
 

 

 

 

 

 

[1] A határozat száma: 12.Pk.60.206/2001/48.   

 

[2] A Fővárosi Törvényszék a Mozdonyvezetők a biztonságos és egészséges életért Alapítvány 

változásbejegyzési ügyében meghozta az alábbi 

 

 

V É G Z É S T  

 

 

[1]  A bíróság elrendeli a  01-01-0008273 szám alatt nyilvántartott alapítvány adatai alábbi 

 változásai bejegyzését a nyilvántartásba. 

 

[2]  Az alapító okirat (módosításának) kelte: 

  Törölve:  2018. 09. 18. 

  Bejegyezve: 2022. 09. 15. 

     

[3]  Az alapítvány képviselete megváltozott.  

 

[4]  A bíróság elrendeli Lancsák Róbert és Korcz Attila képviselők nyilvántartásból való törlését. 

 

[5]  A bíróság elrendeli új képviselők nyilvántartásba vételét. 

 

[6]  Új képviselő: 

 Neve:      Hegedűs Gizella    

 Anyja születési neve:    Werner Gizella Katalin   

 Lakóhelye:     1185 Budapest, Versec utca 36. 

 Képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános 

 Képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes 

 Képviseleti jog gyakorlásának részletei: kuratóriumi elnökkel együttes 

 Képviselői megbízás időtartama:  4 év  

 Megbízás megszűnésének időpontja:  2026. 09. 15.  

  

[7]  Új képviselő: 

 Neve:      Keserű Zsolt 

 Anyja születési neve:    Horváth Katalin  

 Lakóhelye:     4150 Püspökladány, Bessenyei utca 41. 

 Képviseleti jog gyakorlásának terjedelme: általános 

 Képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes 

 Képviseleti jog gyakorlásának részletei: kuratóriumi elnökkel együttes 

 Képviselői megbízás időtartama:  4 év  

 Megbízás megszűnésének időpontja:  2026. 09. 15. 

 

[8]  Az alapítvány bejegyzett képviselője, Oszvald Fruzsina adatai megváltoztak. 

 Neve:  

 Törölve: Oszvald Fruzsina 

 Bejegyezve:  Gyüre Fruzsina 
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 Képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes 

 Képviseleti jog gyakorlásának részletei: kuratóriumi elnökkel együttes 

 Megbízás időtartama: 4 év   

 Megbízás megszűnésének időpontja: 

 Törölve:  2022. 09. 18. 

 Bejegyezve: 2026. 09. 15. 

 

[9]  Az alapítvány bejegyzett képviselője, Tóth Ferenc Attila adatai megváltoztak: 

     Képviseleti jog gyakorlásának módja: együttes 

 Képviseleti jog gyakorlásának részletei: bármelyik kuratóriumi taggal együttes  

 Megbízás időtartama: 4 év 

 Megbízás megszűnésének időpontja: 

 Törölve:  2022. 09. 18. 

 Bejegyezve: 2026. 09. 15. 

 

[10] Az alapítvány bejegyzett képviselője, Magyar Lajos adatai megváltoztak: 

 Megbízás megszűnésének időpontja: 

 Törölve:  2022. 09. 18. 

 Bejegyezve: 2026. 09. 15. 

 

[11] Az alapítvány ügyvezető szerve, a kuratórium összetétele megváltozott. 

 

[12] A bíróság elrendeli Lancsák Róbert és Korcz Attila kuratóriumi tagok nyilvántartásból való 

 törlését. 

 

[13] A bíróság elrendeli új kuratóriumi tagok nyilvántartásba vételét. 

 

[14] Új kuratóriumi tag: 

 Neve:      Hegedűs Gizella  

 Anyja születési neve:    Werner Gizella Katalin  

 Lakóhelye:     1185 Budapest, Versec utca 36. 

 Megbízás időtartama:    4 év 

 Megbízás megszűnésének időpontja:  2026. 09. 15. 

 

[15] Új kuratóriumi tag: 

Neve:      Keserű Zsolt 

 Anyja születési neve:    Horváth Katalin  

 Lakóhelye:     4150 Püspökladány, Bessenyei utca 41.  

 Megbízás időtartama:    4 év    

 Megbízás megszűnésének időpontja:  2026. 09. 15. 

 

[16] Oszvald Fruzsina kuratóriumi tag adatai megváltoztak. 

 Neve:  

 Törölve: Oszvald Fruzsina 

 Bejegyezve:  Gyüre Fruzsina 

 Megbízás időtartama: 4 év 

 Megbízás megszűnésének időpontja: 2026. 09. 15. 
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[17] Tóth Ferenc Attila kuratóriumi elnök adatai megváltoztak: 

 Megbízás időtartama: 4 év 

 Megbízás megszűnésének időpontja: 2026. 09. 15. 

 

 

[18] Magyar Lajos kuratóriumi tag adatai megváltoztak: 

 Megbízás megszűnésének időpontja: 2026. 09. 15. 

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

 

[20] 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 civil szervezet alapítója 47. 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, valamint a civil szervezetek bírósági 

nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. 

törvény (a továbbiakban Cnytv.) előírásainak A kérelmező az eljárási illeték vonatkozásában 

teljes személyes illetékmentességben részesül. Ezért a bíróság a Cnytv. 37. § (1) bekezdése 

által felhívott Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján 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. 

 

[4] A bíróság tájékoztatja a civil szervezetet, hogy a képviselők adóazonosító jele a Cnytv. 41. § 

 (2) bekezdés alapján kötelező nyilvántartási adat, azt a bíróság felé változásbejegyzési 

kérelemmel be kell jelenteni. A kötelező nyilvántartási adatok hiánya a 2011. évi CLXXXI. 

törvény (Cnytv.) szerint törvényességi felügyeleti eljárásra okot adó körülménynek tekinthető. 

 

[5] Az alapítvány vagyonfelhasználásának módja és mértéke szintén kötelező nyilvántartási adat 

a Cnytv. 94. § (1) bekezdés b) pont alapján. Az említett adatokat változásbejegyzési 

kérelemmel szintén be kell jelenteni a bíróságnak. 

Budapest, 2023. január 20.            

           dr. Gálfalvi Géza s.k. 

               bírósági titkár 

       A kiadmány hiteléül: 

http://www.birosag.hu/
http://www.birosag.hu/
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