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A Fővárosi Törvényszék a Magyar Ateista Társaság nyilvántartásba vételi ügyében meghozta
az alábbi
VÉGZÉST
A bíróság elrendeli az egyesület nyilvántartásba vételét az alábbi adatokkal:
Az szervezet nyilvántartási száma:

01-02-0017073

A szervezet típusa:

egyesület

A szervezet formája:

egyesület

A szervezet neve:

Magyar Ateista Társaság

A szervezet székhelye:

1133 Budapest, Thurzó u. 10. 2.em. 2.

A szervezet célja: Az egyesület célja ateista közösség szervezése, ateista filozófia, szekuláris
értékek megismertetése.
A racionális, kritikus, tudományosan alátámasztott tényekre alapozó gondolkodás
népszerűsítése.
Az egyetemes emberi értékek, a szekuláris etika, és az ezeket vallók érdekeinek védelme.
Az egyesület céljait népszersítő rendezvények, előadások szervezése, lebonyolítása,
kiadványok készítése, terjesztése.
Közösségi oldal üzemeltetése a fenti célok megismertetése végett.
A szervezet cél szerinti besorolása:

oktatási tevékenység

A szervezet képviselőjének adatai:
Neve:
Anyja születési neve:
Lakóhely:
A képviselet terjedelme:
A képviseleti gyakorlásának módja:
A megbízatás időtartama:
A megbízás megszűnésének időpontja:

Waldmann Tamás Kornél
Pápai Gizella
1033 Budapest, Harrer Pál u. 24. 4.em.21.
általános
önálló
4 év
2022. november 3.
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Az alapszabály kelte:

2018. november 3.

A végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A végzés vagy 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 a szervezet ellen a
végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék
előtt. A per megindításának jelen végzés országos névjegyzékben történő közzétételétől
számított 60 napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
INDOKOLÁS
A kérelmező – törvényes képviselője útján – 2018. november 28.napján kérte a szervezet
nyilvántartásba vételét. Az alapító tagok az alakuló ülésen egybehangzó akaratnyilatkozattal
2018. november 3.napján elfogadták az alapszabályt, megalakították az egyesületet a fenti
név alatt. A kérelmező csatolta az alakuló közgyűlés jegyzőkönyvét, jelenléti ívet,
tagjegyzéket, az alapító okiratot, székhelyhasználati hozzájárulást, elfogadó nyilatkozatokat.
A bíróság megállapította, hogy a kérelem, az alapszabály és a kérelemhez csatolt egyéb
mellékletek megfelelnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
továbbá azok a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) és a civil szervezetek bírósági
nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI.
törvény (Cnytv.) rendelkezéseivel is összhangban állnak.
Mindezek alapján a bíróság a Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott.
A bíróság a fellebbezés kizárásáról és a perindítás jogáról a Cnytv. 46/A. § (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltak szerint rendelkezett.
A bíróság tájékoztatja a kérelmezőt, hogy a későbbiekben a változásbejegyzési kérelmet, a
létesítő okirat módosítását, illetve az adat változását eredményező, a szervezet arra jogosult
szerve határozatának elfogadását követő hatvan napon belül kell a bíróságnak bejelenteni
(Cnytv. 37.§ (1) bekezdése).
Budapest, 2019. január 15.

dr. Molnár Szeréna s.k.
bíró

