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ARs SACRA ALAPÍTVÁNY

ALAPÍTó oKIRATA

Alulírott Alapító attól a felismeréstól vezérelve, hogy a különböző művészeti fuakban
népszerúsíteni kíviínom a szakraliüíst' va]amint trímogatni és elősegíteni óhajtom a szakralittís
felszínre hozísát' megie|enítését a művészetben, a Po|gári Törvénykönywől szóló 1959. évi tV.
törvény (a továbbiakban: Ptk.) 74lA.F $.ai, valamint az egyesiilési jogról' a közhasznú jogríllásró|'
va|amint a civil szervezetek múködéseről és trí.rnogatrísríról szóló 20l l. évi CL)O(V. törvény (a
továbbiakban: civi| törvény) rendelkezései alapján alapítvány létrehozí$ít haüá'(oztaÍn el:

l.) Az A|aoítvifurv neve:
2.) Az Alaoítvárrv székhelve:

(Levelezési cím:

3.) Alapító:

Születési hely' idő:
Anyja neve:
Lakcíme:

ARs sAcRAALAPÍTVÁNY
1026 Budapest, Torockó utca 28. IUI.
l0l4 Budapest, Trímok utca 5.)

Dr. Varga Lajos püspök
. az Országos Kato|ikus Gyűjteményi Központ

igazgatója

Budapest, 1950. december 05.
Melczer Janka
l 151 Budapest' Csomád u. 6ó.

4.) Az Alapítvány köáasznú tevékenysége:

Az Alapínány kulturális tevélrenységével az alábbi l<;zfeladatok teliesítését kívónja
szolgálni:
a) a helyi önkorruinyzatok és szemeilc, a l<iztarsasági megbízottaf valamint egtes

centrális alárendeltségű szemek feladat- és hatásköreirőI szóló 1991. évi $. ftrvény
121. $ a).b) pontjaiban meghatórozott feladatoh a művészi alkotómunka feltételeinek
j av ít á,s a kivé te lév e l,

b) a Maglarorszóg helyi önkormónyzatairóI szóló 201 1. évi CLXXXX. törvény I 3. $ (] ) 7.
pontjában meghat.irozottak lözül a kulturális öröIaég helyi védelme.

5.) Az Alapítvány célja:

Az A|apítvány ríütalrínos célja a kü|önbözó művészeti rígakon be|ü| fe|színre hozrri és
népszerűsíteni a szakralitrást. Fe|adata a kultura mélyén nyugvó' az annak a|apját képező
Istenhez fordu|rás felkutatrísa és bemutatása a p{írbeszed megindítrísa.

A 2007 . évi Vrírosmisszióhoz köthető Szakníüis Művészetek Hete eseménysorozata kapcsiírt
kialakult széleskörÍi társadalmi érdeklődés és részvétel késáetett arr4 hogy ezen
értékhordozó és teremtő kezdeményezést felkaroljam, és lehetőséget nyujtsak arra, hogy a
szervezók immár intézményesített keretek között folytathassrák tevékenységiiket.

Ehhez kapcsolódóan az Alapítvrirry kiizvetlen cé|ja az Ars Sacra Fesztivrí'lnak (Szakrális
Miivészetek Hete és Templomok Ejszakája) évenkénti megrendezése, év közben szakrríLlis
művészeti és kultunílis események szervezése, felkarolrísa" mellyel kapcsolatban az



AlapítvríLrry együttmtiü<ödik a KultuníLlis trökség Napjai, és a Kulturházak Éjjel-Nappal
programsorozatokkal.
Kiemelt cél a kortrírs fiatal művészek egymrís közötti párbeszedének megindítása
együttrnűkó,désiik szervezése, szímukra prílyrázatok kiínísa' páyaÍníivek bemutatiisa.

Az Ars Sacra Alapítvrírry konkÍét cé|kitiizései:

1. Művészeti egyetemeken prílyázatok kiínísa szakrá|is témában.

2. A Magyar Képző és Iparművészetek Szövetsége tagiai sámára pá!|yálzatok kiírása a
fenti témában.

3. Magyarorsági és hauíron tu|i múzeumokban szaká|is témájú tárgyak felkutaüisa
tematikus kiál|ítísok szervezése. Vríndorkiállítrások szervezése. kultuníü< között
párbeszéd megindítrísa'

4. A muzeumi kiallításokhoz kapcsolódóan hangversenyek, e|őadrísok szervezése,
együttesek, színészek, kórusok fellépesével'

5. Az Európa Tanács áta| kezdeményezett Kultunilis trökség Napjai
rendezvénysorozatta| összefogva - szeptember harmadik héwégéjén _ az egyhéai
miiemlékekkel kapcsolatos egyhánzenei programok, elóadások szewezése. Az
egyháai épületekben lévő mrialkotrísok Íizenetére irányítani a látogatók figyelmét
épületvezetésse|, miivészettörténeti elóadríssal' tanúsrígtéte|lel' kiadvrá'nyokkal.

6. A keresáény művészeti gyűjtemények anyagából kiá'llítások szervezése, bemutatiísa
a kömyékbeli isko|ráknak, vetélkedők szervezése, rajz- és zenei prí.lyáaatok kiírása.

7. Szakmai konferencirík' kirrá'rrrdulrisok szervezése _ építészeti' képzöművészeti,
iparművészeti témakörben. Nemzetközi kapcsolatok kiépítése, meglévők erősítése
szaknílis művész€ti témában.

8. A szervezett programok népszerúsítése, sajtóüíjékoztatók' elóadások, tematikus
képzések kido|gozás4 szervezése.

9. Magas miivészi színvonalú kultuníúis programsorozatainkkal minden szépre és jóra
fogékony ember szímrfua biaosítani szeretnénk annak lehetőségét' hogy értékvesztett
világunkban a művészeteken átszíiódö remény, a bennÍik rejlő szepseg segítségével
tekintetét, sávét' lelkét felemelve köze|ebb kerüliön a valódi értekek,hez' az
|gazsághoz.

I0' Szakmai konferenciákhoz, előadasokhoz, az alapítvány óltal szeryezett
programokhoz kapcsolódó kiadványok szerkesztése, kiadá,sa'

Az Alapíwány tevékenysége hatríron átívelő jellegú' az alapítványi pályáaatokból'
támogauásokbó|, rendezvényekbtíl stb. haüíron tuli magyar személyeket, pétyázókat,
kultuális értékeket stb. kizími nem |ehet. Az Alapítvány a fentebb felsorolt konkrét célokon
tul is törekszik a jelen alapító okiratban nem rögzített új célok megfogalmazíxi,r4 így
tevékenységébe vonhatja mindaa, ami a szakrális művészethez kapcso|ódik.

Az Alapítviíny indu|ó vag}'ona:

Az A|apiÍó rí.lta| rende|kezesre bocsiítot1 összesen 3.000.000 Ft, azaz Hárommillió forint
készftru.

6.)



7.)

Az Alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységekre egyszeri támogatás
formájában, valamint az Alapíwtírry működésével kapcsolatosan felmertilő költségeke
hasznalható fel.

Az alapirványi célok mind hatékonyabb megvalósítása érdekében az Alapítvány fó. és
mellékríülású alkalmazotlat is foglalkoztathat.

Az Alapítvríny mindenkori vagyona az alapitványi célok megvalósítrísa érdekében teljes
mértékben felhasznilható. Az Alapítvríny ríltal közvetlenül megvalósítandó célok elérése
érdekében kifejtett tevékenységekke| felmerlilő költségeket az /Japltvémy szótöbbséges
kuratóriumi batátrozat alapjáLrr viseli. A trítnogatrísok folyósítrísa útján elérendó célok
megvalósítrísa érdekében az Alapítvány rÉtyÍlzatot ír ki' q-beerkező pá|yázatokat a
kuratórium szótöbbséges hatrírozattal bíní'lja el' és dönt a üímogatrási összeg odaítélésénil.

Az Alapítványhoz brírmely bel. és kiilft'|di' természetes és jogi személy csatlakoáat ha az
Alapítvány céljaival egyetért, és aá anyagilag támogatni kívrírtja. Az Alapíwány az
esetleges ktilftildi tárnogatísoknak valutríban történő kezelésére küön devizaszímlát nyit és
az aznn|évő, illetve oda befolyó összeget devizíban is felhasaúlhatja.

Az Alapítvány a gazdáLlkodása sonfu elért eredményét nem osÍja fel, harrem visszaforgatja a
jelen alapító okirat szerinti tevékenységre.

Az Alaoítviírrv kezelő szerve:

Az Alapíwrírry kezelő szerve a Kuratórium, melynek létszima 3 (tuárom) fő.

Az A|apítvríny kuratóri umi tagiai :

1. Ko|ek l|dikó
Sziiletési hely' idó: Budapest, 1952' szeptember 23.
Anyja neve: Tóth Mária
Lakcíme: 1121 Budaoest. Kázmér út 45.

2. Dragonits Márta
Születési hely' idő: Budapest, 1952. julius 16.
Anyja neve:
Lakcíme:

3. Toroczkay Ilona
Szü|etési he|y' idő:
Anyja neve:
Lakeíme:

Tabajdi Mtírta
l014 Budapest' Trímok u. 5. I. l5.

Budapest' 1952. október 25.
Bölcskey I|ona
1125 Budapest' Patkó köz 14.

Az Alapítvány képviselője: Dragonits Márta kuratóriumi elntik.

A Kuratórium az y'Japitviny alkalrnazottjrínak képviseleti jogot bizosíthat. A képviseleti
jog gyakorlásríra meghatalmazott alkalmazott jogosult önállóan eljámi' és képviseleti joga
általános jellegű, kivéve, ha a Kuratórium úgy dönt' hogy csak meghatározott ügycsoportÍa
nézve, illetve csak együttesen gyakorolható képviseleti jogot biztosít.
A kuratóriumi tagokat az Alapító hatrírozatlan idóre kéri fel' amely megbízatás csak abban
az esetben vonhat vissza, ha a Krrratórium tevékenységével az Alapítvrány céljait



veszé|yezteti (Ptk. 74lc.$. (ó.) bek.). A Krrratórium dönt a pénz és más alapíwíáÍryi
tulajdonban lévő eszkozok alapítványi célnak megfelelő felhasználrísáról' jogköre továbbá
saját működési rendjének kialakítasa.

Nem jelölhető ki, illetve nem hozható létre olyan kezeló szerv (szervezet), amelyben az
Alapíto közvetlenül vagy közvetve az Alapítvany vagyonrínrak felhasznrí''lrísara meghatri'rozó
befolyást gyakorolhat (Ptk. 7alC.$ (3.) bek.).

A Kuratórium vagy annak tagia által feladatkörének ellátasa során harmadik személynek
okozott kárért az A|apíwány felelős. A kuratóriumi tag az á|ta|a e minőségében az
Alapítvanynak okozott kríréÍ a polgríri jog á|taliírros szabályai szerint fele| (Ptk. 74lC.$ (5.)
bek.).

A Kuratórium szi.ikség szerint, de évente legalóbb egl alkalommal ülésezik, valamint évente
egy alkalommal téi1ékoztatja az A|apítot, valamint az alapítvrínyhoz csatlakozókat
munkájríról . különös tekintettel az alapítvarryi vagyon kezelésére és felhasmrílrísrára.

A Kuratóriumot az elnök, vagy brílrnely két kuratóriumi tag írasbarr, együttesen hívja iissze.
Szabályszeriínek az összehíviís akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal
az ülés időpondát megelózően írásban értesülnek és az ülés Lirgysorozatríról előzetes
értesítést kapnak'

A Kuratórium ülései nyilvrá.rrosak. A Kuratórium akkor hatrirozatképes, ha a szabályszerűen
tisszehívott ülésen ahatÍtrozat meghozatalakor va|amennyi kuÍatódumi tag jelen van.

A Kuratórium döntóseit nyílt szavaziíssal, egyszerű szótöbbséggel hozz4
szavazakgyen|óség esetén a kuratóriumi elnök szavazata dtint.

A Kuratórium hatáskörébe tartozik az éves beszírnoló e|fogadása' A kuratóriumi elnök
kötelessége, hogy a besámoló elfogadrísa végett minden évben összehívja a Kuratóriumot.
A Kuratórium hatiítozatképes, ha azon valamennyi kunítor jelen yan és az éves beszirnoló
elfogadrísíról egyhangú|ag kell döntést homia.

A kuratóriumi ülésekől minden esetben em]ékeztető késziil, amelybő| megríllapítható a
Kuratórium döntéseinek tarta|m4 időpontja és hatálya, illetve a döntést trí'rnogatók és
ellenzők szírnaranya (ha lehetséges, személye). A Kuratórium hatÍttozatairó| nyilvríntartríst
kell vezetni' vagyis a dóntéseket időrendben nyilván kell tartani és meg kell órimi.

A Krrratórium az érintettekre vonatkozó döntéseit az érintettekkel postai úton, ajrínlott
küldemény útjan kézbesíti, továbbá azokat közzéteszi honlapj rírr.

Az A|apítvény működése sorrín kelet}ezett iratokba az lJapítvény működéséve| érintett
személyek és szervezetek képvisel<íi tekinthetnek be, továbbá az' aki jogi érdekét
valószínűsíti' Az iratbetekintés engedélyezéséről a krrratóriumi elnök jogosult dönteni az
Alapítvrínynak címzett írásbeli megkeresés alapjrin. A kuratóriumi elntik az iratb€tekintést
jogos indok nélkül nem tagadhatja meg. Az Alapíwríny székhelyén lehet betekinteni, a
kuratóriumi elnök által közölt módon és idóben.

Az Alapíwany müködése, szolgáltatrísai igénybevételének módja és beszírnolóinak közlése
nyilvános: az Alapítvány honlapján részletesen ismerteti tevékenységét' cé|jatt' az
Alapítvrírryhoz kaposoló eseményeket, az e|nyert, il|etve a kiírt píí'lyazátokat . Közzeteszi
intemetes honlapján, hogy miként lehet az Alapítvány által megvalósított közhasmú



8.)

tevékenységekben résá venni, azokhoz kapcsolódni' vagy azokat igénybe venni -
megielölve a kapcsolatfelvétel módját az Alapítvánnyal, vagy megielölve egyes események
helyszínét, időpontját. Az AlapítváLny beszírnolóit közzétesá honlapján.

Az Alapínóny felügtelő szerve

Az Alapínóny felüglelő szeme az Alapító óltal a Kuratórium javaslatára felkart 3 tagú
Felügelő Bizottsóg,

A Felügelő Bizottslig tqqiai:
1. Fekete Ivón

anjlia neve:
szüIetett:
lakik:

2. Rieger LászIó
anyja neve:
szüleletl:
Iakik:

3. Dr. TörökSdndor
anyja neve:
született:
lakik:

SárWzi Mária;
Budapest, 1942. Íebruár 2 3.;
101 1 Budapest, Hunyadi János út 6.

Musset Alexandra:
Isaszeg 1953. március ]7.;
1 124 Budapest, Nógródi utca 23.

Brenner Angtalka;
Körmend, ] 946. november 8.;
1037 Budapest, Mátyás-heg k;z 5/a;

A feliigelő bizousóg ellenőrzi az Alapínóny, mint közhaszruú szerveze| míilródését és
gaz&Ílkodti,stit' ígl különösen a rendellrezésre ólló anyagi eszköztilotek a jogszabályol:ban és
az Alapító oHratban meghatározott módon történő hatékony és célszeii felhasznáIásót,
valaminl ellátja az Alapíwány műkndésével lapcsolatosan szükséges egléb ellenőrzési
feladatokat.
Ennek során a vezető tisztségviselőldől jelentést, a szervezet munkavállalóitól pedig
tájél@ztatást, vag felvilógosítast kérhet, továbbó a |ózhasznú szeryezet könyveibe és
irataiba betekinthet, azofuit megvizsgdlhatja.
Az éves kt;hségvetés és a Civil Törvény szerinti beszámoló (beleértve a lözhasznúsógi
melléHetet) elftgadása tárglában a Kuratórium csak a Felüglelő Bizottsóg előzetes
vélemé rrye' írasbeli j avas lata rtg/elembevételével határozhat.
A Feluglelő Bizottsóg tagjai a lözhasznú szervezet vezető szervének ijlésén taruicskozási
joggal részt vehet.
A Felugelő BizoÍtság köteles az intézl<edésre való jogosultságónak megfelelően a legfőbb
szervet a kuratórium elnöket, vagl a latatóriumot kijékozÍafui' és annak össrehívasat
kczdeményezni, ha arról szerez tudomóst' hogl:
a.) a szervezet műlddése sorón olyan jogszabálysértés, vag, a szervezet érdekit egébként

súlyosan sértő esemény (mulaszttis) történt, amelynek megszüntetése, vag
következményeinek elhárítasa, illetve enyhítése az intézlredésre jogosult vezető szerv
dönté sét teszi szülrségessé,

b.) a vezelő lisz,ségviselőkfelelősségél megalapozó tény merült fel.
A hlratóriumot a Felüglelő Bizottsóg indítványára _ annak megtételétől számított 30 napon
belül _ intézkdés céljliból össze lrcll hívni. E hatóridő eredménytelen eltelte esetén a
kuratórium összehívtisóra a Felüglelő Bizottsdg is jogosult.
Ha a kuratórium a törvényes műfudés helyreállítósa érdelreben szükséges intézl<edéseket
nem teszi meg, a Felüglelő Bizottsóg löteles haladékalanul értesíteni a törvényességi
elle nőrzé st ellátó szervet.



e.)

A Felügelő Bizottság évente legalább kÉt alkalommal alésezik.
A Felígelő Bizottsig határoát<epes, ha azon minden tagja jelen van, határozatait pedig

s zót öbbs é ggel hozza me g.
A Fetiigl;i8 Bizottság ngjai személyesen vesmek részt annak ülésein és annak munluijában,

meghatalmazott útján nem képviseltethetik magukat az ülésen'
A Felügelő Bizottság nyíIt szavazóssal, kezfeltartassal hatóroz.
A Feltig,elő Bizottság munla. és üglrendjét eglebekben maga hatórozza meg.

szabií{vok:

A vezetó szerv határozatho za|a|ában nem vehet rés^ az a személy, aki, vagy akinek közeli

honÁtartozó (Ptk. 685. $. b) pont) élettársa (a továbbiakban egylJtt: hozzátartozó) a

|vtÁrozzt a|apjÍn

a) kötelezettseg vagy felelósség alól mentesül, vagy

b) brírmilyen mrás előnyben részesiil' illetve a megkötendó jogiigyletben egyébkent, 
érdekeit. Nem minősiil elónynek a köáasznú s7pÍvezpt cél szerinti juttatásai

keretében a barki ríLltal megkotés nélktiLl igénybe vehető nem pinzbeli szolgtíltatás'

illetve a tarsadalmi szeÍvezet által tagianak, a tagsági jogviszony alapjan nyujtott

létesító okiratnak megfelelő cél szerinti juttatís.

Nem lehet a felügyel<i szerv elnöke vagy tagia' illetve könywizsgií.lója az a személy' aki:

a) avezető szerv e|nöke vagy tagi4

b) a közhasznú szervezette| a megbízatrísrírr kívüli mrás tevékenység kifejtésére infutyuló

munkaviszonybanvagymunkavégzésreinfuryulóegyébjogviszonybanríl l 'ha
jogszabrily mrísképp nem rendelkezik,

c) a közhaszÍlú szeÍyeze| cél szerinti juttatrísríból részesül _ kivéve a híLrki á|tal

megkötés nélkül igénybe vehető nem pénzbeli szolgiltatrísokat, és a társadalmi

szJryezpt által tagiának a tagsagi jogviszony alapjarr nyujtott, létesitó okiratnak

megfelelő cé| szerinti juttatrást -, illewe

d) aza). c)pontbanmeghatrírozottszemélyekhozzátartozója,

A k,tjzhasznú szervezet megstűnését követő hórom évig nem lehel mas közhaszmú szervezet

i,,"iő ,t,o,ég,*enie, atci-knrabban olyan közhasznú szervezet tisztségviselője volt _ annak

megszűnését megelőző Mt évben legalább egl évig -'

i'1. a.ay iog;aa nékij! szűnt me* úg, hog az 'áltami adó- és vómhatóságtuil

nyilvánrartott adó. és vámtartozasót nem eglenlítette ki,
b.) imellyel szemben az állami adó- és vámhatósógjelentős összegű adóhiátlyt tárt Íel,
c.) a-elíyet szemben állami adó. és vámhatóság Íkletlezárási intézlrBdést allalmazott, vag)

uletlezórást helyeftesítő bírságot szabott ki,
d.) amelynek adószámat .az laani adt- és vóonhatósóg az adózás rendjéről szóló nnény

szerint felfi)ggesztette, vag/ ti)röke.



A vezető tisáségviselő, illetve az ennek jelölt személy köteles valamennl érintett
közhasznú szervezttet e|őzetesen tájékoztatni anó|, hogy iiyen tisaséget egyidéjriileg más
kiizhasznú szervezetnél is b'etölt.

l0.) Az A|apítvány vállalkozoi tevékenységet is folytathat, amely azonban nem lehet az
Alapítvríny Íö tevékenysége. A v.iLllalkozoi tevékenység nem veszelyeztetheti az Alapíwány
cé|já't es a vál|alkozísi bevételekból szÁrmazó nyereseg csak az Alapítványi célokkal
tisszhangban hasmrílható fel.

lI.) Az Alapítvány banksámlája felett DragoniÚs MáÉa kuratóriumi elnök, valamint Ko|€k
Ildikó kunítor o ruiI lóan jogosu|t*rendelkezrri.

12.) Az Alapítufury közvetlen politikai tevékenységet nem fo|ytat, szeweznte prírtoktól fuggetlen
és azoknak anyagi trímogaüíst nem nyujt.

l3.) Az Alapítvrfury megszíittésére a Polgríri Törvénykönyv 74lE-F. $-ában foglalt rendelkezesek
az irányadóak. Az Alapítvriny eset|eges megszÍinése eseterr az alapii,ány vagyona - a
hitelezők kielégítése utrín . hozzijrínrlása mértékéig az Napítót iiteti meg, a további
fennmaradó vagyont az Alapítvrítry cétjaihoz hasonló célra kell fordítani- és enő| a
nyilviírros*ígot megfele|ően kell üíjékoztatni.

l4.) A jelen alapító okiratban nem szabályozott kcrdésekben a PotgÍri Töménykönyv 74/A.,
74/F. $-ai, valamint a Civil Törvény rendelkezései szerint ketl etjóini.

l5.) Az Alapítvríny jogi személy. Je|en A|apítvány a Fóvárosi Bíróság nyilvántartásba vételéveljön |étre. A nllvántartásba vétel nem tagadható meg, ha u, aupito okirat a vonatkozójogszabrályokban meghatár. ozott fe|tételeknek megfelél. Az Alapíwrfury tevékenységét a
nyilvántartásba vételró| szóló végzes jogeróre emelkedése napján kezdheii meg.

Budapest, 2013. szeptember 30.

a,.á ?,'*,
Dr.!aÍgaLa[6s /

Alapító

T:!:)
Toroczkay Ilona

Kurátor

Iétesítő okirat

,rR. RABATIN
ügyvéd. li, : 111T."1,1il;l.li I

Voux f\
Kolek Ildikó

Kwátor

Igazolom, hogt a létesítő okirat eglséges szerkczetbe foglalt
mMosítások alapján hatólyos tartalmának

gonits Márta
iratóriumi elnök
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A lrovárosi Törvényszók clI.cndcli a l05ó3- sorszám alatt nyi
elncvczósű civil sZcrvczctrc volratkoZó alábbi változások bejegyzését. valamint a ny

Az alapítvány székhelye megváltozott.

t , l s z cNne r ye :

Áz aIapítvány képviscletc mcgváltozott:

Az írj képviselő neve. lakóhclyc:
Kolek l Id ikó

l 02ó |}udapcst. Torockó u. 28 ' I I/ l .

i l2 l  3udapest .  KázInór  út 45.

Dragonits Márta képviselcti joga változatlan.

Dragonits Márra képvisc|cti joga általános terjede|mii ós öná|lóan gyakorolható' Kolek Ildikó képviseleti

.joga a bankszáInla feletti rcndclkczésre vonatkozik és önáIlóan gyakoroIható'

A l ó lcsítő  ok i rat  módosításának időpont ja:  20 l3.09.  30 '

A bír.óság megállapítja. hogy a közhasznú jogál|ású szcrvezct rnegfclel az cgycsiilési jogról, a ktizhasznít
jogáilasrói. vaiamiIrt a civii szcrvezctck nríikÖdésérill ós tárntlgatásáról szóló 20l1. ó.' ' i CL!'YV. tön,én1'
(l)clv.) közhasznúsági fcllótcleinek.

A vógzós ellen a kézbcsítóst(!l szánrított l5 Irapon bclii l l-ellebbczóslt e k van ltct.rc a lrör'árosi ité|ótáblához.
nrclyct .jclcn bíróságon lchct clótc{csztcni 3 póldányban. Áz íélőtábla clőtti cliárásban a végzés cllcn
l.cllcbbczóst clótcrjcsZtó 1él szírnlára a.jogi kópvisclct kötclczó'

I \DoKoI ,ÁS

Az alapító 20]3. 05. l5.ón r 1rltclzásbcjcg1,zósi llórclrrrct tcricsztetl clő cg1,cbck me|lett - annak
mcgállapítása iránt. ho31.a k(izhasznít SzcNczctck|.ől sztiló l997. éli CI-VI' törvónr' alapján közlrasznit

.jogállást szcrzctt alapítr'án1, nregl.clcl az Ectv-ben nrcghatároZott Íli kÓZhasZIlúsági fcItótclcknek.

A bíróság lnegállapíotta. hogy a kórclnrezo a vá|klz1isbe.!cgyzéshcz sziikséges okilatokat benyújto11a, ezé11 a
civil szcrvezetek bírósági ny ilvántat1ásáról és az czzcl összcÍiiggő cljárási szabályokról szóló 20ll. évi
Cl,XXXI. töNény (Cct.) 2.$-a alapján rendelkezctt a változások nyilvántar1ásba vótclóről.

A kórclcrn közhasznú j ogá llásra vonatkozó részét abíróság az alábbiak szcr.int bírálta cl:
A 20 ]3. 09' 30-i keltíi lótcsíti! okirat alapján a bíróság ncgállapította. hogy'az alapítván).aZ Ectv. 34.37. $-
1rban ín követelmón1'cknck elcget tcsz. A beszánrolók a|apján pedig az is megállapítható volt' hogy az
alapítvány, |.lozzájáru| a társadalonr ós az eg1,én köz(is szükségleteinek kic|ógítéséheZ. |ne11 szoIgáltatásai az
alapítvány testületi tagiain. nr u rrkavá llalóin. örrkóntcscin kívül nrás személyck szárrrára is hozzáférhetőek
(I.,ctv. 32. $ (3) bckczdés): nrcgl.clelo eroforrás áll a lendclkezésére, mer1 az clőzo két lezárt üZleti éV
vonatkozásában az átlagos óvcs bcvétele nreghalad.ja az cgymillió forintot ós a kót óv cgybeszáInított adóZott
crednrénye (tárgyévi cI.cdnrérrye) senl neBatív (I]ct\,. 32. $ (4) bekczdés a.b pont); továbbá az alapítvány
rncgl.clelő társadalnri támo.gatottsága tnutatható k|. mcrt a 20ll-20l2-es iizIcti óvc vonatkozásában a
szenrélyi jövedelcInadó rncghatározolt részónck ztt. adőz,ő rendelkezése szcrint a civil szervezetnek
ltlajánlott összegből kiutaIt (isszcg e|éri at' 54. .S szclinti bcvétel nólktiI szlttnított öSSZes bevétel kettő

l r'. .' ..;2?!3Í:, '.'.lA.''. r'o .|b. oupja"

' ' : r a i ' " - . . . : l
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száza|ékát' a közlrasznú tcvékcn1,ség érdekében fc|nrcrti|t költségek. ráfordítások a kót óv átlagában elérik
aZ öSSZeS ráfordítás fclót ós közhasznú tevékenységjnck cllátását tanósan legalább tíz közérdekii önkéntes
tevékenységet l'ógzo szctnólv scgíti(Iictv. 32. $ (5) bckczdós a-c) pont).

Mindezekre figyelemmel a bíróság az Ectv. 75. $ (5) bckczdése a|apján megállapította. hogy az a|apívány
nregfelel az Ectv. közhasznírsági Í.eltételeinek'

BudaDes t . 20 l 3 .  11 . 20 .

dr. Pócza Judit \4ária s.k.
bírósági titkár


