
2. Az Alapítvány neve:  

Dr Gáspár Pál Közgazdaságtudományi Emlékalapítvány 

Angol nyelvő elnevezése:  

Foundation of Economic Sciences for the Memory of  Dr Pal Gaspar  

3. Az Alapítvány céljai és tevékenysége:  

Az Alapítvány célja:  

Dr. Gáspár Pál (1968-2008) a Közgazdaságtudomány Kandidátusa, a Budapesti Corvinus Egyetem Címzetes Egyetemi Docense, az MTA 
Világgazdasági Kutató Intézetének, és a Pénzügykutató Rt-nek volt munkatársa, az ICEG Európai Központ alapítója és igazgatója a 
közgazdaságtudomány egyik kiemelkedı hazai mővelıje volt. Ígéretes tudományos munkásságának kiteljesedése elıtt, fiatalon távozott el 
közülünk. Kiemelkedıen eredményes munkája elismeréséül a Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztériumtól posztumusz miniszteri 
elismerésben részesült. 

Az alapítvány célja Dr. Gáspár Pál emlékének megırzése, munkásságának bemutatása, valamint tanári, kutatói szemléletének továbbadása. 
Az alapítvány ennek alapján célul tőzte ki a magyarországi közgazdaságtudomány és közgazdasági oktatás, képzés fejlıdésének, a magyar 
gazdaság és gazdaságpolitika tudományos vizsgálatának elısegítését. 

Az Alapítvány a tartós közérdekő célját az alábbi tevékenységekkel kívánja megvalósítani: 
- a közgazdaságtan iránt érdeklıdı egyetemi és fıiskolai diákok, PHD hallgatók kutató munkájának segítése, szakmai gyakorlat szerzésének 
támogatása  
- a közgazdaságtudomány szempontjából értékkel bíró munkák megjelenésének, publikációjának támogatása 
- fiatal, tehetséges hallgatók számára tudományos fórumok szervezése, ahol lehetıségük nyílik kutatási eredményeik elıadására és 
megvitatására,  
- hazai és nemzetközi konferenciák szervezése, 
- hazai és külföldi kutatók, és egyetemi hallgatók közötti tudományos kapcsolatépítés, együttmőködés elısegítése, 
- éves díj alapítása a pénzügypolitika területén az adott évben a legjelentısebb hazai tudományos eredmény / publikáció elismerésére,  
- tudományos kutatási pályázatok kiírása, 
- hazai és nemzetközi kutatási pályázatokban való részvétel  

A céllal, illetve annak megvalósítását szolgálótevékenységekkel összhangban álló közhasznú tevékenységek megvalósítása, az alábbi módon 
történik: 

Az alapítvány kutatási pályázatokban vesz részt, ír ki, tudományos konferenciákat, szakmai fórumokat szervez, publikációkat, tudományos 
értékő munkákat jelentet meg, és honlapot tart fenn.  

Az Alapítvány céljának a fentiek szerinti megfogalmazásával összhangban az alapítványi vagyon felhasználásának módját az Alapítók 
akként szabályozzák, hogy minden, a vagyont érintı kérdésben születı szerzıdés tekintetében a kuratórium jóváhagyása szükséges.  

Az Alapítvány a következı közhasznú tevékenységeket végzi:  
            3 Tudományos tevékenység, kutatás 
            4 Nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés 
          19 Euroatlanti integráció elısegítése 

Az Alapítvány közhasznú szervezet. A közhasznúsági fokozata: közhasznú  

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

Az Alapítvány vállalkozási tevékenységet végezhet, de csak közhasznú céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve. A 
fenti célokat megvalósító tevékenységek között döntıen nem lehetnek vállalkozási tevékenységek.  

Az Alapítói Okiratban foglalt tevékenységi körön belül az Alapítvány mindenkori tevékenységét, preferenciáit a Kuratórium határoza meg. 


