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A Fővárosi Törvényszék az Alapítvány a Keresztény Oktatásért elnevezésű civil szervezet
változásbejegyzési ügyében meghozta az alábbi

V É G Z É S T

[1] A  bíróság  elrendeli  a  01-01-0005485.  törvényszéki  nyilvántartási  szám  alatt  bejegyzett
alapítvány vonatkozásában a bejegyzett adatok módosítását.

[2] Az szervezet  képviselőjének neve,  anyja születési  neve,  a képviselő lakóhelye,  képviseleti
jogkör  terjedelme  és  gyakorlásának  módja,  a  megbízás  időtartama,  a  megbízás
megszűnésének időpontja:
törlendő adat: Majoros Kende, 1174 Budapest, Rákosmezei repülők útja 28/4.
törlendő adat: Takács Lajos, 1063 Budapest, Szív utca 16. fszt./9.
bejegyzendő adat: Madarász  Lajos,  Szakács  Anna,  1188  Budapest,  Brigád  utca  22  B,
általános, önálló, határozatlan

[3] A szervezet cél szerinti besorolása:
bejegyzendő adat: oktatási tevékenység

[4] A létesítő okirat kelte:
törlendő adat: 2012.09.03
bejegyezendő adat: 2020.01.26.

[5] Vagyonfelhasználás módja:
törlendő adat: Az alapítvány céljainak megvalósítására a vagyon – kuratórium által
meghatározott – hányada, valamint a vagyon hozadékai (kamat, osztalék) használhatók fel. A
vagyon  felhasználható  pályázatok,  díjak,  ösztöndíjak,  adományok,  egyéb  támogatások
nyújtására, programok finanszírozására.
bejegyezendő adat: Az alapítvány alapításkori vagyona és annak teljes hozadéka, továbbá
az alapítást  követően az  alapítvány számlájára  érkező készpénzadomány teljes  összege,  a
természetben nyújtott adomány teljes egésze.

[6] Vagyonfelhasználás mértéke:
bejegyezendő adat: Az  alapítvány  vagyonával  a  kuratórium  gazdálkodik.  Az  alapítvány
vagyonának  felhasználása  során  a  támogatásokról  elfogadott  pénzügyi  terv  és  határozat
alapján a kuratórium dönt.

[7] Az szervezet kuratóriuma tagjainak neve, anyja születési neve, a kuratóriumi tag lakóhelye, a
megbízás időtartama, a megbízás megszűnésének időpontja:

[8] törlendő adat: Dr. Mihalik Angelika, 1064 Budapest, Vörösmarty utca 48. III./23.
[9] törlendő adat: Takács Lajos, 1063 Budapest, Szív utca 16. fszt./9.
[10] bejegyzendő adat: Majoros Kende Csaba, Ivusza Éva. Határozatlan
[11] bejegyzendő adat: Colban  Robert,  Vincent  Eleanor,  21236  Baltimore,  Necker  Avenue

4250., határozatlan
[12] bejegyzendő adat: Havellant Csaba, Kéki Magdolna, 6725 Szeged, Vadmacska utca 24.,



9.Pk.60.661/1995/40. 2

határozatlan
[13] bejegyzendő adat: Madarász  Lajos,  Szakács  Anna,  1188 Budapest,  Brigád utca  22  B.,

határozatlan
[14] bejegyezendő adat: Quirk D. Barry, Brusch Peggy, 21014 Baltimore, Stoneleigh Road 108.,

határozatlan
[15] bejegyzendő adat: Szűk Bendegúz Levente, Deschmann Jolán, 1091 Budapest, Ifjúmunkás

utca 22. határozatlan
[16] bejegyzendő adat: Taggart  S.  Peter,  Elizabeth Eaby Mary,  21236 Nottingham, Jumpers

Circle 18., határozatlan

[17] A szervezet elektronikus kapcsolattartási címe:
bejegyzendő adat: 18072543#cegkapu

[18] A  bíróság  megállapítja,  hogy  a  szervezet  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.
törvény (Ptk.) szabályai szerint működik.

[1] A végzés  ellen  fellebbezésnek  helye  nincs.  A végzés  vagy  annak  meghozatala  alapjául
szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész,
valamint  az,  akire  a  végzés  rendelkezést  tartalmaz  –  a  rendelkezés  őt  érintő  részére
vonatkozóan  –  pert  indíthat  a  szervezet  ellen  a  végzés  hatályon  kívül  helyezése  iránt  a
szervezet  székhelye szerint  illetékes  törvényszék előtt.  A per  megindításának jelen végzés
országos  névjegyzékben  történő  közzétételétől  számított  hatvan  napon  belül  van  helye.  a
határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.

I N D O K O L Á S

[1] A kérelmező törvényes képviselője útján a nyilvántartást vezető bíróságnál a 38. sorszámú
kérelmével kiegészített 37. számú beadványában változásbejegyzési kérelmet terjesztett elő,
melyben kérte a szervezet adataiban bekövetkezett változás nyilvántartásba vételét. 

[2] A bíróság megállapította, hogy a kérelmezett változások és benyújtott okiratok megfelelnek a
Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseinek, az egyesülési
jogról és közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.), és a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel  összefüggő  eljárási  szabályokról  szóló  a  2011.  évi  CLXXXI.  törvény  (Cnytv.)
rendelkezéseivel is összhangban állnak. 

[3] A fentiekre tekintettel a bíróság a Cnytv. 37. § (1) bekezdése által felhívott 30. § (1) bekezdése
alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

[4] A  bíróság  a  fellebbezés  kizárásáról  és  a  perindítás  jogáról  a  Cnytv.  46/A.  (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltak szerint rendelkezett.

Budapest, 2020. május 20.

dr. Tóth László István
bírósági titkár helyett 
dr. Pálmai Zsófia s.k.

bíró
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