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V É G Z É S 

 

A Budapest Környéki Törvényszék a Marcell Reménye Alapítvány elnevezésű civil szervezetet 

13-01-0004223 szám alatt nyilvántartásba veszi. 

 

 

1. Az alapítvány neve:  Marcell Reménye Alapítvány 

 

2. Az alapítvány székhelye:2330 Dunaharaszti, Egry József utca 9/b. 

 

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

gyakorlásának módja és terjedelme, a megbízás időtartama: 

 

Fehér Ilona (kurátor), an.: Zsombok Anna, lakcím: 2330 Dunaharaszti, Thököly utca 31/a., 

önálló, általános, határozatlan, adóazonosító jele:8409894742. 

 

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

 

A kezelőszerv neve: kurátor 

 

Fehér Ilona (kurátor), an.: Zsombok Anna, lakcím: 2330 Dunaharaszti, Thököly utca 31/a., 

határozatlan. 

 

5. Az alapítvány célja: 

 

Az alapítvány célja Havasi Marcell (anyja neve: Havasi Sabrina, lakcíme: 2330 

Dunaharaszti, Egry József utca 9/b) szárkapocscsont hiány (Fibular Hemimelia) fejlődési 

rendellenességgel született gyermek műtétjeinek, gyógykezelésének, állapotjavulásának 

elősegítése. Különös tekintettel műtétek, rehabilitáció, egészségügyi ellátás, illetve további 

gyógyulási lehetőségek felkutatása. A gyermek és kísérői utazással, tartózkodással és 

ellátással kapcsolatos költségének finanszírozása.  A magyarországi gyermek ortopéd 

sebészet fejlesztésének támogatása. 

 

6. Az alapítvány típusa: alapítvány 

  

7. Az alapítvány vagyonfelhasználási módja: 

 

Az alapítvány vagyonával a kurátor gazdálkodik. Az alapítvány vagyonának felhasználása 

során a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kurátor dönt.  

 

8.A felhasználható vagyon mértéke:   

 

Az alapítvány alapításkori vagyona és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást követően 

az alapítvány számlájára érkező készpénzadomány teljes összege és a természetben nyújtott 

adomány teljes egésze az alapítványi cél megvalósítására fordítható. 

 

9.Nyílt vagy zárt alapítvány: nyílt 

       

10. Az alapító okirat kelte: 2021. szeptember 13. 
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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 

 

Kérelmező 2021. szeptember 14. napján a fenti civil szervezet nyilvántartásba vételére vonatkozó 

kérelmet nyújtott be, melyben az egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárásra vonatkozó 

szabályok alkalmazását kérte. 

 

Mivel az alapító okirat és mellékletei az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a 

civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (Ectv), a 

civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 

2011. évi CLXXXI. törvényben (Cnytv), illetve a 2013. évi V. törvény (Ptk) 3:5.§-aiban, az 

előbbiekben nem szabályozott kérdésekben a 3:378-3:404.§-aiban foglaltaknak megfelelnek, a 

törvényszék a Cnytv. 2.§ b./ pontjában foglalt felhatalmazás folytán a 34. § (4) bekezdése alapján 

a rendelkező részben foglaltak szerint határozott és a nyilvántartásba vételt elrendelte. 

 

A bíróság a végzés közzétételéről a Cnytv. 51/A. § (1) bekezdése alapján rendelkezett. 
 

A végzés elleni fellebbezést a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki, a végzés elleni keresetindítási 

jog a Cnytv. 46/A §-on alapul.   

 

 

Budapest, 2021. szeptember 28. 

 

       dr. Nyiregyházi Judit 

                        bírósági titkár 
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