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sorszátn alatt nyilvántattásba vett Magyarországi Egyházak Ökumenikus

szervezetre vottatkozó alábbi változás bejegyzését:

A bíróság megállapít.ia, htlgy a szeryezet a2011. évi CLXXV. törwérry alapián közhaszrrú szervezet.
A szcrvezet nyilvánlartási adatai megváltoztak!

Az alapszabály rn_óclosításának iclőpontja: 2014. augusztus

A bíróság

A

B.

a végzéstrnegkiildi a törvényességi ellenőrzcsre jogosult Fővárosi Fóiigyészségnek is.

r,égzés ellen

a kézbesítéstőlszámított 15 napon bel|it fellebbezésttek van llelye, melyet a Fővárosi

Ítélőtáblának cítnezve. írásbarr, 3 példányban a Fő,,árosi Törvérryszéknél lehet benyúrjtani, A bíróság
a í-ellebbezésre jogosrrltat, hogy az Ítélő,,áblti előtti eljárásban a í'ellebbezóst eiőterjesztő fél
sr,,tLl\iáídjogi i,épviscieL i,öteiező. A net,n jogi képvisc,iíáiiai eióterlesztctl ieileboczrlst a bírosag nivataibói

tá.jókozíatja
elLrtasít ja.

INDOKOLAS
A szervezet 20l4. májLrs 29, nap.ián --jogi l<épviselője irtján - l<éreln-ret terjesztett elő a szervezet közhasznút
jogállásának nyilválltartásba vétele és a szervezet adataiban bel<övetkezett változásoli rryilvántartáson
történő átvezetése iránt.

A

becsatolt iratok alapján

a bíróság

megállapította, hogy

a nlódosítás minclenben rnegfelel a törvényes

előírásoknak.

A 20l1. évi CLXXV.

követelrnények tekintetéberr a
bíróság negirllapította, hogy a szeTvezeí rnódosításilkkal egységes szerkezetbe foglalt létesító clkirata
rneglelel az Ectr,.34-50.§-ainak, továbbá aszervezet n;cgf-elel azEctv.32. § (3) bekezclésébcn,(4) bekezdés
a,b. és (5) bekezdés, b, c. pol]t_iában foglaltakrralt is. ijzáltal a szervezet szolgirltatá:;ai a sz,ervezet testtiletí
tagjain. nltrnl<avállalóin, ör:kéntesein kíviil nlás szemtlly,ek szárnára is |,1ozz-áí'érhetőek, továbbá lnegfelelő
erőforrás áIl a rendelltezésére és rnegfélelő társadalnri tilrnogatottsággal rendelkezik,
t<jrr,ény (a továbbiakban Ectv.) szerinti közhaszrrúsági

A

l'cntiek alap.|árn a bíróság az alapítványt érintő válto;lás bejegyzését u, Ű1 Voígári Törr,énykönyvről szóló
2014. évi V. törvény (Ptk.) 3:178-402. §, valanrirlt a civil szervezetek bírósági rryilvárrtartásáról és azezze|

összcfiiggő eljárirsi szabályokról szóló 2011. évi Ci XXXI. törvény (a továbbiakban Cnytv.) 37. § (1)
bel<ezdésc alapján a rettclelkcz(j részben foglaltak szerit,t elrettdelte.
bíróság a civil szcrvezetck bírósági nyilvárrtaltásáról és az ezz,el összcliig,gő cljárási szabályokról
szóló 20l1^ évi Cl,XXXl. tv,(Cet.) 37, § (l) bekeztlése alapján a rendelkcz(i rószbcn fbglaltak szeritlt
I)z_ért a

Fővárosi Törwényszék
1055 Budapest
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határozott.

A

fellebbezési jogról szóló tájékoztatás a Cet. 5. § (1) bekezdése által felhívott Pp. 259. §-a alapjárr
alkalmazandőPp,233. § (1) bekezdésén és aPp.234. § (1) bekezdésén alapul.
Budapest, 2015.01 .06,

dr. Arrtal Veronika
bírósági titkár
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