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A Fővárosi Törvényszék a lVlagyar Piarista Közhasznú Alapítvány és a Piarista
Alapítvány beo!vaddssal történó’ egyesülésének ügyében meghozta az alábbi

VÉGZÉST

A bíróság elrendeli a 01-01-0010802 sorszárnon nyilvántartott Magyar Piarista Közhasznú
Alapítvány (1052 Budapest, Piarista Út 1.) elnevezésű civil szervezet nyilvántartásból törlését
a beolvadással történő megszűnése következtében, azzal, hogy a törölt szervezet teljes körű
általános jogutódja a 01-01-0000492. sorszámon nyilvántartott Piarista Alapítvány (1052
Budapest, Piarista köz 1.)
A bíróság megállapítja, hogy a Magyar Piarista Közhasznú Alapítvány beolvadáskor fennálló,
az átalakulási tervben és az átalakulási vagyonrnérlegben meghatározott minden vagyona
(beleértve követeléseit és vagyoni értékű jogait), valamint tartozása a Piarista Alapítványra
száll át.

A beolvadással történő egyesülés időpontja jelen végzés jogerőre emelkedésének napja.

A bíróság felhívja az átalakulással érintett Piarista Alapítványt és a beolvadással megszűnő
Magyar Piarista Közhasznú Alapítványt, hogy az egyes jogi személyek átalakulásáról,
egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi CLXXVI. törvény 11. (2) bekezdésében
meghatározott végleges vagyonmérleget jelen végzés jogerőre emelkedését követő 90 napon
belül készítsék cl.

A bíróság egyúttal elrendeli a Piarista Alapítvány alábbi nyilvántartási adatai változásának

bej egyzését.

Az alapítvány vagyonfelhasználási módja:

Bejegyezve: Az alapítvány vagyonának felhasználásáról az alapítványi céloknak megfelelően
a kuratóriurn dönt.

Az alapítvány vagyonfelhasználásának mértéke: A célok megvalósításához szükséges
alapítói vagyon 530.000,-Ft, amelynek 20%-át törzstőkeként kell lekötni, míg a 80%, valamint
annak kamatai és egyéb növekményei szabadon használható fel.

Az alapítvány képviselete változik:

Törölve:

Strommer Pál Artúr, Szilvássy László, Lázár László Mikulás Domonkos képviseleti joga
megszűnt.

Vataczka János Pál képviseleti joga változatlan.



A szervezet alapító okirata módosult, a módosítás időpontja: 2018. évjúlius 24.

Jogelőd szervezet: Magyar Piarista Közhasznú Alapítvány

Nyilvántartási száma: 01-01-0010802

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt fellebbezésnek van helye. melyet a

Fővárosi Itélőtáblához címezve a Fővárosi Törvényszéknél lehet — elektronikus úton -

benyújtani.

A bíróság tájékoztatja a fellebbezésre jogosultakat, hogy az ítélőtábla előtti eljárásban a

fellebbezést előterjesztő Fél számára ajogi képviselet kötelező.

INDOKOLÁS

A Magyar Piarista Közhasznú Alapítvány 2018. év április 11. napján tartott kuratóriumi

ülésen határozott a két szervezet egyesüléséről olyan módon. hogy a Magyar Piarista

Közhasznú Alapítvány beolvad a Magyar Piarista Alapítványba. A beolvadás következtében

Magyar Piarista Közhasznú Alapítvány megszűnik, általános és teljes körű jogutódja a Piarista

Alapítvány. A Magyar Piarista Közhasznú Alapítvány átalakuláskor meglévő vagyona a

beolvadással a Piarista Alapítvány vagyonának részévé válik. A beolvadó és átvevő alapítvány

alapítói 2018.év március 26-án és 2018.év április I l-én döntöttek az alapítványok

egyesüléséséről.

Az egyesülő szervezetek 201 8. év május 1. napján megkötötték a jogszabályban előírt

egyesülési szerződést. Elkészítették 2017. december 31-ei fordulónappal az előírt

vagyonleltár és vagyonmérleg-tervezeteket, az átalakulási egyesülési tervet. Az átalakulással

létrejövő jogutód a Piarista Alapítvány és a beolvadó Magyar Piarista Közhasznú Alapítvány

2018.év április I l-én elfogadták és az egyesülési terv mellékletévé tették a módosított alapító

okiratot, a beolvadó alapítvány és az átvevő alapítvány vagyonmérleg ás vagyonleltár

tervezetét.

Az egyesülő szervezetek 2018. év május 30. napján előterjesztették az egyesüléssel

kapcsolatos kérelmüket a bíróságon.

A bíróság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény [Ptk.] XIII. Fejezetében,

illetőleg az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek

működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény [Ectv.] IL’A. fejezetében,

továbbá az egyes jogi személyek átalakulásáról, egyesüléséről, szétválásáról szóló 2013. évi

CLXXVI. törvény [átalakulási tv.] 2-11. és 17-21. -aiban, továbbá a civil szervezetek

bírósági nyilvántartásáról ás az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi

CLXXXI törvény [Cnytv.] 58. -58!B. -aiban előírtakat alkalmazva vizsgálta a kérelmet.

A bíróság hiánypótlási eljárást követően megállapította, hogy a Magyar Piarista Közhasznú

Alapítvány és a Magyar Piarista Alapítvány beolvadással történő egyesülésének

nyilvántartásba vétele iránti kérelem és a becsatolt okiratok megfelelnek a vonatkozó

törvényekben foglaltaknak. Az egyesülő szervezetek elkészítették és elfogadták az előírt

átalakulási/egyesülési tervet, vagyonmérleg- és vagyonleltár-tervezeteket, beszámolókat,

könyvvizsgálói jelentést. A jogutód Piarista Alapítvány elfogadta az alapító okirat



módosítását. Az átalakulási tv. 9. -ában meghatározott közlemény és vagyonmérleg
tervezetek közzétételre kerültek. A nyitva álló határidőben bitelezői követelésre vonatkozó
igénybejelentés nem érkezett. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal a Cnytv. 5811B. (7) bekezdése
szerinti felhívására 2018. év szeptember 3. napján és 2019.év január 6. napján tájékoztatta a
bíróságot, hogy sem a beolvadó sem a befogadó alapítvány tekintetében adókötelezettségek
teljesítésének ellenőrzésére irányuló, illetve ezzel összefüggő hatósági eljárás Vagy annak
kezdeményezése nincs folyamatban.

Mindezekre fgyelemrnel a bíróság a Cnytv. 2. -ában meghatározott feladatkörében a
rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Budapest, 2019. év március 29.

dr. Fekete Ildikó Annamária s.k.
bírósági titkár

A kiadmány hiteléü.

(j
i)• (\


