Fővárosi Törvényszék
1051 Budapest, Nádor u. 28.
12.Pk.66.438/1991/26.

V É G Z É S
A Fővárosi Törvényszék elrendeli a 01-01-0001705. sorszám alatt nyilvántartásba vett
Nemzeti Alapítvány elnevezésű civil szervezetre vonatkozóan, a nyilvántartás kiegészítését
és az alábbi változások bejegyzését.
1./ Az alapítvány képviselete megváltozott.
1.1./
1.1.1./
Név:
Szokolay Sándor
képviseleti joga megszűnt.
1.1.2./
Név:
dr. Liszafeld Gabriella
képviseleti joga megszűnt.
1.2./ A bíróság elrendeli az alapítvány nyilvántartásba vett további képviselője anyja
születési nevére, a képviseleti jog gyakorlásának módjára, terjedelmére továbbá a megbízás
időtartamára vonatkozó adat nyilvántartásba történő bejegyzését:
1.2.1./
Név:
Anyja születési neve:
Képviseleti jog
terjedelme:
Képviseleti jog
gyakorlásának módja:
Megbízás időtartama:

Juhász Judit
Tinger Eszter
általános
önálló
határozatlan

2./ Az ügyvezető szerv (kuratórium) összetétele módosult.
2.1./
2.1.1./
Név:
Szörényi Levente
kuratóriumi tagsága megszűnt.
2.1.2./
Név:
Kósa Ferenc
kuratóriumi tagsága megszűnt.
2.1.3./
Név:
Kondor Katalin
kuratóriumi tagsága megszűnt.
2.1.4./
Név:
dr. Tóth Tihamér
kuratóriumi tagsága megszűnt.
Egyúttal a bíróság megállapítja, hogy Juhász Judit, Kun Csaba és dr. Medgyasszay László
kuratóriumi tagsága változatlan.
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2.2./ A bíróság elrendeli az alapítvány ügyvezető szerve (kuratórium) alábbi, nyilvántartott
tagjai vonatkozásában a nyilvántartás további természetes személyazonosító adattal (anyja
születési neve) történő kiegészítését, a lakóhely adatban bekövetkezett változás
nyilvántartásba történő bejegyzését, továbbá a megbízás időtartamára vonatkozó adat
nyilvántartásba történő bejegyzését:
2.2.1./
Név:
Anyja születési neve:
Megbízás időtartama:

Juhász Judit kuratóriumi elnök
Tinger Eszter
határozatlan

2.2.2./
Név:
Anyja születési neve:
Megbízás időtartama:

Kun Csaba kuratóriumi alelnök
Bozzay Éva
határozatlan

2.2.3./
Név:
Anyja születési neve:
Lakóhely:
Törölve:
Bejegyezve:
Megbízás időtartama:

dr. Medgyasszay László kuratóriumi tag
Szupper Katalin
9012 Ménfőcsanak, Ybl M. u. 17.
9012 Győr, Ybl M. u. 17.
határozatlan

3./ Egyúttal a bíróság megállapítja, hogy a 01-01-0001705. sorszám alatt nyilvántartásba vett
Nemzeti Alapítvány a jelen végzés jogerőre emelkedésének napjától a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint működik tovább.
4./ A létesítő okirat (alapító okirat) módosításának időpontja:
Törölve:
2012. szeptember hó 12.
Bejegyezve:
2015. október hó 10.
Ezt meghaladóan a bíróság a kérelmező változás bejegyzés iránti kérelmét elutasítja.
A bíróság a jelen végzés egy példányát megküldi a törvényességi ellenőrzést gyakorló
Fővárosi Főügyészségnek.
A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a
Fővárosi Ítélőtáblához címezve, elektronikus úton, a Fővárosi Törvényszéknél lehet
benyújtani. A bíróság tájékoztatja a fellebbezésre jogosultakat, hogy az ítélőtábla előtti
eljárásban a fellebbezést előterjesztő fél számára a jogi képviselet kötelező.
INDOKOLÁS
Az alapítvány alapítói (a továbbiakban: kérelmező) a nyilvántartás vezető bíróságnál (a
továbbiakban: bíróság) 25. sorszám alatt lajstromozott beadványukban változás bejegyzése
iránti kérelmet terjesztettek elő az alapítvány adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba
történő bejegyzése, valamint a létesítő okiratnak a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi
V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) előírásaival való megfeleltetése, nyilvántartásba vétele
iránt.
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A bíróság az általa lefolytatott nemperes eljárás részeként megállapította, hogy egyrészről a
kérelmezett változások megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak, másrészről a
felülvizsgált, 2015. október hó 10-i keltezésű létesítő okirat a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) előírásaival, a Ptk. alapítványra vonatkozó 3:378404. §-aiban foglalt különös, továbbá a Ptk. jogi személy általános szabályai tekintetében, a
Ptk.3:1-48. §-aiban foglalt általános rendelkezésekkel, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.)
rendelkezéseivel összhangban áll.
Harmadrészről a civil szervezet 2015. október hó 10-i keltezésű, felülvizsgált létesítő okirata
kielégíti az az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban: Ectv.) valamennyi civil szervezet működésére irányadó, - közös szabályrendszerében foglaltakat is
(Ectv. I., II/A., V. és VI. fejezete).
Mindezekre tekintettel a bíróság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel
összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.)
37. § (1) bekezdése által felhívott Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján, - e körben figyelemmel
a kérelem benyújtásakor hatályos, a Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti és
felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (a továbbiakban: Ptké.) 11.
§ (3) és (5) bekezdésében foglaltakra, az alábbi kiegészítéssel, - a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott.
A bíróság a kérelmező kérelmétől eltérően dr. Medgyasszay László, Kun Csaba kuratóriumi
tagok vonatkozásában a kérelmezőnek a képviseleti jog törlésére vonatkozó kérelmét
elutasította, ugyanis a 2016. május hó 17-i állapot, nyilvántartási adatállomány az alapítvány
elsődleges (azaz a létesítő okirat részeként rögzített) képviselőjeként mindösszesen Szokolay
Sándor, Liszafeld Gabriella dr. és Juhász Judit tagot/személyt tartja nyilván (VB ÁNYK
kérelem „E”jelű űrlapja), ezt meghaladóan, az előzőekben felsorolt személyeket
mindösszesen kuratóriumi tagként tartja nyilván (VB ÁNYK kérelem „H” jelű űrlapja).
Mindezekre figyelemmel, a bíróság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
A bíróság általánosságban tájékoztatja az alapítókat (kérelmezőket), hogy az alapítók
(kérelmezők) az alapítvány nyilvántartásba bejegyzett adatait érintő változást a létesítő okirat
módosítását követő hatvan napon belül kell a bírósághoz bejelenteniük [Cnytv. 37. § (1) bek.,
53. § (1) bek., és a 37. § (1) bekezdése által felhívott 51. § (1) bek.].
A fellebbezési jogról szóló tájékoztatás a Cnytv. 5. § (1) bekezdésén keresztül alkalmazandó,
a Pp. 259. § alapján alkalmazandó Pp. 233. § (1) bekezdésén, és a Pp. 234. § (1) bekezdésén
alapul.
Budapest, 2016. május hó 17.

dr. Csiki Gábor s.k.
bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:
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