
 

 

 

 

 

 

 

[1]  A határozat száma: 12.Pk.60.433/2016/23. 

 

[2] A Fővárosi Törvényszék az In Memoriam dr. Bíró Éva Alapítvány változásbejegyzési 

eljárásában meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T  

 

 

[1] A bíróság elrendeli a 01-01-0012298 szám alatt nyilvántartott alapítvány adatai alábbi 

változásának bejegyzését a nyilvántartásba. 

 

[2] A létesítő okirat (módosításának) kelte:  

Törölve:     2019. 01. 04. 

Bejegyezve:      2022. 06. 23. 

 

[3] A vagyonfelhasználás mértéke: Az alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes 

hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadományok, 

csatlakozói befizetések és költségvetési támogatások teljes összege, valamint a természetben 

nyújtott adományok és a gazdasági-vállalkozási tevékenységek eredménye fordíthatók. Az 

előzőkön túlmenően végrendeleti öröklés alapján az Alapítvány tulajdonába került ingóságok 

hozadéka teljes egészében felhasználható az Alapítvány céljára, ezen ingóságok azonban csak 

abban az esetben, ha a kuratórium az adott vagyontárgy felhasználására vonatkozóan az 

összes kurátor legalább kétharmados szavazattöbbségével (köztük Tátrai-Pap Ági kurátor 

szavazatával) határozatot hoz. A végrendeleti öröklés alapján az Alapítvány kizárólagos 

tulajdonába került ingatlant a kuratórium semmilyen jogcímen nem idegenítheti el, és nem 

adhatja harmadik személy használatába. 

 

[4] Dr. Simáné Szakács Judit bejegyzett képviselő adatai módosultak: 

   A megbízás megszűnésének időpontja: 

  Törölve:  2022. 06. 22. 

  Bejegyezve: 2025. 06. 22. 

 

[5]   Új képviselő bejegyezve:  

  Neve:  Tátrai-Pap Ági 

  Tisztsége: kuratóriumi tag      

          Anyja neve:   Vereb Rózsa      

         Lakóhelye:   1145 Budapest, Újvidék sétány 10.   

   A képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes (Dr. Dénes Tamás, Sedlák Ottilia, Dr. 

Tóth Csaba, Veres Krisztina kuratóriumi tagok 

bármelyikével)     

         A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános      

        A megbízás időtartama:  3 év 

 A megbízás megszűnésének időpontja:  2025. 06. 22.  
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[6] Új képviselő bejegyezve:  

  Neve:  Dr. Dénes Tamás 

 Tisztsége:     kuratóriumi tag      

          Anyja neve:  Bogya Klára     

         Lakóhelye:   8200 Veszprém, Stromfeld utca 4. 3/15.  

   A képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes (Tátrai-Pap Ági, Sedlák Ottilia, Dr. Tóth 

Csaba, Veres Krisztina kuratóriumi tagok 

bármelyikével)     

         A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános      

        A megbízás időtartama:  3 év 

 A megbízás megszűnésének időpontja:   2025. 06. 22.  

 

[7] Új képviselő bejegyezve:  

  Neve:  Sedlák Ottilia 

 Tisztsége:     kuratóriumi tag      

          Anyja neve:   Király Irén     

         Lakóhelye:  24000 Szabadka (Szerbia), Ive Lole Ribara 4. 

   A képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes (Tátrai-Pap Ági, Dr. Dénes Tamás, Dr. 

Tóth Csaba, Veres Krisztina kuratóriumi tagok 

bármelyikével)     

         A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános      

        A megbízás időtartama:   3 év 

 A megbízás megszűnésének időpontja: 2025. 06. 22.  

 

[8] Új képviselő bejegyezve:  

  Neve:  Veres Krisztina 

 Tisztsége:     kuratóriumi tag      

          Anyja neve:  Szvitek Erzsébet     

         Lakóhelye:  2241 Sülysáp, Dózsa György út 116.   

  A képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes (Tátrai-Pap Ági, Dr. Dénes Tamás, 

Sedlák Ottilia, Dr. Tóth Csaba, kuratóriumi 

tagok bármelyikével)     

         A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános      

        A megbízás időtartama:  3 év 

 A megbízás megszűnésének időpontja: 2025. 06. 22.  

 

[9] Új képviselő bejegyezve:  

  Neve:  Dr. Tóth Csaba 

  Tisztsége: kuratóriumi tag      

          Anyja neve:   Vacsora Julianna     

         Lakóhelye:  1074 Budapest, Vörösmarty utca 12.  A. ép. 2/5. 

   A képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes (Tátrai-Pap Ági, Dr. Dénes Tamás, 

Sedlák Ottilia, Veres Krisztina kuratóriumi tagok 

bármelyikével)     

         A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános      

        A megbízás időtartama: 3 év 

 A megbízás megszűnésének időpontja: 2025. 06. 22.  

 

[10] Dr. Garai Géza, Dr. Velkey György János és Dr. Jakab Zoltán kuratóriumi tagok törölve. 
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[11] Tátrai-Pap Ági kuratóriumi tag adatai módosultak:  

Lakóhelye:   

Törölve:  1145 Budapest, Jávor utca 8. 

Bejegyezve: 1145 Budapest, Újvidék sétány 10. 

A megbízás megszűnésének időpontja:  2025. 06. 22. 

 

[12] Dr. Simáné Szakács Judit, Dr. Dénes Tamás, Sedlák Ottilia, Veres Krisztina és Dr. Tóth Csaba 

bejegyzett kuratóriumi tagok megbízása megszűnésének időpontja: 

   Bejegyezve:   2025. 06. 22. 

 

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

 iránt. 

 

[14] 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 19. sorszámon kérelmet terjesztett elő a bíróságnál az alapítvány 

adataiban bekövetkezett változások bejegyzése iránt. 

 

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

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

 civil szervezetekre vonatkozó egyéb jogszabályban foglalt feltételeknek, 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. december 06.           

              dr. Gálfalvi Géza s.k. 

                  bírósági titkár 

       A kiadmány hiteléül: 
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