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KIVoNAT
alapíta ány nyila ántartási adatairól

Az a|apitv ány nyilvánt artási

Az alapítvány neve:
Az

számaz

7

33

Forrás Kulturális Alapítvány

aIapitvány székhelye: 8500 Pápa, Kishantai u.

3.

Az

aíapitv ány céIia: Ér tékáp o1ó é s é rt ék rc r e mtő kulturális t evék e nys é g
kezdeményezése és támogatás érdekébenalternatív színházi produkciók
Iétrehozása és múködtetése. Az iskolai neveléshez szorosan kapcsolódó művészetí,
oktatási, nevelési feladatok rendhagyó irodalmí őrák, gyermek és ifjúsági színház
drámap ed agő gtai ío glalko zás o k TIE, színház a nevelésb en, s zakk ő r ők /
támogatása. ,Nz előző pontokhoz kapcsolódó szakmai találkozők taníolyamok,
képzésekszervezése és támo gatása.

Az alapítvány

célja szerinti besorolása:

Az

alapítv ány kö

Az

alapitv ány képvi sel

z h as z n ú s á

gi f okoz ata: Kő zhasznű

ének neve, akó helye :
Gubányi György István, elnök ,11,44 Budapest, Füredi u. 18/A.

Az alapítvány nyilvánt
száma, kelte: Pk. 60
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artásba vételérőlrendelkező jogerős bírósági határozat
/ 1,99 5 / 2, 1,99 5 .07 .0 4 .

A kivonat

a fent meghatározott alapítvány 201,4 év október
hatályos adatair ől készült.

hó 15. napján

Kelt: Veszprém, 201,4. év október hó 15. napián.
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Veszprémi Törvényszék
8.Pk.6o. r 50 / r99 5 / t8 /I. szám

Vészésl,

AVeszprémi Törvényszék a Hanich József (8+q Olaszfalu, Völgy u. 4.) és Hudvágner
Péter (Bzoo Veszprém, Arany János utca 37.) alapítók által létrehozott Forrás

Kulturális AlapíWány (Bsoo

Pápa, Kishantai u. 3.; nyilvántartási szám: rcy.)
bírósági nyilvántartasba vétele iránt folyamatban volt ügyében a 2oI4. szeptember
o5. napján kelt B.Pk.6o.t5olt995lLB" szárnú végzés2or.4.

szeptember 27. napján

jogerőre emelkedett.

Veszprém, 2ol4. szeptember 3o.
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dr. Szántay Bernadett sk.
bírósági titkár
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A Veszprémi Törvényszék a Hanich József (B+t+O1aszfa}u, Vö15' u. 4.) és Hudvágner Péter
(Bzoo teszprém, Áu.ry János utca 37.) aiapítók által létrehozott Forrás Kulturális
Áapíwanv (Bsoo pápu, Kishantái u. i.; nyilvántartási szám: :33-) bírósági
nyiliántartásba vetele iránt folyamatban volt ügyében meghozta a kÖvetkező
l

vé8zést:
A törvényszék elrend,eli az Lggg. december g. napjával közhasznú
.ryit"a..tartásba'vett alapíwánynÁ* u, 2tr11. évi CIJO(V. tÖrvénY szerinti
közhasznúsági nyilvántartásba vételét.
Az alapítván}, jogállása:

közhasznú.

A közhasznú_jogállás
megszerzesének időpontj

a
a

:

v

közhasznúsági nyilvántartásba vételt elrendelő
égzésjogerőre emelkedésének napj a

zol4.julius 4.

Az alapító okirat módosításának időpontja:

Eryebekben a törvényszék az alapító okirat 2or.4. _julius_4-i módosításait,
víarnint az alapító oÉranrak a zori. éviv. törvénynek rnegfelelő módosítását

tudomásul veszi,
és azt az alapítuőny iratanyagánőI

elhelyeá.

Abírósági nyilvántartást érintő módosítast a nyilvántartáson átvezeti, e5yben az_országos
nyilvántártást vezető országos Bírósági Hivátalt, valamint a tÖrvénYességi ellenőrzést
g/akorló Ves zprém Me5yei Főügyés

zs é get

értesíti.

végzésellen annak kézbesítésétőI számított 15 napon belül l 9vgii ÍtalŐtablanak
de a Veszprémi Törvényszéknél 5 péld.ányban benyújtható fellebbezésnek van
"i*rótt,
helye. AZítélőtábta előtti eljárásban jogi képviselet kötelező.

A

Indokolás:
Az alapítók kérelmet nyújtottak be a civil szervezetek bírósági nyilvántartásárÓl és az ezzel
összefirggő e§árási szaÜáiyok ó1 szóló 2o].].. éúCD(XXI. törvény (Cnl,tv,) ++, § alapj án a7
alapíwáill.rr uk u, egyesüiési jogról, a közhasznú jogátlásról, valamint a civil szewezetek
működéséről és iámogatasaúl szőIő 2c.11,. évi CIXXV. törvény (Ectv.) szerinti
közhasznúsági nyilvántartásba vétele iránt.
Tekintettel arra, hogy az aiapítványnak a bírósághoz korábban benyújtott alaPÍtó okirata
nem tartalmazta aztcw-ben előírt rendelkezésóket, az alapitők módosították az alaPÍtő
;Ü."tot, iiletve felrilvizsgálva annak rend.elkezéseit, hozzáigaz;'tgttu azt Ectv. és a zor3. éÜ
V iö;é"y (új ptkJ renáeikezéseihez, majd ennek tényit bejelentették a Cni'tv. SZ. § (t)
bekezdésébenés Á, új ptk. hatffialépésévelösszefiiggő átmeneti és felhatalmazó
rendelkezésekről szőIő iols. éü CLXkut. törvény (ptké.) ii. §-Uan foglalt kÖtelezettségÜk
alapján.

Szintén benyújtásra került a kuratórium tagjainak, mint vezető tisztségviselőknek a
nyilatkozata arró}, hogy nem esnek az Ectv-ben meghatározott kizárő ok alá, valamint a
kórábbi két év beizámolója az Ectv-ben foglalt követelmények teljesítésónek
megállapíthatósága érdekében.

A bíróság a vá]tozásbejegyzési kérelem tekintetében a benyújtotL okiratok és a Cn$v. gB: §_
a, 53. § (r) Uet<ezdése, váamint az új Ptk-nak a jogi személy általános szabályai című első
résie és az alapíwányra vonatkozó hatodik része alapján arl vzsgálta, hogy az alapitő
okirat, i]letve annak módosítása megfelel-e a vonatkozó jogszabá}yoknak.
44. § (B) bekezdése értelmébeno bíróság a uáItozásbejegyzési kérelemről és a
közhasznú j og őIlős ny ilu őntartásba uételéről eg y etj ár ősban dönt.

A Cnytv.

bekezdése kimondja, hogy ,,...az e töruény hatáIyba lépéseelőtt
nyiluőntartásba uett közhrlszni, illetue kiemelkedően közhasznű jogáIlású szeruezet az e
tőruény szerinti feltételeknek ualó megfelelése esetén 2014. május 31. napjőig
kezdeményezheti az e töraénynek megfelelő közhasznűsőgi nyiluőntartásba uételét, 2014.
jűnius l. napjátóI csak az e töruény szerint közhasznúsőgi nyiluántartósba uett szeruezet
-jogosult
a közhasznú megjelöIés hasznőIatára és a közhasznú jogáIláshoz kapcsolódó

Az Ecú. 75. § (s)

kedu ezmény ek ig ényb eu ételére...".

A közhasznú jogállásról az Ectv. \TI. fejezete rendelkezik. Eszerint közhasznú szervezetté
minősíthető a Magyarországon nyilvántartásba vet[ közlrasznú tevékenységetvégző
szervezet, amely a társadajtm és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhezmegfelelő
erőforrásokka] rendelkezik, továbbá amelynek megfelelő társadalmi támogatottsága
kimutatható.

A közhasznú tevékenységet végző szervezet hozzájárul a társadalom és az egyén közÖs
szükséeleteinek kie]égítéséhez.amennúben az előző éwől szőlő közhasznúsági meliéklet
célcsoportravonatkozó adatai alapján a szervezet szolgáltatásai a szervezet tesü}eti
tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számáraishozzáférhetőek.

Me

az e7őző két lezárt üzleti év
egy
teljesül:
legalább
közül
feltételek
következő
vonatkozásában
a) azátlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot, vagy
b) a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív, vagy
c) a személyi je}legű ráfordításai (kiadásai) a vezető tisrtsógviselők juttatásainak
figyelembevétele nélkü] - eléri az összes ráfordítás (kiadás) e5,n-regyedét.
a

Megfele]ő társadalmi támogatottság mutatható ki a szervezetnél. ha az előző kót lezárt
üzleti éve vonatkozásában a következő feltételek közül legalátlb egy teljesül:
a) a személyi jövedelemadó meghatározoft részénekaz adőző rende}kezése szerint a
szervezetnek felajánlott összegbó'l kiutalt összeg eléri az Ectv. 54. § szerinti bevétel nélkÜl
sz ámítoü ös szes b evótel kettő százalékát, v&§y
b) a közhasznú tevékenységérdekébenfelmerült költségek, ráfordítások elérik az összes
ráfordítás felét a két év átlagában, vá5y
c) kőzhasznú tevékenységénekellátását tartósan fkét év átlagában) iegalább tíz közérdekű
önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységrŐl szÓlÓ
2oo5. éü LXXXWII. törvénynek megfelelően.

Az Ectv. értelmében ún. közhasznú szervezetként kizárólag olyan civii szervezet vehető

nyilvántartásba, amely már legalább két éve működik, azaz két egyrnást követő lezárt üzleti
éurel rendelkezik. Az Ectv, 3í-4l. §-ai tartalmazzák azokat a feltételeket, melyek a
közhasznúsági nyilvántartásba vételhez szükségesek, ideértve a létesítő okirat kötelező
tartalmi elemeit.

A bíróság a beszárnolók adatai alapján megállapította, hogy megfelelő
erőforrás áll az alapíWány rendelkezésére,illetve megfelelő társadalmi
támogatottság mrrtatható ki az alapítványnál.

Megállapította a bíróság azt is, hogy a bírósághoz becsatolt, a 2oL4.július 4. napján

elfogadott, a rnódosításokkal egységes szerkezetlre foglalt alapító okirat
tartalmazza a közhasznú nyilvántartásba vételhez sziilkséges) az Ectv-ben írt
kötelező tartalrni elemeket, r,alarnint avezető tisztségviselők nyilatkoztak arról,
hogy nern esnek az Ectv-ben meghatározott kizárő ok alá.
Mind,ezek alapján a bíróság a rendelk ező részben foglaltak szerint a létesítő okirat
módosítását a Ptk. 3:13. § (r) bekezdése szerint nyilr,ántaftásba vette, il]etve az alapítő
okiratnak az űj Ptk-nak és az Ectv-nek megfelelő módosítását tudomásul vette, és
elrendelte a közhasznúsági nl,ilvántartasba vételét,

Az alapíWány az alapító okirata módosításának bírósági nyilvántartásba vételétkövetően
csak az új Ptk. rendeikezéseinek megfelelően működhet.

A

törvényszék a változásról a Cnyrv. 1oo. § (s) bekezdése alapján értesítiaz Országos
Bírósági Hivatalt. A bíróság az igyészségről szóló 2011. éü CLKII" törvóny zB. § (z)
bekezdése értelmében a változősbejegyzés elrendeléséró'l és a közhasznú nyilvántartásba
vételről sző|ő határozatot megküldeni rendelte a Veszprém Me5yei Főügyészségnek, amely
az Ectv. rr. § (r) bekezdése alapjan a civil szervezet működése felett, illetve azBct:t.47. §
alapján a közhasznú működés felett törvényességi ellenőrzést gyakorol a reá irányadó
szabályok szerint.

A végzésellen a Cnyrv. s. § (t) bekezdése szerint alkalmazandó Pp" 233. § (r) bekezdése
alapján fellebbezésnek van helye.

Veszprém, 2ol4. szeptember
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dr. Szántay Bernadett
bírósági titkár

