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V É G Z É S

A Budapest Környéki Törvényszék elrendeli a 13-01- 0003372 szám alatt nyilvántartásba vett
Vidd Hírét a Magyaroknak Közhasznú Alapítvány (bejegyzett székhely: 2022 Tahitótfalu,
Egri  István  utca  1292/3)  elnevezésű  civil  szervezet alábbi  adataiban  és  alapszabályában
bekövetkezett változások átvezetését.

1.) A szervezet képviselője anyjának neve, lakcíme, adószáma, képviseleti joga gyakorlásának
módja, terjedelme, a megbízás időtartama:
Fekete  Józsefné  elnök,  an.  Kárai  Mária,  7400  Kaposvár,  Petőfi  utca  33  fszt.  2.,
8327390376, általános és együttes, határozatlan időre
Juhász János titkár, an: Kovács Rozália, 2022 Tahitótfalu, Deák F. utca 5., 8322644264,
általános és együttes, határozatlan időre
Varga Csaba, an:, Domokos Katalin 1029 Budapest, Kinizsi Pál utca 3/a, 8269413550,
általános és együttes, határozatlan időre
Barabás Csaba, an: Kozma Margit, 2119 Pécel, Gyár utca 22., 8290512031, általános és
együttes, határozatlan időre
Orosz  Péter,  an:  Molnár  Julianna  Terézia,  4400  Nyíregyháza,  Toldi  utca  64.  7/60.
8425734053, általános és együttes, határozatlan időre

Az  alapítványt  illetően  két  kuratóriumi  tag,  a  bankszámla  tekintetében  az  összes
kuratóriumi tag együttesen járhat el.

Dr. Papp Éva és Kiss Zoltán képviseleti joga megszűnt.

2.) Az ügyintéző szerv tagjai anyjának neve, megbízatásuk időtartama.
Fekete  Józsefné  elnök,  an.  Kárai  Mária,  7400  Kaposvár,  Petőfi  utca  33  fszt.  2.,
határozatlan időre
Juhász János titkár, an: Kovács Rozália, 2022 Tahitótfalu, Deák F. utca 5., határozatlan
időre
Varga Csaba, an:, Domokos Katalin 1029 Budapest, Kinizsi Pál utca 3/a, határozatlan
időre
Barabás Csaba, an: Kozma Margit, 2119 Pécel, Gyár utca 22., határozatlan időre
Orosz  Péter,  an:  Molnár  Julianna  Terézia,  4400  Nyíregyháza,  Toldi  utca  64.  7/60.,
határozatlan időre

Dr. Papp Éva, Kiss Zoltán és Bodzán Antal kuratóriumi tagsága megszűnt

3.) Az alapító okirat módosításának kelte: 2016. március 21.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, amelyet a
Fővárosi Ítélőtáblához címezve elektronikus úton és jogi képviselő által, de e törvényszéknél
lehet benyújtani. Az Ítélő tábla előtti eljárásban a jogi képviselet kötelező.



I N D O K O L Á S

Kérelmező változásbejegyzés iránti kérelmet nyújtott be 2015. április 6. napján a Budapest
Környéki Törvényszékhez, melyhez a kérelmi nyomtatványon kívül csatolta a módosításokkal
egységes szerkezetbe foglalt alapszabályt, továbbá a lemondó nyilatkozatokat és az elfogadó
nyilatkozatokat  is.  A  bíróság  2016.  április  22.  napján  kelt  29.  sorszámú  végzésével
hiánypótlásként az alapító okirat olvasható példányának benyújtását rendelte el, majd ismételt
hiánypótlásként  2016.  május  6.  napján  az  aláírt  példány  benyújtását  rendelte  el.  A civil
szervezet  a  kért  hiánypótlást  2016.  május  10.  napján  kelt  beadványával  maradéktalanul
teljesítette.

A törvényszék megállapította, hogy a szervezet kérelemhez mellékelt létesítő okirata a 2013.
évi  V.  törvény  (Ptk  )  3:378-3:404.§-aiban,  illetve  az  előbbiekben  nem  szabályozott
kérdésekben  a  3:1.§-   3:48.§-okban  foglaltaknak  megfelel,  a  tisztségviselői  nyilatkozatok
szabályszerűek.

A törvényszék a Cnytv.  2.  § b) pontjában foglalt  felhatalmazás alapján a  Cnytv.  37.§ (1)
bekezdése  folytán  alkalmazandó  30.§  (1)  bekezdése  alapján  a  rendelkező  rész  szerint
határozott, mivel a kérelmező által benyújtott változásbejegyzés iránti kérelem megfelel az
előírásoknak.

A végzés ellen fellebbezési jogosultság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az
ezzel  összefüggő  eljárási  szabályokról  szóló  2011.  évi  CLXXXI.  törvény  5.  §-ának  (1)
bekezdése szerint alkalmazandó, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 233. §-
ának (1) bekezdésén alapul. Az ítélőtábla előtt a jogi képviselet a Pp. 73/A.§ (1) a) pontja
alapján kötelező.

Budapest, 2016. május 25.       

                    dr. Magyari Csilla 
                       bírósági titkár
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