
 

 

 

 

 

 

[1] A határozat száma: 12.Pk.60.506/1998/47. 

 

[2] A Fővárosi Törvényszék a „Közalkalmazottak és Köztisztviselők Egymásért” Alapítvány 

változásbejegyzési ügyében meghozta az alábbi 

 

 

V É G Z É S T  

 

 

[3] A bíróság elrendeli az alábbi változások bejegyzését a nyilvántartásba. 

 

[4] Az alapító okirat (módosításának) kelte: 

Törölve: 2016. 10. 28. 

  Bejegyezve: 2022. 02. 14. 

 

[5] A szervezet székhelye: 

Törölve:  1146 Budapest, Abonyi utca 31. 

Bejegyezve:  1149 Budapest, Róna utca 87. 

 

[6] A vagyonfelhasználás módja: Az alapítvány vagyonának felhasználásáról a kuratórium dönt. 

Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag az alapítványi célok megvalósítására és ezzel 

összefüggésben az alapítvány működtetésének költségeire használható fel.  

 

[7] A vagyonfelhasználás mértéke: Alapítványi célra az alapításkori vagyon hozadéka, továbbá 

az alapítványhoz érkező készpénzadomány teljes összege fordítható. 

 

[8] Fehér József, dr. Marosi János, Millián György, Rácz Györgyi és Völgyiné Szegedi Ildikó 

képviselők adatai módosulnak: 

A megbízás időtartama: 

Törölve:  4 év 

Bejegyezve:  5 év 

A megbízás megszűnésének időpontja: 

Törölve:  2024. 11. 21. 

Bejegyezve:  2025. 11. 21. 

 

[9] Fehér József, dr. Marosi János, Millián György, Rácz Györgyi és Völgyiné Szegedi Ildikó 

kuratóriumi tagok adatai módosulnak: 

A megbízás időtartama: 

Törölve:  4 év 

Bejegyezve:  5 év 

A megbízás megszűnésének időpontja: 

Törölve:  2024. 11. 21. 

Bejegyezve:  2025. 11. 21. 

 

[10] A bíróság intézkedik jelen végzésnek a www.birosag.hu weboldalon történő közzététele iránt. 

 

 

 

http://www.birosag.hu/
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[11] A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

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 a jelen végzés országos névjegyzékben történt közzétételétől számított 

hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

 

I N D O K O L Á S 

 

[1] A kérelmező civil szervezet 43. sorszámon kérelmet terjesztett elő a bíróságnál az alapítvány 

adataiban bekövetkezett változások bejegyzése iránt. 

 

[2] A bíróság a becsatolt iratok alapján megállapította, hogy a kérelem és a kérelmezett változások 

megfelelnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásainak, valamint a 

szervezetre vonatkozó egyéb jogszabályban foglalt feltételeknek, továbbá a kérelmező az 

eljárási illetéket megfizette, ezért a bíróság a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

 

[3] A fellebbezést a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki. A perindításról történő tájékoztatás a 

Cnytv. 46/A. § (1) és (2) bekezdésén alapul. A végzés a www.birosag.hu weboldalon a civil 

szervezetek országos névjegyzékében kerül közzétételre. 

 

Budapest, 2022. május 04. 

            

              dr. Gálfalvi Géza s.k. 

                   bírósági titkár 

 A kiadmány hiteléül: 

 

http://www.birosag.hu/
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