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V É G Z É S 

 

 

A Budapest Környéki Törvényszék a Szolgálat-teljesítés közben alapítvány elnevezésű civil 

szervezetet 13-01-0004068 szám alatt nyilvántartásba veszi. 

 

 

1.Az alapítvány neve: Szolgálat-teljesítés közben alapítvány 

 

2.Az alapítvány székhelye: 2120 Dunakeszi, Ungvár utca 22. fszt. 8. 

 

3.Az alapítvány képviseletére feljogosított személy neve, anyja neve, lakcíme, képviseleti jog     

gyakorlásának módja és terjedelme, a megbízás időtartama: 

 

Dr. Mihály István kuratóriumi elnök, an.:Sztaskó Jolán, lakcím: 2030 Érd, Kutyavári utca  

29., önálló  általános, határozatlan. 

 

4.A kezelő szerv tagjai, anyja neve, lakcíme, a megbízás időtartama: 

 

A kezelőszerv neve: kuratórium 

 

Dr. Mihály István kuratóriumi elnök, an.:Sztaskó Jolán, lakcím: 2030 Érd, Kutyavári utca  

29.,  határozatlan, adóazonosító jele:8325003057. 

 

Dr. Sabjanics István kuratóriumi tag, an.:Fraszt Angéla, lakcím: 1034 Budapest, Tímár utca 

9. C. lph. 3.em. 9. ajtó, határozatlan. 

 

Dr. Horváth Ádám István kuratóriumi tag, an.:Palkovics Mária Bernadett, lakcím: 1048 

Budapest, Homoktövis utca 95. 2. em. 8. ajtó, határozatlan. 

 

Buchwald Milán kuratóriumi tag, an.: Kőrös Rita, lakcím: 2600 Vác, Deákvári főút 65., 

határozatlan. 

 

Kiss Ferenc kuratóriumi tag, an.: Simon Róza, lakcím: 1135 Budapest, Béke út 20. B. lph. 

3. em. 1. ajtó, határozatlan. 

 

Dr. Gudra Tamás kuratóriumi tag, an.: Haris Margit, lakcím: 2141 Csömör, Patak utca 5., 

határozatlan. 

 

Mátyásné Berki Valéria kuratóriumi tag, an.: Varga Éva, lakcím: 2120 Dunakeszi, Ungvár 

utca 22. fszt. 8., határozatlan. 

 

 

5. Az alapítvány célja: 

  

Kortól, nemtől függetlenül minden szolgálat-teljesítés közben vagy azzal kapcsolatban 

sérült vagy életet vesztett és családjaik életvitelének jobbá tétele és érdekképviselete. 

Városokban, falvakban a szolgálat-teljesítés közben vagy azzal kapcsolatban sérült nappali 

ellátásának, szállításának, oktatásának - fejlesztéssel együtt való – megszervezése, házi 

segítségnyújtó rendszer kialakulásának segítése, megszervezése, üzemeltetése. Családias 

lakás-otthonok létesítése országszerte szolgálat-teljesítés közben vagy azzal kapcsolatban 

sérült számára, családias lakó közösség létrejöttének támogatása. Szolgálat-teljesítés 

közben vagy azzal kapcsolatban sérült védelme és segítése az élet minden területén, a 
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fogyatékosokat megillető jogoktól kezdve, az egészségügyi ellátáson át, a foglalkoztatási 

lehetőségekig. Egészségmegőrző és egészségügyi rehabilitációs tevékenység megszervezése a 

szolgálat-teljesítés közben vagy azzal kapcsolatban sérült számára. Szolgálat-teljesítés 

közben vagy azzal kapcsolatban sérült foglalkoztatásának elősegítése. Rendezvények, 

táborok, képzések szervezése szolgálat-teljesítés közben vagy azzal kapcsolatban sérült 

számára. 

 

6. Az alapítvány típusa: Alapítvány 

  

7. Az alapítvány vagyonfelhasználási módja: 

 

Az alapító okiratban meghatározott célok elérése érdekében az alapítvány vagyonának, 

vagyona hozadékának és jövedelmének felhasználásáról az alapítvány kezelő szerve 

önállóan jogosult dönteni. Az alapítványi vagyon kizárólag az alapítványi célok elérése 

érdekében hasznosítható. 

 

8./A felhasználható vagyon mértéke: 

 

Az alapítvány induló és mindenkori teljes vagyona teljes egészében felhasználható az 

alapítványi célok elérése érdekében 

 

9./.Nyílt vagy zárt alapítvány:  nyílt 

 

10. Az alapító okirat kelte: 2019. november 11. 

 

11. Az alapítvány célja szerinti besorolása és a besorolás kódja a kódtár szerint: 

 

1.8. Szociális tevékenység 

1.8.1. kód: 0800. 

 

 A törvényszék jelen végzést az Országos Bírósági Hivatal (OBH) által működtetett Civil 

Szervezetek Országos Névjegyzékében való közzététel céljából az OBH részére továbbítja. A 

végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. 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, az országos névjegyzékben történt közzétételétől számított 

hatvan napon belül a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt a végzés hatályon 

kívül helyezése iránt a szervezet ellen pert indíthat. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

Az alapító alapítványt hozott létre és kérték annak nyilvántartásba vételét. 

 

 

Mivel az alapító okirat és mellékletei a Ptk. 3:5.§ valamint 3:378-3:404.§, 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. §, 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 bíróság a végzés közzétételéről a Cnytv. 67. § (4) bekezdése alapján rendelkezett. 
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A végzés elleni fellebbezést a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki, a végzés elleni keresetindítási 

jog a Cnytv. 46/A §-on alapul.   

  

Budapest, 2019. november 13. 

 

       dr. Nyiregyházi Judit 

                         bírósági titkár 
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