
 

 

 

 

 

 

 

 

Ügy- és sorszám: 16.Pk.60256/2021/5 

 

A Fővárosi Törvényszék az Áthidaló Alapítvány   nyilvántartási ügyében meghozta az alábbi  

 

V É G Z É S T :  

 

[1]  A bíróság elrendeli az   alapítvány   01-01-0013143 sorszám alatti   nyilvántartásba vételét. 

 

[2] Az alapítvány neve: Áthidaló Alapítvány 

 

[3] Az alapítvány székhelye:1065 Budapest, Révay köz 4.   

 

[4] Az alapítvány vagyonfelhasználási módja: 

 

Az alapítvány vagyonának felhasználása  során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról 

elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.  

 

[5] A vagyonfelhasználás mértéke:  

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

alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott 

adomány fordítható.  

 

[6] Az alapítványhoz csatlakozás lehetősége: nyílt alapítvány 

 

[7] Az alapítvány célja: Segítséget és reményt nyújtani a kilátástalan helyzetbe került, rászoruló 

embereknek. Támaszt nyújtani, akiket a családjuk, a társadalom és a szociális háló nem tud 

segíteni, magukra maradtak, nincs kihez forduljanak. krízis helyzetben lévő emberek, 

családok, egyedül gyermeküket nevelő szülők problémáinak kezelése, megsegítése. Szociális 

háló létrehozása, önsegítése, munkába állás, életminőség javítása, támogatása, ideértve a 

családok közös foglalkozását is. Karitatív tevékenység, szociálisan rászoruló emberek 

mentális és anyagi támogatása.  

 

[8] Az alapítvány cél szerinti besorolása:  

szociális tevékenység  

  

[9] A képviselő neve és lakcíme: 

 

Holló Ágnes an.:Csonka Ágnes (2030 Érd, Kárpitos u. 63.) 

A képviseleti jog gyakorlásának módja: általános. önálló 

A képviselői megbízás időtartama: határozatlan 

 

 

 

 

 



  

Nemeshanyi Zsuzsanna an.:Takács Mária Zsuzsanna (1131 Budapest, Jéggyár u. 8. 3. em.6. )  

A képviseleti jog gyakorlásának módja: különös (bankszámla feletti rendelkezési jog), önálló 

A képviselői megbízás időtartama: határozatlan 

 

[10] Az alapítvány kezelő szerve: kuratórium 

 

[11] Az alapítvány kuratóriumának tagjai: 

 

Holló Ágnes an.:Csonka Ágnes (2030 Érd, Kárpitos u. 63.) 

A  megbízás időtartama: határozatlan 

  

              Nemeshanyi Zsuzsanna an.:Takács Mária Zsuzsanna (1131 Budapest, Jéggyár u. 8. 3. em.6. )  

              A megbízás időtartama: határozatlan 

  

              Szepesiné Bogdán Melinda an.:Partos Katalin (1068 Budapest, Szófia u. 31. fszt. 2.a.) 

              A megbízás időtartama: határozatlan  

  

              Szórát Ildikó an.:Tiba Márta Éva (1142 Budapest, Kassai u. 3/C. 2 . ajtó) 

              A megbízás időtartama: határozatlan 

 

[12] A szervezet pénzforgalmi jelzőszáma: 

MagNet Magyar Közösségi Bank (1062 Budapest, Andrássy út 98.) 

Számlaszám: 16200106-11674618 

 

[13] A szervezet létesítő okirata: 2021.év április 12.  

 

A bíróság intézkedik jelen végzésnek a civil szervezetek országos névjegyzékében való 

közzététele iránt.  

 

[1] A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 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 az egyesület ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a 

szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. A perindításnak a jelen végzés 

országos névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A 

határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

[1] Az alapító jogi képviselője útján   kérte az alapítvány nyilvántartásba   vételét.  

 

[2] A bíróság megállapította, hogy a kérelem, illetve mellékletei a változások tekintetében a 

Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú 

jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi 

CLXXV. törvény (Ectv.), valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cet.) rendelkezéseinek 

megfeleltek. 

 



 

[3] Ezért a bíróság a Cet. 37. § (1) bekezdése által felhívott Cet. 30. § (1) bekezdése alapján a 

rendelkező részben foglaltak szerint határozott.  

 

[4] A fellebbezési jog kizártsága és a perindítás lehetősége a Cet. 46/A. § (1)-(2) bekezdésén 

alapul. 

 

 

Budapest, 2021. június 24.  

 dr. Fekete Ildikó Annamária s.k. 

                                                                                        bírósági titkár 

 

 

 

A kiadmány hiteléül: 
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