
Veszprémi Törvényszék
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A Veszprémi Törvényszék a  Lovassy László Gimnázium alapító által létrehozott  „Lovassy 
Alapítvány a Jövőért” (8200 Veszprém, Cserhát ltp. 11.; megyei nyilvántartási szám: 19-01-
0000268)  bírósági  nyilvántartásba  vétele  iránt  folyamatban  volt ügyében  meghozta  a 
következő

v é g z é s t :

A törvényszék a csatolt okiratok alapján megállapítja, hogy az alapítvány

kuratóriumának   új   tagja     határozatlan   i  dőre:  
dr. Kigyósi Zsuzsanna tag helyett 

Árkossy Emese tag (an.: Hofstädter Éva; 8200 Veszprém, Ányos u. 5.)

pénzforgalmi számla száma, azt vezető pénzforgalmi szolgáltató neve, székhelye:

Kinizsi Bank Zrt. (8200 Veszprém, Óváros tér 22.)
73200189-11316859-00000000

alapító okirat  a   módosításának időpontja:  2015. április 28.

Egyebekben  a  törvényszék  az  alapító  okiratnak a 2013.  évi  V.  törvénynek megfelelő 
módosítását

t u d o m á s u l  v e s z i,

és azt az alapítvány iratanyagánál elhelyezi.

A bírósági  nyilvántartást  érintő módosítást  a nyilvántartáson  átvezeti,  egyben az országos 
nyilvántartást  vezető  Országos  Bírósági  Hivatalt,  valamint  a  törvényességi  ellenőrzést 
gyakorló Veszprém Megyei Főügyészséget értesíti.

A végzés ellen annak kézbesítésétől számított 15 napon belül a Győri Ítélőtáblának címzett, 
de a  Veszprémi  Törvényszéknél  4 példányban  benyújtható  fellebbezésnek van helye.  Az 
ítélőtábla előtti eljárásban jogi képviselet kötelező.

I n d o k o l á s

Az alapító új kuratóriumi tagot jelölt, és ezzel összefüggésben módosította az alapító okiratot 
is, illetve felülvizsgálva annak rendelkezéseit, hozzáigazította azt a 2013. évi V. törvény (új 
Ptk.)  rendelkezéseihez,  majd  ennek  tényét  bejelentette a  civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. 
törvény (Cnytv.) 37. § (1) bekezdésében és az új Ptk. hatálybalépésével összefüggő átmeneti 
és felhatalmazó rendelkezésekről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 11. §-ban foglalt 
kötelezettsége alapján. 



A bíróság a benyújtott okiratok és a Cnytv. 38. §-a, az 53. § (1) bekezdése, valamint az új Ptk-
nak a jogi személy általános szabályai című első része és az alapítványra vonatkozó hatodik 
része  alapján  azt  vizsgálta,  hogy az  alapító  okirat,  illetve  annak módosítása  megfelel-e  a 
vonatkozó jogszabályoknak.

Fentiekre  tekintettel  a  bíróság  a  rendelkező  részben  foglaltak  szerint  határozott  és  az 
alapítvány kuratóriuma új tagjának személyét,  valamint a létesítő okirat keltét a Ptk. 3:13. § 
(1) bekezdés szerint nyilvántartásba vette, illetve az alapító okiratnak az új Ptk-nak megfelelő 
módosítását  tudomásul  vette.  Az  alapítvány  az  alapító  okirata  módosításának  bírósági 
nyilvántartásba vételét követően csak az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működhet.

A végzés jogerőre emelkedését  követően a bíróság intézkedik a változásnak a bírósági 
nyilvántartáson való átvezetése iránt.  A törvényszék a változásról a  Cnytv.  33.  § alapján 
értesíti a törvényességi ellenőrzést gyakorló Veszprém Megyei Főügyészséget.

A végzés ellen  a  Cnytv.  5. § (1) bekezdése szerint alkalmazandó Pp. 233. § (1) bekezdése 
alapján fellebbezésnek van helye.

Veszprém, 2015. július 28.
                                                                              dr. Szántay Bernadett s.k.

        bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:
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