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V ÉG Z É S

A Fővárosi  Törvényszék  elrendeli  a  01-02-0000044.  nyilvántartási  számú Magyarországi
Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szövetsége  elnevezésű szervezetre vonatkozó alábbi
változás bejegyzését:

Az alapszabály módosításának időpontja:  2016. június 20.

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye a Fővárosi
Ítélőtáblához,  melyet  jelen  bíróságon  kell  előterjeszteni.  Az  ítélőtábla  előtti  eljárásban  a
fellebbezést  előterjesztő  fél  számára  a  jogi  képviselet  kötelező.  A fellebbezés  kizárólag
elektronikusan terjeszthető elő. A nem elektronikusan benyújtott fellebbezést a bíróság érdemi
vizsgálat nélkül, hivatalból elutasítja.

I N D O K O L Á S

A szervezet  2016.  június  29.  napján  kérelmet  terjesztett  elő  a  szervezet  nyilvántartási
adataiban bekövetkezett változások nyilvántartáson történő átvezetése iránt.

A bíróság  megállapította,  hogy  a  kérelem  és  a  becsatolt  okiratok  megfelelnek  a  Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) előírásainak, továbbá a civil szervezetek
bírósági  nyilvántartásáról  és  az  ezzel  összefüggő  eljárási  szabályokról  szóló  2011.  évi
CLXXXI.  törvény (Cnytv.)  vonatkozó rendelkezéseinek,  ezért  a  civil  szervezetek  bírósági
nyilvántartásáról  és  az  ezzel  összefüggő  eljárási  szabályokról  szóló  2011.  évi  CLXXXI.
törvény (Cnytv.) 37. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A  bíróság  a  szervezet  jogi  személyiségű  alapító  Magyarországi  Metodista  Egyház
képviseletében  bekövetkezett  változást  az  alapszabály  részeként  tudomásul  veszi.
Amennyiben a szervezetet létrehozó tagegyházakat nyilvántartásba kéri venni, úgy igazolja
azt,  hogy  a  nyilvántartásba  venni  kívánt  szervezet  jogi  személyiséggel  rendelkezik,  és
terjesszen  elő  erre  irányuló  változásbejegyzési  kérelmet,  figyelemmel  arra,  hogy  a
nyilvántartás a vonatkozásukban  jelenleg nem tartalmaz adatot.

A fellebbezési jogról szóló tájékoztatás a Cnytv. 5. § (1) bekezdése által felhívott Pp. 259. §-a
alapján alkalmazandó Pp. 233. § (1) és 234. § (1)-(2) bekezdésein, valamint a Pp. 73/A. § (1)
bekezdésének a) és a Cnytv. 8. § (2) bekezdésének a) pontjain, továbbá a Cnytv. 29. § (1)
bekezdésének c) pontján alapul.

Budapest, 2016. szeptember 21.
dr. Ruszthy Vivien s.k.
      bírósági titkár
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