Fővárosi Törvényszék
1055 Budapest, Markó u. 27.
13.Pk.61.706/1990/19.
VÉGZÉS
A Fővárosi Bíróság a 10. sorszám alatt nyilvántartásba vett FÁROSZ Alapítvány alapító okiratát –
az alapítói jogok gyakorlása keretében – az alábbiak szerint módosítja, és egyben elrendeli a
nyilvántartás adatainak módosítását és kiegészítését.
I. Alapító Okirat
módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt szövege
(módosítások dőlt és félkövér betűtípussal jelölve)
„I. Általános rendelkezések
1.

Az Alapítvány elnevezése:

FÁROSZ Alapítvány, (Pharos Foundation)

2.

Az Alapítvány székhelye:

1237 Budapest, Újtelep út 16.

3.

Az Alapítvány alapítója:
Széll László
lakóhelye: 1237 Budapest, Újtelep út 16.
Az Alapító 2002. 09. 18-án elhunyt, ennek következtében az alapítói jogokat az Alapító halálát
követően az illetékes bíróság gyakorolja.

4.

Az Alapítvány határozatlan időtartamra jön létre.

5.

Az Alapítvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat és nem támogat, pártoktól független,
azoknak anyagi támogatást nem nyújt és azoktól támogatást nem fogad el, országgyűlési
képviselőjelöltet, megyei, fővárosi önkormányzati választáson jelöltet nem állít, és nem támogat.

6.

Csatlakozás az Alapítványhoz:
Az Alapítvány nyitott, ahhoz vagyoni juttatás teljesítésével bárki csatlakozhat, ha az Alapítvány
céljaival egyetért, azt vagyoni juttatással, nem vagyoni jellegű támogatás felajánlásával, vagy
bármilyen más eszközzel támogatni kívánja, ideértve a személyes társadalmi munkát is, és a jelen
Alapító Okirat rendelkezéseit elfogadja. A csatlakozási szándékot írásban kell bejelenteni, annak
elfogadásáról az Alapítvány kuratóriuma („Kuratórium”) dönt. Ennek során a Kuratórium a
csatlakozni kívánó szervezetről, intézményről vagy magánszemélyről rendelkezésre álló
információkat és – célhoz kötött felajánlások esetén – a megjelölt célt mérlegeli.
Az Alapítványhoz csatlakozni kívánó nem válik az Alapítvány alapítójává, nem lesz jogosult az
alapítói jogok gyakorlására.
II. Az Alapítvány célja és tevékenysége
•
•

A keresztyén hit, a keresztyén erkölcsi- és szellemi értékek megismertetése, terjesztése, az ezekről
való informálódás elősegítése,
A keresztyén hitet eredményező, a keresztyén erkölcsi és szellemi értékeket teremtő tevékenységek
támogatása, végzése,
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

A keresztyén hitet eredményező, a keresztyén erkölcsi és szellemi értékeket teremtő
tevékenységeket végző közösségek, csoportok, egyének támogatása.
Az általános célmegvalósítás során elsősorban végzett konkrétabb tevékenységek:
Sajtótevékenység (pl. alkalmi traktátus kiadás, hitbuzgalmi kiadványok, stb.).
Keresztyén ismeretterjesztő előadás, oktatás, hittan, Biblia tanulmányozás, evangélizáció, zenei
rendezvények szervezése, támogatása.
Kapcsolatépítés céljából kirándulás, táborozás szervezése, támogatása;
Alkalmi vagy folyamatos sporttevékenység szervezése, támogatása, ehhez sporteszköz, sportpálya
és terem biztosítása, szabadidő sport támogatása.
Kreatív tevékenység (nem csak vallásos alanyok esetében is).
Keresztyén szellemi alkotások felkarolása (pl. pályázat kiírás, jutalmazásuk, stb.).
A keresztyén hit alapján álló közösségek, csoportok, intézmények támogatása; valamint
tagjainak, tanulóinak, alkalmazottainak támogatása, jutalmazása.
Az Alapítvány működéséhez és az általános cél megvalósulásához épület, berendezés,
infrastruktúra és technikai háttér megteremtése, létrejöttének és fenntartásának támogatása.
Együttműködés olyan kül- és belföldi szervezetekkel, amelyek hasonló célok érdekében
munkálkodnak.
III.

Az Alapítvány vagyona

1.

Az Alapítvány célja teljesítésére rendelt vagyona 20.000,- Ft, azaz húszezer forint, amely összeget
az Alapító bocsátanak az Alapítvány rendelkezésére oly módon, hogy azt pénzintézetnél elkülönített
bankszámlán helyezik el, és annak tényét az Alapítvány nyilvántartásba vétele iránt eljáró Fővárosi
Törvényszéknél igazolják.

2.

Az Alapítvány az alapítványi célok megvalósulása érdekében – azokat nem veszélyeztetve –
vállalkozási tevékenységet is folytat, és vagyonát más forrásból, valamint a csatlakozás során
felajánlott vagyonrendelés elfogadásával is gyarapíthatja.
Az Alapítvány a gazdálkodás során elért eredményét nem osztja fel, hanem a jelen Alapító
Okiratban meghatározott tevékenységére fordítja.
Az Alapítvány az alapcél szerinti tevékenységéből, illetve a gazdasági-vállalkozási tevékenységéből
származó bevételeit és költségeit, ráfordításait (kiadásait) elkülönítetten tartja nyilván.

3.

Az Alapítvány vagyona a jelen Alapító Okiratban rögzített céljai megvalósításának finanszírozására
és az Alapítvány működési költségeinek fedezésére használható fel.

4.

Az Alapítvány vagyonának felhasználása és az azzal való rendelkezés joga a Kuratóriumot illeti
meg, amely azt kamatozó banki letétbe helyezheti, kötvényt, kincstári- vagy letéti jegyet vásárolhat.
A Kuratórium az Alapítvány vagyonának kezelésével kapcsolatos technikai feladatok ellátásába
külső pénzügyi szervezetet, szakértőt vonhat be.

5.

Az Alapítvány Kuratóriuma jogosult az alapítványi vagyon gyarapítása érdekében
adománygyűjtéseket szervezni, de az Alapítvány nevében, vagy javára történő adománygyűjtés csak
az Alapítvány írásbeli meghatalmazása alapján végezhető.

6.

Az Alapítvány a tartozásaiért saját vagyonával felel. Az Alapítvány alapítói, tagjai – a vagyoni
hozzájárulásának megfizetésén túl – a szervezet tartozásaiért saját vagyonával nem felel.
IV.

1.

Az Alapítvány vagyonának felhasználása

Az Alapítvány céljainak megvalósítására az Alapítvány teljes vagyona, valamint annak hozadékai
és a céltámogatások használhatók fel. Az Alapítvány vagyonát a Kuratórium kezeli.
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2.

A Kuratórium az Alapítvány vagyonának az alapítványi célok megvalósítására irányuló
hasznosítására vonatkozó javaslatokat, kezdeményezéseket összegyűjti, és a jelen Alapító Okiratban
rögzített célok szellemében összegszerűen is dönt a támogatások felhasználásáról. A támogatások
odaítélése kérelem vagy a kuratóriumi tagok által előterjesztett javaslat alapján történik.
V.

1.

Az Alapítvány működése

Az Alapítvány döntéshozó és képviseleti szerve, valamint ügyvezető szerve a 3 (három) fős
Kuratórium. A Kuratórium tagjainak megbízásáról és visszahívásáról, a Kuratórium elnökének a
kuratóriumi tagok közül történő kijelöléséről és visszahívásáról, az Alapítvány Alapító Okiratának
módosításáról az Alapító dönt. A Kuratórium elnökét az Alapító bízza meg határozatlan időre.
A Kuratórium valamennyi tagja természetes személy. Kuratóriumi tagok megválasztása
határozatlan időre szól.
A Kuratórium elnöke:
Fodor László
lakóhelye: 1188 Budapest, Podhorszky utca 72/b.;
anyja neve: Szántó Erzsébet;
A Kuratórium tagjai:
Tisza Attila
lakóhelye: 1074 Budapest, Rákóczi út 60. 2. em. 32.
anyja neve: Fehér Erzsébet;
Simon Norbert Géza
lakóhelye: 2151 Fót, Baross Gábor u. 53.
anyja neve: Baksai Lídia

2.

Az Alapítvány kedvezményezettje és annak közeli hozzátartozója nem lehet a kuratórium tagja,
továbbá az alapító és közeli hozzátartozói nem lehetnek többségben a kuratóriumban.
A kuratóriumi elnöki tisztség megszűnik a kuratóriumi tagság megszűnésével.
A kuratóriumi tagság 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 vezető tisztségviselő halálával vagy jogutód nélküli megszűnésével;
f) a vezető tisztségviselő cselekvőképességének a tevékenysége ellátásához szükséges körben
történő korlátozásával;
g) a vezető tisztségviselővel szembeni kizáró vagy összeférhetetlenségi ok bekövetkeztével.
Az Alapítvány tagjai a Kuratórium tagjait bármikor, indokolás nélkül visszahívhatják.
A Kuratórium tagjai a megbízatásukról a Kuratórium másik tagjához vagy a Kuratóriumhoz
intézett nyilatkozattal bármikor lemondhat.
Ha az Alapítvány működőképessége ezt megkívánja, a lemondás az új kuratóriumi tag
kijelölésével vagy megválasztásával, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított
hatvanadik napon válik hatályossá.

3.

A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt az a személy, aki, vagy akinek közeli
hozzátartozója, élettársa (együtt: „Hozzátartozó”) a határozat alapján
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a)
b)

kötelezettség vagy felelősség alól mentesül, vagy
bármilyen más előnyben részesül, illetve a megkötendő jogügyletben egyébként érdekelt.

Nem minősül előnynek az Alapítvány cél szerinti juttatásai keretében a bárki által megkötés nélkül
igénybe vehető, nem pénzbeli szolgáltatás, illetve a civil szervezet által tagjának, a tagsági
jogviszony alapján nyújtott, a jelen Alapító Okiratnak megfelelő cél szerinti juttatás.
A Kuratórium határozathozatalában nem vehet részt továbbá az a személy sem:
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;
f) aki egyébként személyesen érdekelt a döntésben.
4.

Az Alapítvány Kuratóriumának tagja az a nagykorú személy lehet, akinek cselekvőképességét a
tevékenysége ellátásához szükséges körben nem korlátozták.
Ha a Kuratórium tagjának az Alapító jogi személyt jelöl ki, a jogi személy köteles kijelölni a
természetes személyt, aki a feladatokat nevében ellátja. A kuratóriumi tagokra vonatkozó
szabályokat a kijelölt személyre is alkalmazni kell.
A Kuratórium tagjai feladataikat személyesen kötelesek ellátni.
Nem lehet az Alapítvány Kuratóriumának tagja az a személy, aki korábban olyan közhasznú civil
szervezetnél töltött be – annak megszűntét megelőző két (2) évben legalább egy (1) évig – vezető
tisztséget, amely:
a) amely jogutód nélkül szűnt meg úgy, hogy az állami adó- és vámhatóságnál nyilvántartott adóés vámtartozását nem egyenlítette ki,
b) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság jelentős összegű adóhiányt tárt fel,
c) amellyel szemben az állami adó- és vámhatóság üzletlezárás intézkedést alkalmazott, vagy
üzletlezárást helyettesítő bírságot szabott ki,
d) amelynek adószámát az állami adó- és vámhatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint
felfüggesztette vagy törölte.
Nem lehet kuratóriumi tag az, akit bűncselekmény elkövetése miatt jogerősen szabadságvesztés
büntetésre ítéltek, amíg a büntetett előélethez fűződő hátrányos következmények alól nem mentesült.
Nem lehet kuratóriumi tag az, akit a vezetői tisztségviselői foglalkozástól jogerősen eltiltottak. Akit
valamely foglalkozástól jogerős bírói ítélettel eltiltottak, az eltiltás hatálya alatt az ítéletben megjelölt
tevékenységet folytató jogi személy vezető tisztségviselője nem lehet. Az eltiltást kimondó
határozatban megszabott időtartamig nem lehet vezető tisztségviselő az, akit eltiltottak a vezető
tisztségviselői tevékenységtől.
A Kuratórium tagja, illetve az ennek jelölt személy köteles az Alapítványt előzetesen tájékoztatni arról,
hogy ilyen tisztséget egyidejűleg más civil szervezetnél is betölt.

5.

A Kuratórium tagjai tevékenységükért díjazásban nem részesülnek, ezen tevékenységükkel
összefüggésben felmerült és igazolt költségeik megtérítésére azonban jogosultak.

6.

A Kuratórium testületi szerv, amely a jogait nyilvános ülésein gyakorolja. A Kuratórium szükség
szerinti gyakorisággal, de évente legalább kétszer ülésezik.
Az ülést a napirend megjelölésével a Kuratórium elnöke hívja össze. A Kuratórium üléseit írásbeli
meghívóval kell az ülés előtt legalább nyolc nappal összehívni. A meghívónak – amelyet az
Alapítvány székhelyén elhelyezett hirdetőtáblán ki kell függeszteni – tartalmaznia kell az ülés
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helyét, idejét, a napirendre vonatkozó javaslatot. A meghívóhoz mellékelni kell a javasolt napirendi
pontok írásbeli előterjesztését.
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.
Rendkívüli kuratóriumi ülést kell összehívni harminc napon belül 3 (három) kuratóriumi tag
írásbeli kérésére.
7.

A kuratóriumi ülés határozatképes, ha azon minden kuratóriumi tag jelen van. A Kuratórium ülésén
valamennyi tagnak 1-1 szavazata van.
A kuratórium döntéseit a jelenlévők egyszerű szótöbbséggel hozott határozataival hozza meg.
Egyhangú határozathozatalra van azonban szükség az Alapítvány szervezeti és működési
szabályzatának, egyéb szabályzatának és az éves alapítványi beszámolónak az elfogadásához,
továbbá az éves szinten az Alapítvány működési költségeinek fedezésére szolgáló alapítványi
források támogatására szolgáló keretösszegekre való felosztásáról történő döntéshez.
A Kuratórium ülésein született döntésekről 5 (öt) napon belül írásos jegyzőkönyvet kell készíteni,
amelyet a jegyzőkönyvvezetőnek alá kell írnia, és két kuratóriumi tagnak aláírásával hitelesítenie
kell. A jegyzőkönyvet minden kuratóriumi tagnak a Kuratórium ülését követő 15 (tizenöt) napon
belül meg kell küldeni. A Jegyzőkönyvekben fel kell tüntetni a Kuratórium döntését, időpontját és
hatályát, illetve a döntést támogatók és ellenzők számarányát, amennyiben lehetséges személyükre
való utalással.
A Kuratórium elnöke a Kuratórium határozatairól folyamatos nyilvántartást vezet („Határozatok
Könyve”), amelyben rögzíteni kell a határozatok tartalmát, idejét, hatályát, valamint a döntést
támogatók és ellenzők számarányát, illetve nyílt szavazás estén a szavazók személyét. A
határozatokat minden esetben postai úton kell közölni az érintettekkel. A határozatokat azok
meghozatala után haladéktalanul be kell vezetnie a Határozatok Könyvébe, és az Alapítvány
székhelyén lévő hirdetőtáblán nyilvánosságra kell hozni.
A Kuratórium elnökét távollétében az általa írásban meghatalmazott tag, ennek hiányában a
Kuratórium jelenlévő tagjai által kijelölt tag helyettesíti.
A Kuratórium gondoskodik az Alapítvány céljainak megfelelő működéséről, biztosítja az
alapítványi vagyon gondos kezelését.

8.

Kizárólag a Kuratórium jogosult dönteni:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)

az Alapítvány éves költségvetési tervének, az arról való beszámolónak és az éves mérlegnek az
elfogadásáról;
a közhasznúsági melléklet elfogadásáról;
a rendelkezésre álló vagyon felhasználásáról;
az Alapítványhoz való csatlakozás jóváhagyásáról;
kuratóriumi tag visszahívásával kapcsolatos javaslattételről;
az Alapítvány Szervezeti és Működési Szabályzatának a jelen Alapító Okiratban foglaltaknak
megfelelő meghatározásáról, módosításáról;
a csatlakozási kérelmek elbírálásáról;
a pályázatok kiírásáról, azok feltételeiről, a támogatások odaítéléséről, nyilvánosságra
hozataláról;
döntés mindazokban a kérdésekben, amelyeket az Alapítvány Szervezeti és Működési
Szabályzata a Kuratórium kizárólagos hatáskörébe utal, és amit jogszabály szerint a
Kuratórium hatáskörébe tartozhat;
- az alapítvány által létrehozott intézmény igazgatójának kinevezése;
- az Alapítvány gazdálkodási elveinek és szabályainak meghatározása;
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l)
m)
n)
o)
p)
q)

- az Alapítvány éves gazdálkodási tervének és mérlegének megállapítása;
- ösztöndíjak adományozása;
- döntés a törzsvagyon bővítéséről;
- döntés minden értékesítési kérdésről;
- döntés az Alapítvány vállalkozási elveiről és vállalkozásairól;
- döntés szervezeti korszerűsítésekről;

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.
9.

A Kuratórium elnökének feladatköre:
a)

az Alapítvány önálló képviselete,

b)

a kuratóriumi ülés előkészítése, összehívása és levezetése.

10.

A Kuratórium elnöke ügyvezetési feladatait személyesen köteles ellátni. A Kuratórium elnökének
helyettesítésére csak az ügyvezetési feladatain kívül kerülhet sor.

11.

Az Alapítvány könyvvezetésének, vagyonkimutatásának és a vagyonkezeléssel összefüggő egyéb
technikai feladatoknak az ellátása érdekében külön szerződés szerint külső pénzügyi szervezetet,
szakértőt bízhat meg térítés ellenében.

12.

A Kuratórium köteles az Alapítvány működéséről az Alapítónak legalább évente egyszer beszámolni
és gazdálkodásának legfontosabb adatait nyilvánosságra hozni.
A Kuratórium az Alapítvány gazdálkodását érintő minden lényegi kérdésről, valamint a
Kuratórium határozatairól köteles az Alapítót tájékoztatni. A Kuratórium javaslatot tehet az
Alapítónak a kuratóriumi tag visszahívására, az Alapítvány Alapító Okiratának módosítására.

13.

Az Alapítvány bankszámlája felett, a Kuratórium két tagja együttesen rendelkezik.

14.

Az Alapítvány a működéséről, vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről az üzleti év könyveinek
lezárását követően az üzleti év utolsó napjával, illetve a megszűnés napjával, mint
mérlegfordulónappal köteles beszámolót készíteni.
Az éves beszámolót annak elfogadástól számított harminc (30) napon belül kell az Alapítvány
székhelyének hirdetőtábláján harminc (30) napra történő kifüggesztéssel közzétenni.

15.

Az Alapítvány működésével kapcsolatosan keletkezett iratokba bárki betekinthet, illetve a
Kuratórium elnöke köteles azokról bárkinek felvilágosítást adni.
Az iratokba való betekintés iránti igényt (kérelmet) írásban kell a Kuratórium elnöke részére
megküldeni.
A Kuratórium elnöke köteles bármely jogszabály által felhatalmazott szerv vagy személy által kért
iratbetekintést haladéktalanul, egyéb esetekben az iratbetekintést kérővel történt megállapodás
szerinti határidőben, illetve jogszabály vagy hatósági határozat által előírt határidőben teljesíteni.
A Kuratórium elnöke köteles az iratbetekintésről külön nyilvántartást vezetni, amelyből
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megállapítható a kérelmező neve, a kért irat megnevezése, a kérelem és teljesítésének ideje.
16.

Az Alapítvány működésének és a szolgáltatások igénybevételének a módját – a beszámoló
közlésével azonos módon – a székhelyen történő kifüggesztéssel kell nyilvánosságra hozni.
VI.

1.

Az Alapítvány képviselete

Az Alapítványt a Kuratórium elnöke önállóan képviseli.
Az Alapítvány képviselője:
Fodor László
lakóhelye: 1188 Budapest, Podhorszky utca 72/b.
anyja neve: Szántó Erzsébet
Az alapítvány képviselőjével szemben a Polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:22. §
szakaszában, valamint az Egyesülési jogról, közhasznú jogállásról, valamint a civilszervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) 39. § (1)
bekezdésében foglalt kizáró okok, továbbá a 3:397. § (3) bekezdésében meghatározott
összeférhetetlenségi okok nem állnak fenn
A Felügyelőbizottság

1.

Az Alapítványnál Felügyelőbizottság választására nem kerül sor.
VII.

1.

Záró rendelkezések

Az Alapítvány jogutód nélkül megszűnik, ha
a) az Alapítvány a célját megvalósította, és az Alapító új célt nem határozott meg;
b) az Alapítvány céljának megvalósítása lehetetlenné vált, és a cél módosítására vagy más
alapítvánnyal való egyesülésre nincs mód; vagy
c) az alapítvány három éven át a célja megvalósítása érdekében nem folytat tevékenységet.
d) határozott időre jött létre és a meghatározott időtartam eltelt;
e) megszűnése meghatározott feltétel bekövetkezéséhez kötött és e feltétel bekövetkezett;
f) a tagok vagy alapítók kimondják megszűnését; vagy
g) az arra jogosult szerv megszünteti
feltéve mindegyik esetben, hogy az Alapítvány vagyoni viszonyainak lezárására irányuló megfelelő
eljárás lefolytatását követően a bíróság a jogi személyt a nyilvántartásból törli.
Ha valamelyik megszűnési ok bekövetkezik, a kuratórium értesíti az alapítói jogokat gyakorló
személyt vagy szervet a szükséges intézkedések megtétele érdekében. Ha az alapítói jogokat
gyakorló személy vagy szerv a megszűnési ok alapján harminc napon belül érdemi intézkedést nem
hoz, a Kuratórium ezt követően köteles a nyilvántartó bírósághoz bejelenteni a megszűnési okot. A
bejelentési kötelezettség késedelmes voltából vagy elmulasztásából eredő károkért az Alapítvánnyal
és harmadik személyekkel szemben a Kuratórium tagjai egyetemlegesen felelnek.
Az Alapító nem szüntetheti meg az Alapítványt.
Az Alapítvány megszűnése esetén az Alapítvány vagyonát – a fennálló fizetési kötelezettségek
teljesítése után – hasonló célú alapítvány támogatására kell fordítani.
A jogutód nélkül megszűnt Alapítvány tagjai és az Alapító a felosztott vagyonból való részesedésük
mértékéig kötelesek helytállni a megszűnt Alapítvány ki nem elégített tartozásaiért.
Az Alapítvány – célja megvalósítása érdekében – együttműködik a hasonló közfeladatot ellátó
állami, civil szervezetekkel, alapítványokkal, közalapítványokkal.
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2.

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekről az Alapítvány Szervezeti és Működési
szabályzata rendelkezik.

3.

A jelen Alapító Okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvénynek az alapítványról szóló rendelkezései és az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
rendelkezései az irányadóak.

Budapest, 2015. április 30.”
II. A nyilvántartás adatainak módosítása és kiegészítése
1./ Az alapítvány képviselőjének anyja neve:
Fodor László
an.: Szántó Erzsébet
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme és módja: általános és önálló
2./ Az alapítvány ügyvezető szervének megnevezése: kuratórium
3./ Az ügyvezető szerv tagjainak neve, anyja neve és lakcíme:
Fodor László
an.: Szántó Erzsébet
1188 Budapest, Podhorszky u. 72/b.
elnök
Tisza Attila
an.: Fehér Erzsébet
1074 Budapest, Rákóczi út 60. 2. em. 32.
Simon Norbert Géza an.: Baksai Lídia
2151 Fót, Baross Gábor u. 53.
4./ Az alapítvány vagyonfelhasználásának mértéke és módja:
Az alapítvány céljainak megvalósítására a teljes vagyona felhasználható, támogatások formájában
kérelemre vagy kuratóriumi javaslatra a kuratórium döntése alapján.
5./ Az alapító okirat módosításának kelte: 2015. április 30.
A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi
Ítélőtáblának címezve, írásban, 3 példányban a Fővárosi Törvényszéknél lehet benyújtani. A bíróság
tájékoztatja a fellebbezésre jogosultakat, hogy az Ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbezést
előterjesztő fél számára jogi képviselet kötelező.
INDOKOLÁS
Az alapítványt létrehozó Széll László 2002. szeptember 18. napján elhunyt. Mivel az alapítói jogok
gyakorlására más jogosult nincs, a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény [Ptk.]
3:394.§ (4) alapján a nyilvántartó bíróság gyakorolja az alapítói jogokat.
Az alapítvány kuratóriuma 2015. január 6. napján előterjesztett beadványában kérte, hogy a bíróság,
mint az alapítói jogok gyakorlója, a Ptk. előírásaira figyelemmel módosított alapító okiratot,
valamint a kuratórium összetételében bekövetkezett változásokat a nyilvántartásba jegyezze be.
A bíróság hiánypótlási eljárást követően megállapította, hogy a kérelem, illetve a mellékleteiként
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benyújtott iratok a Ptk., valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény [Cnytv.] rendelkezéseinek
megfelelnek.
Ezért a bíróság a Ptk. 3:394.§ (4) bekezdése, valamint a Cnytv. 2. § b) pontja alapján a rendelkező
részben foglaltak szerint határozott. Egyúttal rendelkezett az alapítvány nyilvántartási adatainak
pontosításáról és kiegészítéséről is.
Budapest, 2015. június 16.
dr. Oros Paulina s.k.
bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:

