
Fővárosi Törvényszék
7.Pk.60.452/2007/24.

V É G Z É S

A bíróság elrendeli a 01-01-0010321. nyilvántartási számú HAT Alapítvány szervezetre vonatkozó
alábbi változás bejegyzését: 

A szervezet a 2011. évi CLXXV. törvény alapján közhasznú jogállású szervezet. 

A szervezet képviselőjének adatai kiegészültek:
Neve: Sczigel Gábor
Anyja neve: Siket Klára
A képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános

képviseleti joga változatlan.

Az alapító okirat módosításának időpontja:   2016. szeptember 12.

A  végzés  ellen  a  kézbesítéstől  számított  15  napon  belül  fellebbezésnek  van  helye  a  Fővárosi
Ítélőtáblához, melyet jelen bíróságon kell előterjeszteni. Az ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbezést
előterjesztő  fél  számára  a  jogi  képviselet  kötelező.  A  fellebbezés  kizárólag  elektronikusan
terjeszthető elő. A nem elektronikusan benyújtott  fellebbezést a bíróság érdemi vizsgálat nélkül,
hivatalból elutasítja. 

I N D O K O L Á S

Az alapító  2016.  július  12.  napján  kérelmet  terjesztett  elő  a  szervezet  közhasznú  jogállásának
nyilvántartásba  vétele  és  a  szervezet  adataiban bekövetkezett  változások nyilvántartáson történő
átvezetése iránt.

A  becsatolt  iratok  alapján  a  hiánypótlási  eljárást  követően  a  bíróság  megállapította,  hogy  a
módosítás mindenben megfelel a törvényes előírásoknak.

A  2011.  évi  CLXXV.  törvény  (a  továbbiakban  Ectv.)  szerinti  közhasznúsági  követelmények
tekintetében a bíróság megállapította, hogy a szervezet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt
létesítő okirata megfelel az Ectv. 34-50. §-ainak, továbbá a szervezet megfelel az Ectv. 32. § (3)
bekezdésében,  (4)  bekezdés  b/,  valamint  az  (5)  bekezdés  c/  pontjában  foglaltaknak.  Ezáltal  a
szervezet  szolgáltatásai  a  szervezet  testületi  tagjain,  munkavállalóin,  önkéntesein  kívül  más
személyek számára is hozzáférhetőek, továbbá megfelelő erőforrás áll a rendelkezésére és megfelelő
társadalmi támogatottsággal rendelkezik. 

A  fentiek  alapján  a  bíróság  az  alapítványt  érintő  változás  bejegyzését  az  Új  Polgári
Törvénykönyvről  szóló  2013.  évi  V.  törvény (  Ptk.)  3:778-402.  §  valamint  a  civil  szervezetek
bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.
törvény (a továbbiakban Cnytv.) 37. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint
elrendelte.

A fellebbezési  jogról szóló tájékoztatás a Cnytv.  5.  § (1) bekezdése által  felhívott  Pp. 259. §-a
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alapján alkalmazandó Pp.  233. § (1) és 234. § (1)-(2) bekezdésein,  valamint  a Pp. 73/A. § (1)
bekezdésének  a)  és  a  Cnytv.  8.  §  (2)  bekezdésének  a)  pontjain,  továbbá  a  Cnytv.  29.  §  (1)
bekezdésének c) pontján alapul.

Budapest, 2016. szeptember 20.                                                                                                   
                                                                                                               dr. Ruszthy Vivien s.k.

bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:




