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A bíróság a 01-01-0006013 nyilvántartási számú Kőrösi Csoma Sándor Alapítvány alapitő okiratát az
alábbiak szerint módosítj a:

A KŐRÖSI CSOMA SÁNDOR ALAPÍTVÁNY ALAPÍTÓ OKIRATA

preambulum

1. Az Alapító neve: Százszorszép Kiadó és Nyomda Kft.
lakcíme (székhelye): 1096 Budapest, Haller u.76.
2. Az Alapítvány neve: Kőrösi Csoma Sándor Alapiwány.
3. Az AIapíNány székhelye: 1091 Budapest, I!úmunkás u. 13.

4. Az a|apitván7í. az alapító határozatlan időtartamra hozzalétre,

5. Az Alapítvány célja:
A korszeni nyelvoktatás feltételeinek megteremtése, beleértve az iskola nemzetközi kapcsolatainak
fenntartását, bővítését is, A számtechnika tanitás, eszközeinek beszerzése, az oktatásban való
megjelenítésének támogatása, Ösztöndíj létesítése. Az iskolai könyvtár támogatása. Hozzájárulás az iskola
épül eteinek állagtr av itásához, kor szerúsíté s éhez

6. Az Alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet az alábbiak szerint végez.
A gazdasági-vállalkozási tevékenység nem válhat az Alapifránv fő tevékenységévé, nem veszélyeztetheti az
Alapítvány célját, illeWe alapcél szerinti tevékenységét. A tevékenység végzéséből származó bevétel nem
haladhatja meg az éves összbevétel 60oÁ-át. A gazdasági-vállalkozási bevételekből származó nyereség csak
az Alapifuányi célokkal összhangban használható fel. Vállalkozási tevékenységet csak az alapitvány
céljainak megvalósítása érdekében végez, azokat nem veszélyeztetre. A gazdéikodás során elért eredmény
nem osztható fel. Az alapítvány az alapiwényi cél megvalósításával közvetlenül összefiiggő gazdasági
tevékenység végzésére j ogosult.
1. Az Alapifvány közvetlen politikai tevékenységet nem folytat, szewezete pártoktól fi,iggetlen, azoknak
anyagi támogatást nem nyújt, országgyűlési, európai parlamenti, megye! fővárosi önkormányzati
képviselőj elöltet, illetve polgármester jelöltet nem támogat.

8. Az Alapítvány vagyona:
a) Az alapítő az alapitványi célok nregvalósítása érdekében összességében az alábbi vagyont bocsátja az
alapifu ány rendelkez é s ére.
- 50.000 Ft azaz ötvenezer forint pénzbeli vagyonrendelés, melyet az Alapifuány az OTP Banknál vezetett
l l 7 09 0 02 -200 9 43 5 1 s z ámú számláj ár a ftzetett b e az a7apitás s al e gyi dej űl e g.

9. Az Alapitvány nyílt, ahhoz bármely bel- és ktilföldi, természetes és - a törvényes korlátok között - jogi
személy, valamint jogalanyisággal rendelkező egyéb szewezet is csatlakozhat, ha az Alapítvány céljaival
egyetéfi, és azt anyagllag támogatni kívánja. A csatlakozás történhet az alapifuány bankszámlájára történő
befizetéssel, illetve átutalással, a célok ellátásához szükséges dolgok (p1. felszerelések, eszközök)
átadásával, vagyoni éítéktí jogok átruházásával. Az adományoző az adománl csak olyan feltételekhez
kötheti, amelyek az alapíB, ány célkitrizéseivel ö s s zhangban vannak.
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Az adományozott összegek és dolgok, jogok felhaszrrálásáről a kuratórium dönt. Teljesíthetetlen yagy a
célokkal össze nem egyeáethető feltétel esetén a kuratórium az adománytvisszautasíthatja.

12, Az alapítvány vagyonának kezelése:
Az alapihrányi vagyon felhasználásának mődját a kezelésére létrehozott testiilet a Kuratórium jogosult
meghatározni, összhangban az alapifuányi célkihízése}J<el, melynek során figyelemmel kell lennie arra, hogy
az aIapiffány céIja áltaI meghatározott körben használható fel,
Az alapifuány vagyoni helyzetéről a kezelő sziikség szerint, de legalább évente egyszer tájékoztatja az
alapitőt.

13. Az alapítvány vagyonának felhasználásaz Az AlapiMany induló vagyona és annak kamatai, valamint a
csatlakozások teljes összegben hasznáIhatőakfel az Alapihtány céljainak elérése érdekében.
Az Alapítvány vagyona a célokban megfogalmazott tevékenységekre egyszeri vagy rendszeres támogatás
formájában, ösztöndij nyújtásával, a cél szerinti tevékenységek költségtérítéseként, valamint az Alapitvány
miiködésével kapcsolatosan felmerülő költségekrehaszná7ható fel. Az Alapítvány vagyonának felhasználása
történhet a kuratórium kezdeményezése alapján, kérelemre páIyázat kiírásával, illetve pályázat kiírása nélkiil
is a benyújtott egyedi kérelmek támogatásával.
Az Alapitvány céljaival és működésével kapcsolatban bármely területen elvégzett, szakértelmet igénylő
munkáért munkát végzőt az Alapitvány vagyonából kifizethető dijazás és költségtérítés illeti meg.

14, Az alapító, mint döntéshozó szerv jogai
Az alapitő hatáskörébe tartozlk az alapitő okirat elfogadása, illetve módosítása, a kuratórium elnökének és

tagjainak kijelölése, visszahívása, illetve az alapiIvány átalakulásáról való döntés meghozatala. E döntéseit
külön határozatban hozza meg, az alapitó okirat módosítása esetén a módosítással egységes szerkezetbe
foglalt alapító okirat egyidejú a|áirásával
A kuratórium elnöke évente egy alkalommal tájékoztalhatja az Alapítót, valamint az Alapií,ányhoz
csatlakozókat munkájáról, ktilönös tekintettel az alapitrányi vagyon kezelésére és felhasználására. Az
alapítónak joga van továbbá az alapitltány iratalba és nyilvántartásaiba betekinteni, a kuratórium elnökétől
és a kurátoroktól felvilágosítást kémi.

15. Az Alapífvány ügyvezetője és vagyonkezelője: a Kuratórium, melyrek létszáma 3 fo. A kurátorok az
alapítvany vezeíő tisztségviselői.

a) Az,\lapitvány Kuratóriumának tagi ai:

1. név: Kőváriné Szabadkai Zs,,szsannalzabella - a Kwatórium elnöke
1098 Budapest, Dési Huber u.24.Il5. szám alatti lakos

2. név:. Szűcs Ferenc - a Kuratórium tagja
1144 Budapest, Kőszeg u.10, 2. emelet 2. ajtő szám alatti lakos

3. név: Kapocsi Tímea - a Kuratórium tagja
3234 Mátraszentimre, Mátrai út 40.

b) Aklratőrium tagiai megbízatásának keletkezése, a megbízatás időtartama:
A kuratóriumi tagokat és a kuratórium elnökét az Alapitő határozatlan időtartamra jelöli ki, a kijelölés
elfogadásától fiiggően.

c) Kizírő és összeférhetetlenségi szabályok:
Akurátorokra a Ptk. 3:22. § szerinti kizárő és összeférhetetlenségi szabályok vonatkoznak.
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Akurátorokközött azállandő belfoldi 1akóhellye1 (székhellyel) rendelkezőknektöbbségbenkell lenniük.
Nem lehet kurátor az alapiMány kedvezményezettje és annak közeli bozzátartozőja, továbbá olyan személy,
aki vagy akinek hozzátartozőja érdekében hozták!étre az alapitványt.
Az alapitő és közeli hozzátaftozői (vezető tisztségviselői) a kuratóriumban nem lehetnek többségben.

d ) A klr atőriu m t a gi ai megbízatás án ak m e g szű n és e :

A kurátor me gbizatása me g szűnik :

- a Ptk. 3:22. § (1)-(6) bekezdésében, továbbá aPtk.3:397. § (3), (4) bekezdésében és a Btk. 61.§ (2)

bekezdés éb en foglalt összeférhetetlens égi és l<uár ő ok bekövetk ezíév el,
- a kurátor haláláva|,
- a kurátor lemondásával, A lemondást az alapitőhoz kell cimemi, az alapitő általi kézhezvétel hianyában a
lemondás az a|apitványhoz cimzeíl jognyilatkozatban is megtehető.
A lemondás az íj lctltátor kijelölésével, ennek hiányában legkésőbb a bejelentéstől számított hatvanadik
napon válik hatályossá.
- a kurátor visszahívásával. Az alapitó a kurátort megbízatásánaklejfuta előtt indokolthatározatíval akkor
hívhatja vissza, ha a kurátor az alapíWányt cél megvalósítását cselekményével vagy mulasztásával
közv etl enül v e szély ezteti.

fl A klr atőrium hatásköre :

A kuratórium hozza meg - az alapítő okirat keretein belül - az alapíNány vagyonának felhasználásával és
kezelésével kapcsolatos döntéseket. Határoz az aIapitrány cél szerinti juttatásainak odaítéléséről, a vagyon
cél szerinti felhasználásáról. Elfogadja az aLapiWány szervezeti és múködési szabályzatát, illetve a

kuratórium ügyrendjét. Elfogadja az alapiMíny éves számviteli beszámolóját, annak közhaszrúsági
mellékletével együtt,

g) A kuratórium működésének szabályai
A Kuratórium szükség szerint, de évente legalább egy alkalommal ülésezik.
A Kuratóriumot az elnök hívja össze. Bármely kuratóriumi tag kérheti az elnöktől az ok és a cél
megjelölésével az ülés összehívását, ekkor a kuratórium elnöke köteles a kérelem beérkeztétől számííott
nyolc napon belül intézkedni a kuratórium ülésének összehívásáról. Ha e kötelezettségének a kuratórium
elnöke nem tesz eleget, a kuratórium ülését a kérelmet előterjesztő kurátor maga is összehívatja,
Szabályszerúnek az összehívás akkor minősül, ha a tagok az ülésről legalább nyolc nappal az ülés időpontját
megelőzően írásban értesülnek és az ülés targysorozatáról leírást kapnak.
A Kuratórium ülései nyilvánosak, A Kuratórium akkor határozatképes, ha a szabáIyszeníen összehivott
ülésen ahatározat meghozatalakor a tagok több, mint fele jelen van. A kuratóriumi ülések főszabály szerint
nyilvánosak, de személyiségi jogok védelme vagy egyéb jogszabályban meghatározott esetekben zárt ülést
kell tartani. A Kuratórium érvényes döntést csak egybehangzó vélemény alapjánhozhat.
A kuratóriumi ülésekről minden esetben emlékeztető illetőleg jegyzőkönyv készül, amelyből megállapítható
a Kuratórium döntéseinek tartalma, időpontja és hatálya, illetve a döntést támogatók és ellenzők számaránya
(ha lehetséges személye). A jeg}zőkönyvet a kuratóriumi tagok aIáitásukkal szentesítik, A Kuratórium
határozatairől nyilvántartást vezet, melyben szerepelnie kell a vezető szerv döntése tartalmának,
időpontjának és hatályának illetőleg a döntést támogatók és ellenzők számarányínak (ha lehet személyének),
A döntéseket azokal, akiket közvetlenül érint, személyre szólóan is közölni kell. A jelen bekezdésben
foglalt kötelezettségek teljesitéséről a kuratórium képviselője gondoskodik.
Az Alapit:tány míiködésével kapcsolatosan keletkezett iratokba az A|apifrány székhelyén a képviselővel
történő előzetes egyeztetés után bárki betekinthet.

16. Az alapítvány képüselete:
Az a|apíN ány képvi s eletét Kőváriné S zab adkai Z slzs anna lzab e||a |átj a eL.

Az A\apitvány bankszámlája felett rendelkezési jog gyakorlására azAlapíWány képviselője jogosult.
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17. Az alapító az alapításkor felügyelő bizottságot nem kiván létrehozti.
Az Alapitvány a Polgári Törvénykönyvben foglalt esetekben sziinik meg. Az A|apitvány esetleges
megszűnése esetén az Alapifuány vagyona - a hitelezők kielégítése után - hozzájaniása mértékéig az
Alapítót, illetve a csatlakozókat illeti meg, a további fennmaradó vagyont az Alapifuány céljaihoz hasonló
célra kell fordítani.

19. Az alapitó okiratban nem szabályozott kérdésekre a Polgári Törvénykönywől szóló 2073. évi V. törvény,
az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
sző\ő 20IL évi CLXXV. törvény rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

20. Az Alapítvrány jogi személy. Jelen Alapítvány a Fővárosi Törvényszék nyilvántartásba vételével jön létre.
Az Alapitvány tevékenységét a nyilvántartásba vételről szóló végzés jogerőre emelkedése napján kezdheti
meg.
Ha az alapítő meghalt, jo$tód nélkíil megsztint vagy más okból az alapítói jogait véglegesen nem
gyakorolja, az a|apitói jogokat az alapitő áltaI az alapítő okiratban kijelölt személy vagy alapíWány, szerv,
kijelölés hiányában a kuratórium gyakorolja. Ha az alapitvány alapitőtjogait nem az a|apitő gyakorolja, e

törvényrrek az alapitőra vonatkozó rendelkezéseií az alapitőijogok gyakorlójára kell alkalmazni.
Ha az alapíNány valamely szerve jogosult az alapitői jogok gyakorlásáta, a feljogosított alapítványi szerv
saját tagjaival és vezetőjével, valamint a szerv ellenőrzésére szolgálő személyekkel kapcsolatos alapítói
j ogokat nem gyakorolhat. [Ptk.3 : 3 94. §,]

Budapest, 2017. február 23.

A bíróság elrendeli az alapítvány alábbi adatai változísának nyilvántartásba vételét.

A kuratórium összetétele megváltozott:

Jenővári Matild és Balogh Eszter kuratóriumi tagsága megszúnt.

Az új kuratóriumi tagok:

2. név: Szűcs Ferenc - a Kuratórium tagja
1144 Budapest, Kőszeg u,10. 2. emelet 2. ajtő szám alatti lakos

3. név: Kapocsi Tímea - a Kuratórium tagja
3234Mátraszentimte, Mátrai út 40,

Az a|apitő okirat módosításának kelte: 2017 , február 23.

A végzés ellen a kézbesítéstől számitott 15 napon belül fellebbezésnek van helye a Fővárosi Ítélőtáblához,
melyet jelen bíróságon ke1l előterjeszteni, Az itélőtábla előtti eljárásban a fellebbezést előterjesztő fél
számára a jogi képviselet kötelező. A fellebbezés kizárólag elektronikusan terjeszthető elő. A nem
elektronikusan benyújtott fellebbezést a bíróság érdemi vizsgálat nélktil, hivatalból elutasítja.

Indokolás

A kuratórium 2017. január 24. naplán változásbejegyzés iránti kérelmet terjesztett elő a kuratóriumi tagok
személyében bekövetkezett változások nyilvántartáson történő átvezetése iránt. A becsatolt iraíok alapján a

bíróság megállapította, hogy a módosítás mindenben megfelel a törvényes előírásoknak.
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A fentiek alaplan a bíróság - az alapítői jogok gyakorlása keretében - az alapitvanyt érintő változás
bejegyzését a Polgrári Törvénykönyvről szóló 2013. éviV. törvény 3:394. § (1), (3) és (4) bekezdése alapján,
valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összeftiggő eljárási szabályokról szóló
2011. évi CLXXX, törvény 37. § (1) bekezdése alaplán a rendelkező részben foglaltak szerint elrendelte.

Budapest, 2017 . február 23.

dr. Pap Réka Orsolya
bírósági titkár.


