznek. 
A kuratórium tagjait határozatlan időre jelöli ki az Alapító. A kuratóriumi tagság az 
Alapító kijelölése alapján a kuratóriumi tag elfogadó nyilatkozatával jön létre 
határozatlan időtartamra.  A Kuratóriumi tagság megszűnik visszahívással, 
lemondással, az Alapítvány megszűnésével vagy a Kuratóriumi tag halálával, a 
vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges 
körben történő korlátozásával; a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy 
összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével. Az Alapító a Kuratóriumi tag kuratóriumi 
tagságát írásban közölt visszahívással az alapítványi cél megvalósításának 
közvetlen veszélyeztetése esetén megszüntetheti. A Kuratóriumi tag kuratóriumi 
tagságát, az Alapítóval írásban közölt lemondással megszüntetheti, amennyiben a 
tisztség ellátása számára bármi okból már nem teljesíthető.  
A kuratóriumi tagok díjazásban nem részesülnek. 
 
2) Összeférhetetlenség: 
Ptk. 3:22. § A vezető tisztségviselővel szembeni követelmények és kizáró okok] 
(1) Vezető tisztségviselő az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a 
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták. 
(4) Nem lehet vezető tisztségviselő az, akit bűncselekmény elkövetése miatt 
jogerősen szabadságvesztés büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő 
hátrányos következmények alól nem mentesült. 
(6) Az eltiltást kimondó határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető 
tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető tisztségviselői tevékenységtől. 
A kuratórium 
(3) Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a 
kuratórium tagja. Az alapító okirat eltérő rendelkezése semmis. 
(4) Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban. Az 
alapító okirat eltérő rendelkezése semmis.  
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Az alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a 
kuratórium tagja.  
Az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.  
 
3) A Kuratórium ülései: 
A Kuratórium naptári évenként legalább kétszer ülést tart, ülései nyilvánosak. 
A Kuratórium üléseit a Kuratórium elnöke hívja össze.  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 Kuratóriumot a felügyelő szerv indítványára - annak megtételétől számított harminc 
napon belül - intézkedés céljából össze kell hívni. E határidő eredménytelen eltelte 
esetén az ügyvezető szerv összehívására a felügyelő szerv is jogosult. 
A Kuratórium elnöke az ülést az ülést megelőző legalább 8 naptári nappal előbb – 
hívja össze. A meghívónak tartalmaznia kell az alapítvány nevét és székhelyét, 
továbbá a kuratóriumi ülés helyét, időpontját és a napirendi pontokat. A napirendet a 
meghívóban olyan részletességgel kell feltüntetni, hogy a szavazásra jogosultak a 
tárgyalni kívánt témakörökben álláspontjukat kialakíthassák. A meghívót írásban, 
igazolható módon kell kézbesíteni.  Igazolható módon történő kézbesítésnek minősül 
az ajánlott vagy tértivevényes küldeményként, továbbá a tagnak az elektronikus 
levelezési címére történő kézbesítés azzal, hogy a kézbesítés visszaigazolásra 
kerüljön (elektronikus tértivevény).  
Az ülés összehívását – a fenti tartalommal - az Alapítvány honlapján közzé kell tenni.  
A Kuratórium határozatképes, ha azon három tag személyesen jelen van. A 
Kuratórium a döntéseit a jelenlévők egyszerű szótöbbségével hozza meg.   
A határozathozatalban nem vehet részt az a személy, aki vagy akinek közeli 
hozzátartozója a határozat alapján 

• kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy 

• bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben 
egyébként érdekelt. (Nem minősül előnynek a cél szerinti juttatásai 
keretében bárki által megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli 
szolgáltatás.) 

A határozat meghozatalakor nem szavazhat az, 
a) akit a határozat kötelezettség vagy felelősség alól mentesít vagy a jogi személy 

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. 

A kuratórium 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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