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A Fővárosi Törvényszék a Kétnyelvű
változásbejegyzési ügyében meghozta az alábbi

Iskoláért

Egyesület,

mint

kérelmező

V É G Z É S T :
A bíróság megállapítja, hogy a 01-02-0004233. törvényszéki nyilvántartási szám alatt
bejegyzett fenti szervezet jelen végzés jogerőre emelkedésének napjától a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezései szerint működik tovább.
A bíróság elrendeli a 01-02-0004233. törvényszéki nyilvántartási szám alatt bejegyzett
szervezet nyilvántartott adatai alábbi változásainak átvezetését:
1. A szervezet rövidített neve:
Bejegyezve: KIE
2. Az alapszabály módosításának kelte:
Törölve: 2010. április 23.
Bejegyezve: 2016. május 18.
3. A szervezet képviselőjének neve, anyja neve, a képviselő lakcíme, a képviselet
gyakorlásának módja és terjedelme, megbízás megszűnésének időpontja:
Törölve:
A képviselet gyakorlásának részleteit valamennyi képviselő vonatkozásában
Bejegyezve:
- Horváth Gábor elnök; a.n.: Varga Mária; 1214 Budapest, Kossuth Lajos utca 116.; az
alelnökkel vagy a titkárral együttesen, általános; 2020. március 27.;
- Fazekas Csaba alelnök; a.n.: Zádory Malvin; 1204 Budapest, Nefelejcs utca 23/B.; az
elnökkel vagy a titkárral együttesen, általános; 2020. március 27.;
- dr. Cselik Ágnes titkár; a.n.: Karaszi Mária; az elnökkel vagy az alelnökkel együttesen,
általános; 2020. március 27.
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 írásban, három példányban 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
A kérelmező 14. sorszám alatt előterjesztett beadványában a tárgyi szervezet vonatkozásában
változásbejegyzési kérelmet nyújtott be.
A kérelmező a kérelem hiányosságait a 16. sorszámon érkezett beadványával pótolta.
A kérelem, illetve mellékletei a változások tekintetében a Polgári Törvénykönyvről szóló
2013. évi V. törvénynek (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvénynek (Ectv.),
valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cet.) rendelkezéseinek megfelelnek.
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A bíróság a Cet. 37.§ (1) bekezdése által felhívott Cet. 30.§ (1) bekezdése alapján a
rendelkező részben foglaltak szerint határozott. A bíróság az új Ptk. hatálya alá történő
kerülést a 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 9.§ (2) bekezdésére és 11.§-ára figyelemmel
állapította meg.
Budapest, 2016. szeptember 2.
dr. Mikó Sándor s.k.
bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:

