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A  Fővárosi  Törvényszék  a  01-01-0000492. sorszám  alatt  nyilvántartásba  vett
Piarista Alapítvány változásbejegyzési ügyében meghozta az alábbi 

V É G Z É S T

A  Fővárosi  Törvényszék  elrendeli  a  01-01-0000492. sorszám  alatt  nyilvántartásba  vett
Piarista  Alapítvány  elnevezésű  civil  szervezetre  vonatkozóan,  az  alábbi  változások
nyilvántartásba történő bejegyzését.

1./ A civil szervezet (alapítvány) képviselete módosult. 

1.1./

1.1.1./
Név: Chikány Tamás
képviseleti joga megszűnt.

1.1.1./
Név: Bognár László 
képviseleti joga megszűnt.

1.2./ A bíróság elrendeli a civil szervezet (alapítvány) új képviselőinek nevére, anyja születési
nevére,  lakóhelyére,  a  képviseleti  jog  gyakorlásának  terjedelmére,  módjára,  valamint  a
képviselői  megbízás  megszűnésének  időpontjára  vonatkozó  adat  nyilvántartásba  történő
bejegyzését:

1.2.1./
Név: Valaczka János Pál
Anyja születési neve: Horváth Ilona
Lakóhely: 8237 Tihany, Völgy u. 36. 
Képviseleti jog
gyakorlásának terjedelme:  általános
Képviseleti jog
gyakorlásának módja: önálló 
Képviselői megbízás 
megszűnésének időpontja: 2019. szeptember 30.
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1.2.2./
Név: Strommer Pál Artur
Anyja születési neve: Makarenkó Éva
Lakóhely: 1172 Budapest, XXV. u. 33. 
Képviseleti jog
gyakorlásának terjedelme:  általános
Képviseleti jog
gyakorlásának módja: önálló 
Képviselői megbízás 
megszűnésének időpontja: 2019. szeptember 30.

1.2.3./
Név: Szilvásy László 
Anyja születési neve: Francziszki Eszter Erzsébet
Lakóhely: 1052 Budapest, Piarista u. 1. IV/406. 
Képviseleti jog
gyakorlásának terjedelme:  általános
Képviseleti jog
gyakorlásának módja: önálló 
Képviselői megbízás 
megszűnésének időpontja: 2019. szeptember 30.

1.2.4./
Név: Lázár László
Anyja születési neve: Hornyik Hermina 
Lakóhely: 2132 Göd, Ménesi u. 15. 
Képviseleti jog
gyakorlásának terjedelme:  általános
Képviseleti jog
gyakorlásának módja: önálló 
Képviselői megbízás 
megszűnésének időpontja: 2019. szeptember 30.

1.2.5./
Név: Mikulás Domonkos
Anyja születési neve: Késmárky Anikó
Lakóhely: 6000 Kecskemét, Besenyő u. 7. 
Képviseleti jog
gyakorlásának terjedelme:  általános
Képviseleti jog
gyakorlásának módja: önálló 
Képviselői megbízás 
megszűnésének időpontja: 2019. szeptember 30.
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2./ A civil szervezet (alapítvány) ügyvezető szerve (kuratórium) összetétele módosult. 

2.1./

2.1.1./
Név: Chikány Tamás
kuratóriumi tagsága megszűnt.

2.1.2./
Név: dr. Balázs Gábor
kuratóriumi tagsága megszűnt.

2.1.3./
Név: Bognár László
kuratóriumi tagsága megszűnt.

2.1.4./
Név: Svasits Géza
kuratóriumi tagsága megszűnt.

2.1.5./
Név: Novotnik Ádám
kuratóriumi tagsága megszűnt.

2.2./ A bíróság elrendeli  a civil  szervezet (alapítvány)  új tagjai nyilvántartásba vételét,  az
alábbiak  szerint  (név,  anyja  születési  neve,  lakóhelye,  vezető  tisztségviselői  megbízás
megszűnésének időpontja): 

2.2.1./
Név: Valaczka János Pál
Anyja születési neve: Horváth Ilona
Lakóhely: 8237 Tihany, Völgy u. 36. 
Vezető tisztségviselői
megbízás megszűnésének 
időpontja: 2019. szeptember 30. 

2.2.2./
Név: Strommer Pál Artur
Anyja születési neve: Makarenkó Éva
Lakóhely: 1172 Budapest, XXV. u. 33. 
Képviselői megbízás 
megszűnésének időpontja: 2019. szeptember 30.
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2.2.3./
Név: Szilvásy László 
Anyja születési neve: Francziszki Eszter Erzsébet
Lakóhely: 1052 Budapest, Piarista u. 1. IV/406. 
Vezető tisztségviselői
megbízás megszűnésének 
időpontja: 2019. szeptember 30. 

2.2.4./
Név: Lázár László
Anyja születési neve: Hornyik Hermina 
Lakóhely: 2132 Göd, Ménesi u. 15. 
Vezető tisztségviselői
megbízás megszűnésének 
időpontja: 2019. szeptember 30. 

2.2.5./
Név: Mikulás Domonkos
Anyja születési neve: Késmárky Anikó
Lakóhely: 6000 Kecskemét, Besenyő u. 7. 
Vezető tisztségviselői
megbízás megszűnésének 
időpontja: 2019. szeptember 30. 

3./ A civil szervezet (alapítvány) létesítő okirata (alapító okirat) módosult.
Törölve: 2016. január 04. 
Bejegyezve: 2017. október 07.

Egyebekben  a  bíróság  a  2017.  október  07-i  keltezésű  alapító  okiratban foglalt  további
módosításokat tudomásul veszi.

4./  A bíróság  végzése részeként tudomásul veszi,  hogy a 01-01-0000492.  sorszám alatt
nyilvántartásba vett Piarista Alapítvánnyal összefüggő alapítói jogokat, - az alapítói jog
átruházása folytán,  a  jelen végzés  jogerőre emelkedésével  –  a Piarista Rend Magyar
Tartomány (székhely: 1052 Budapest, Piarista köz 1., nyilvántartási szám: 00001/2012-
062) gyakorolja, illetve e kötelezettségek ezen személyt terhelik.

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

Az (általános) egyesület, polgárőr szervezet, és nemzetiségi egyesület - ide értve az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejövő szövetséget is, - az alapítvány és a sportról
szóló törvény szerinti  sportegyesület nyilvántartásba vételi,  változásbejegyzési kérelemének
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helyt adó, valamint a közhasznú nyilvántartásba vételét elrendelő végzés vonatkozásában, 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 -  pert  indíthat  a szervezet ellen a
végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.
A szervezet kérelemre történő törlését elrendelő végzés ellen a pert a bíróság által kirendelt
ügygondnok ellen kell megindítani.

A per  megindításának  a  nyilvántartásba  vételi,  változásbejegyzési  kérelemnek  helyt  adó,
valamint a közhasznú nyilvántartásba vételt elrendelő végzés országos névjegyzékben történt
közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel
jár.

A bíróság az alapítvány nyilvántartásba vételi, valamint változásbejegyzési kérelmének helyt
adó,  valamint  a  közhasznú  nyilvántartásba  vételét  elrendelő  végzését  jogszabályban
meghatározott módon, közzététel céljából továbbítja az OBH részére.

A  bíróság  tájékoztatja  a  felet/feleket,  hogy  az  országos  névjegyzék  a  www.birosag.hu
weboldalon, a civil szervezetek kereső felületen, a civil szervezetekre vonatkozó határozatok
és bírósági közlemények közzététele link alatt érhető el. 

I N D O K O L Á S

Az  alapítvány alapítója  (Magyar  Piarista  Diákszövetség)  (a  továbbiakban:  kérelmező)  az
egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil  szervezetek  működéséről  és
támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  (a  továbbiakban:  Ectv.)  szerinti  -  a
nyilvántartást  vezető  bíróság  (a  továbbiakban:  bíróság)  2015.  március  23.  napján  kelt,
12.Pk.63.722/1990/42. sz., jogerős végzése alapján, a Polgári  Törvénykönyvről szóló 2013.
évi  V.  törvény  (a  továbbiakban:  Ptk.)  rendelkezései  szerint  is  működő  (Ptké.  11.  §),  -
közhasznú  civil  szervezet  vonatkozásában,  a  bíróságnál  47.  sorszám  alatt  lajtromozott
beadványában kérelmet terjesztett elő a civil szervezet nyilvántartott adataiban bekövetkezett
változások nyilvántartásba történő bejegyzése iránt. 

A bíróság az általa lefolytatott nemperes eljárás részeként megállapította, hogy a kérelmező
által előterjesztett, a civil és egyéb cégnek nem minősülő szervezetek nyilvántartásában /CIIR
rendszerben/  kezelt  és nyilvántartott  egyéb  adataiban  bekövetkezett  változás  bejegyzésére
irányuló  kérelem és  mellékletei  megfelelnek a  kérelem benyújtásakor  hatályos,  vonatkozó
jogszabályi előírásokban foglaltaknak.

Mindezekre tekintettel a bíróság a kérelmező által előterjesztett, a bíróságnál 47. sorszám alatt
kezelt  változás  bejegyzés  iránti  kérelem  tárgyában,  a  civil  szervezetek  bírósági
nyilvántartásáról  és  az  ezzel  összefüggő  eljárási  szabályokról  szóló  2011.  évi  CLXXXI.

5

http://www.birosag.hu/


Fővárosi Törvényszék
1363 Budapest, Pf.: 15.
12.Pk.63.722/1990/48.

törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 2. § b) pontja alapján, - e körben figyelemmel a Cnytv. 37. §-
ában foglaltakra is, az alábbi felhívással, - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

A bíróság döntése meghozatala részeként kiemeli, hogy a változás bejegyzése iránti eljárás, a
civil  és  egyéb  cégnek  nem  minősülő  szervezetek  nyilvántartásában  /CIIR  rendszerben/
szolgáló és nyilvántartott, vagy a jövőben nyilvántartható (kért) adatok változás bejegyzésére,
a változás nyilvántartáson történő átvezetésére szolgál.

A rendszerben nyilvántartandó és nyilvántartható (fakultatív) adatok  körét és terjedelmét a
Cnytv. különösen annak VII. fejezete rögzíti. Az alapítványra vonatkozó, nyilvántartandó és
kérelem alapján, nyilvántartható adatok körét a Cnytv. 91., 92., 93., 94. és 96. § rögzíti. 

A felhívott jogszabályhelyek alapján, sem a korábban hatályban volt, sem a jelenleg hatályos
jogszabályok alapján nincs törvényi kötelezettség és törvényi lehetőség sem az alapító, vagy –
a Ptk.3:396. § alkalmazása és hatályosulása esetén, - a jogutód (átvevő) alapító személyének
nyilvántartásba vételére.

Mindezekre  figyelemmel,  a  bíróság -  a  CIIR nyilvántartást  érintő,  adatváltozásra  irányuló
kérelem  hiányában,  -  a  jelen  végzése  részeként  tudomásul  vette,  hogy  az  alapítvánnyal
összefüggő alapítói jogokat, - az alapítói jog átruházása (Ptk.3:396.§) folytán, a jelen végzés
jogerőre  emelkedésével  -  a  Piarista  Rend  Magyar  Tartomány  gyakorolja,  illetve  e
kötelezettségek ezen személyt terhelik.

A  bíróság  végezetül  felhívja  a  kérelmező  figyelmét  arra,  hogy  a  tárgybani  szervezet
vonatkozásában a civil szervezetekről vezetett közhiteles nyilvántartás - a 2018. január 25-i
állapot  szerint  -  hiányos,  nem  tartalmazza  (az  elsődlegesen  hitelezővédelmi  szempontból
lényeges), az alapítványi vagyon felhasználásának módjára, mértékére továbbá a szervezet
cél szerinti besorolására vonatkozó adatot, amely elsődleges adatok nyilvántartásba vételét -
mindösszesen  a  jelen  létesítő  okirat  rendelkezéseire  alapítottan,  a  létesítő  okirat  további
módosítása  nélkül,  -  a  kérelmezőnek  a  soron  következő  változás  bejegyzés  iránti  eljárás
részeként, mielőbb kérelmeznie szükséges.

Egyúttal  a  bíróság  általánosságban  tájékoztatja  a  kérelmezőt,  hogy  az  alapítvány
nyilvántartásba bejegyzett adatait érintő változást a létesítő okirat módosítását követő hatvan
napon belül kell az alapítónak a bírósághoz bejelentenie  [Cnytv. 37. § (1) bek., 53. § (1) bek.,
és a 37. § (1) bekezdése által felhívott 51. § (1) bek.].

A bíróság felhívja a kérelmező figyelmét arra, amennyiben a változásbejegyzési kérelemből az
tűnik  ki,  hogy  a  szervezet,  alapítvány  esetében  az  alapító  (alapítók),  elmulasztotta  a
változásbejegyzési kérelem határidőben történő benyújtását,  a bíróság 10 000 forinttól  900
000 forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja a szervezetet, alapítvány esetében az alapítót, több
alapító esetén az alapítókat egyetemlegesen. [Cnytv. 37. § (2) bek.].
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A bíróság  a  jelen  végzését  a  kérelmező  részére,  jogi  képviselője  útján  és  az  alapítvány
székhelyére is kézbesíteni rendeli. 

A végzéssel szembeni fellebbezési jog kizártsága a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdésén alapul. 

A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt
iratok jogszabályba ütközése miatt a szervezettel szemben indítható perindításról, a perindítás
feltételeiről történő tájékoztatás a Cnytv. 46/A. § (2) bekezdésén alapul. 

Budapest, 2018. január 25.

     dr. Csiki Gábor s.k.
         bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:
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