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VÉGZÉS
A Budapest Környéki Törvényszék a Küzdősportok a Gyermekekért Sport Alapítvány elnevezésű
civil szervezetet 13-01-0004150 szám alatt nyilvántartásba veszi.
1. Az alapítvány neve: Küzdősportok a Gyermekekért Sport Alapítvány
2. Az alapítvány székhelye: 2045 Törökbálint, Meggyes utca 24.
3. Az alapítvány képviseletére feljogosított személy, anyja neve, lakcíme, adószáma, képviseleti jog
gyakorlásának módja és terjedelme, a megbízás időtartama:
Szekeres Ákos Zoltán kurátor, an: Kollár Mária Zsuzsanna, 1126 Budapest, Vöröskő utca 6/a.,
8439283741, általános és önálló, határozatlan időre
4. A kezelőszerv neve: kurátor
5. A kurátor neve, anyja neve, lakcíme, megbízatásának ideje:
Szekeres Ákos Zoltán kurátor, an: Kollár Mária Zsuzsanna, 1126 Budapest, Vöröskő utca 6/a.,
határozatlan időre
6. Az alapítvány célja:
- Elsősorban sportszervezetként különböző sportágak utánpótlás-nevelésének fejlesztése
- Másodsorban felnőtt sportolók sportolási lehetőségék támogatása
- Továbbá verseny- és eseményszervezés támogatása a sport területén
- Továbbá az ifjúság egészséges életmódra nevelésének támogatása
7. Az alapítvány típusa: alapítvány
8. Az alapítvány vagyonfelhasználásának módja: az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi
kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kurátor dönt.
9. Az alapítvány vagyonának felhasználható mértéke: Az alapításkori vagyon és annak teljes
hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes
összege vagy a természetben nyújtott adomány fordítható
10. Nyílt vagy zárt alapítvány: nyílt
11. Az alapító okirat kelte: 2020. december 8.
12. Az alapítvány célja szerinti besorolása és a besorolás kódja a kódtár szerint:
1.3 Sporttevékenység
1.3.1. kód: 0300
A törvényszék a nyilvántartásba vételt elrendelő végzés Országos Bírósági Hivatal által vezetett
Civil Szervezetek Országos Névjegyzékében történő közzététele iránt intézkedik.
A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs, azonban a végzés vagy az 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 – az országos
névjegyzékben való közzététel napjától számított 60 napon belül pert indíthat a szervezet ellen a végzés
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hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. A 60 napos
perindítási határidő elmulasztása jogvesztő hatályú.
INDOKOLÁS

Kérelmező alapítványt hozott létre és 2021. január 5. napján kelt kérelmében kérte az alapítvány
nyilvántartásba vételét, melyhez az alapító okiratot, az alapítvány alapításkori vagyonának banki letétbe
helyezéséről szóló igazolást, a vezető tisztségviselő nyilatkozatát és a székhelyhasználati nyilatkozatot
benyújtotta. Az alapító az eljárási illetéket is lerótta.
Mivel az alapító okirat és mellékletei a Ptk. 3:1-3:85§, valamint a 3:378-3:404.§-ának, az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011.
évi CLXXV. törvény, a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 20-21. §, 34§, 48-49.§-ok, és
a 11/2012 (II.29.) KIM. rendelet előírásainak megfelel, a törvényszék a nyilvántartásba vételt a Cnytv.
30. § (1) bekezdése alapján elrendelte.
A végzés közzétételére vonatkozó rendelkezés a Cnytv. 67§ (4)-(5) bekezdésén alapul.
A végzés a közzététele napján jogerős.
A végzés elleni fellebbezés lehetőségét a Cnytv. 46/A§ (1) bekezdése zárja ki. A keresetindításra
jogosultak körét és feltételeit, az eljáró bíróságot, a keresetindítás határidejét és annak jogvesztő voltát,
a határidő kezdő időpontját, valamint a kereset indokát és célját a Cnytv. 46/A§ (1) – (4) bekezdése
szabályozza.
Budapest, 2021. január 6.
dr. Magyari Csilla
bírósági titkár

