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V É G Z É S

A  Fővárosi  Törvényszék  elrendeli  a  01-01-0011621. sorszám  alatt  nyilvántartásba  vett  A  100  éves
Hegedűs Gyula utcai Zsinagógáért Alapítvány vonatkozásában a nyilvántartás kiegészítését és az alábbi
változások bejegyzését.

1./ Az alapítvány cél szerinti leírása pontosításra kerül.

Cél szerinti leírás: A zsinagóga fenntartásához és működtetéséhez való hozzájárulás. A hitélet fejlesztése. A
zsidó közösség erősítése közösségi rendezvények megtartásával.  A zsidó kultúra, művészetek terjesztése
előadások megrendezésével,  valamint  könyvtár létesítése útján.  A zsidó  történelem tanítása.  A fiatalok
bevonása  a  közösség  életébe  tanulmányaik  segítése  által.  A  különböző  korosztályok  szabadidejének
hasznos eltöltésének segítése. A beteg és rászoruló emberek anyagi és szociális támogatása. A gyermekek
felügyeletének megszervezése és szabadidejük hasznos eltöltésének segítése. Kiadványok megjelentetése a
zsidó tanok megismertetésére. Az újlipótvárosi zsidóság történetének feltárása és bemutatása. 

2./ Az alapítvány képviselőinek adatai kiegészítésre, illetve módosításra kerülnek az alábbiak szerint.

2.1./
Név: Dr. Várnai György
Címe: 1053 Budapest, Ferenciek tere 5.
Anyja neve: Szegő Klára
Képviseleti jog gyakorlásának módja: önálló
Képviseleti jog terjedelme: általános
A megbízás időtartama: határozatlan

2.2./
Név: Dr. Frischmann Edgár
Anyja neve: Slésinger Margit
Képviseleti jog gyakorlásának módja: a kuratórium másik tagjával együttes
Képviseleti jog terjedelme: különös
Ügycsoport: bankszámla feletti rendelkezés
A megbízás időtartama: határozatlan

2.3./
Név: Wagner Tamás
Anyja neve: Katz Ella
Képviseleti jog gyakorlásának módja: a kuratórium másik tagjával együttes
Képviseleti jog terjedelme: különös
Ügycsoport: bankszámla feletti rendelkezés
A megbízás időtartama: határozatlan

3./ A kuratórium tagjainak adatai kiegészítésre, illetve módosításra kerülnek az alábbiak szerint.

3.1./
Név: Dr. Várnai György
Anyja neve: Szegő Klára
Lakcíme: 1053 Budapest, Ferenciek tere 5.
A megbízás időtartama: határozatlan

3.2./
Név: Dr. Frischmann Edgár
Anyja neve: Slésinger Margit
A megbízás időtartama: határozatlan

3.3./
Név: Wagner Tamás
Anyja neve: Katz Ella
A megbízás időtartama: határozatlan
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4./ A bíróság A 100 éves Hegedűs Gyula utcai Zsinagógáért Alapítvány vonatkozásában megállapítja,
hogy az a 2011. évi CLXXV. törvény  (Ectv.) szerinti közhasznú szervezetnek minősül az Ectv. szerinti
közhasznú szervezetként való nyilvántartásba vétellel, a jelen végzés jogerőre emelkedésének napjától. 

5  ./ A létesítő okirat módosításának kelte: 2015. november 9.

A végzés ellen a  kézhezvételtől  számított  15 napon belül fellebbezésnek van helye,  melyet  a Fővárosi
Ítélőtáblához címezve írásban, négy példányban a Fővárosi Törvényszéknél lehet benyújtani. A bíróság
tájékoztatja a fellebbezésre jogosultakat, hogy a másodfokú eljárásban a jogi képviselet kötelező. 

I N D O K O L Á S

Az  alapítvány  alapítói  –  jogi  képviselőjük  útján  –  a  nyilvántartást  vezető  bíróságnál  9.  szám  alatt
lajstromozott beadványukban az alapítvány adataiban bekövetkezett változások nyilvántartásba vétele iránti
kérelmet, valamint Ectv. szerinti közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet terjesztettek elő.
A  változásbejegyzési  eljárás  keretében  az  alapítók  elvégezték  az  alapítvány  alapító  okiratának
felülvizsgálatát és a 2013. évi V. törvény (új Ptk.) rendelkezéseinek megfelelő módosítását a 2013. évi
CLXXVII. törvény (Ptké.) 11. §-ában foglaltaknak megfelelően.

Hiánypótlási  eljárás  lefolytatását  követően  a  bíróság  megállapította,  hogy a kérelmezett  változások  és
benyújtott okiratok megfelelnek az új Ptk. 3:1-3:48. §-aiban foglalt jogi személyekre vonatkozó általános
rendelkezéseinek és a 3:378-3:404. §-aiban foglalt  alapítványokra vonatkozó különös rendelkezéseinek,
valamint azok az Ectv. rendelkezésivel is összhangban állnak. Ennek megfelelően a jelen végzés jogerőre
emelkedésének napjától az alapítvány az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működik tovább.

A bíróság megállapította továbbá, hogy az alapítvány alapító okirata az Ectv. VII. fejezetében foglaltaknak
megfelel, az alapítvány megfelelő erőforrásokkal rendelkezik az Ectv. 32. § (4) a), b) és c) pontjai alapján,
továbbá megfelelő társadalmi támogatottsága is kimutatható az Ectv. 32. § (5) b) pontja alapján. A bíróság
az Ectv. szerinti  közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele feltételeit  a 2013-2014. üzleti  év eredménye
alapján vizsgálta meg. 

A fentiekre tekintettel a bíróság a 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 37. § (1) bekezdése által felhívott
30. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

A bíróságnak a Cnytv. 30. § (3) bekezdése alapján további hiánypótlás kibocsátására nem volt lehetősége.

A bíróság a kérelmet tartalma alapján bírálta el.

A fellebbezési  jogról  szóló  tájékoztatás  a  Cnytv.  5.  §  (1)  bekezdése  által  felhívott  Pp.  259.  §  alapján
alkalmazandó Pp. 233. § (1) bekezdésén és a Pp. 234. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2015. december 7.

     dr. Kazár Tímea Zsuzsanna s.k.
         bírósági titkár
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