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A Fővárosi Törvényszék a Lukács Archívum Nemzetközi Alapítvány változásbejegyzési
ügyében meghozta az alábbi
V É G Z É S T
A bíróság elrendeli a 01-01-0012409. törvényszéki nyilvántartási szám alatt bejegyzett
alapítvány vonatkozásában a nyilvántartásba az alábbi változások bejegyzését.
Az alapítvány székhelye megváltozott.
Új székhely:

1094 Budapest, Páva utca 34. 3.em. 2.

Az alapítvány célja módosult.
Az alapítvány célja: Az alapítvány elsődleges célja az 1971 óta létező és működő Lukács
Archívum és Könyvtár (rövidítése LAK) kontinuus és innovatív működésének a biztosítása,
az ott őrzött kéziratos és nyomtatott anyagok egyben tartása a LAK eredeti helyén, megőrízve
levéltári, illetve könyvtári értékeit, kutatóhelyként és emlékhelyként fenntartva Lukács
György egykori lakását (Budapest, V. kerület, Belgrád rkp. 2.V. emelet 5.) .
Az alapítvány ennek érdekében együttműködik, illetve tárgyalásokat folytat az
együttműködésről az MTA-val, illetve szakmai kérdésekben az MTA BTK Filozófiai
Intézetével és az MTA Könyvtár és Információs Központtal. A LAK munkájának szellemi,
technikai és financiális támogatása érdekében meg kíván nyerni bel-és külföldi egyetemeket,
kutatóintézeteket és alapítványokat. A velük való együttműködést szerződéses formában
rögzíti, valamint céljai elérésének előmozdításához anyagi erőforrásokat gyűjt.
Az Alapítvány -munkamegosztásban az együttműködő partnerekkel-biztosítja a könyvtári és
levéltári feladatok ellátását, a kutatók, látogatók fogadását és kiszolgálását, a Lukácsszövegek és a másodlagos irodalom megjelentetéséhez szükséges szöveggondozói és kiadó
munkákat, segíti, ösztönzi a filozófiai és egyéb tudományos kutatást (esztétika,
irodalomtudomány, kultúrakutatás), így különösen a Lukács György munkásságával
összefüggő szellemi és történeti hagyományok kutatását, feldolgozását.
Az alapítvány képviselete megváltozott.
A bíróság elrendeli Kelemen János és Pr. Dr. Szigeti Péter képviseleti jogának a törlését.
A bíróság elrendeli az alábbi új képviselők adatai nyilvántartásba vételét.
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Név:
Anyja neve:
Új lakcím:
Képviseleti jog gyakorlásának módja:
Képviseleti jog terjedelme:
Képviselő megbízás időtartama:

Dr. Erdélyi Ágnes Cecília kuratórium elnöke
Liebmann Róza
1137 Budapest, Újpesti rakpart 29. 4.em.1.
önálló
általános
határozatlan

Név:
Anyja neve:
Új lakcím:
Képviseleti jog gyakorlásának módja:
Képviseleti jog terjedelme:
Képviselő megbízás időtartama:

Dr. Lugosi Győző alelnök
Henrik Klára
1163 Budapest, Lucfenyő utca 20.
önálló
különös, bankszámla feletti rendelkezés
határozatlan

Név:
Anyja neve:
Új lakcím:
Képviseleti jog gyakorlásának módja:
Képviseleti jog terjedelme:
Képviselő megbízás időtartama:

Dr. Szűcs László Gergely titkár
Lipák Mária Terézia
1212 Budapest, Hardi Miklós utca 13.
együttes, a kuratórium elnökével vagy alelnökével
különös, bankszámla feletti rendelkezés
határozatlan

A kuratórium összetétele megváltozott.
A bíróság elrendeli Takács Ádám, Boros Gábor, Gyáni Gábor, Kenyeres Zoltán, Kelemen
János, Pr.Dr. Szigeti Péter kuratóriumi tagok törlését.
A bíróság elrendeli az alábbi új kuratóriumi tagok nyilvántartásba vételét.
Név:
Anyja neve:
Lakcíme:
A megbízás időtartama:

Ropolyi László
Karnauf Julianna
1131 Budapest, Vízimolnár utca 10. 10.em. 90.
határozatlan

Név:
Anyja neve:
Lakcíme:
A megbízás időtartama:

Tóth Károly Barna
Czopyk Erzsébet Gabriella
2141 Csömör, Árpádföldi út 170.
határozatlan

Név:
Anyja neve:
Lakcíme:
A megbízás időtartama:

Dr. Erdélyi Ágnes Cecília
Liebmann Róza
1137 Budapest, Újpesti rakpart 29. 4.em.1.a.
határozatlan

Név:
Anyja neve:
Lakcím:
A megbízás időtartama:

Dr. Lugosi Győző
Henrik Klára
1163 Budapest, Lucfenyő utca 20.
határozatlan

Név:

Dr. Szűcs László Gergely titkár
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Anyja neve:
Lakcím:
A megbízás időtartama:

Lipák Mária Terézia
1212 Budapest, Hardi Miklós utca 13.
határozatlan

A létesítő okirat módosításának kelte:

2018. július 16.

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
hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
INDOKOLÁS
Az alapító jogi képviselője útján a nyilvántartást vezető bíróságnál 2018. augusztus 19.napján
5. szám alatt lajstromozott beadványaiban változásbejegyzési kérelmet terjesztett elő.
A bíróság hiánypótlást követően megállapította, hogy kérelmezett változások és benyújtott
okiratok megfelelnek az a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény ( Ptk.)
rendelkezéseinek, az egyesülési jogról és 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 a
2011. évi CLXXXI. tv. (Cnytv.) törvény rendelkezéseivel is összhangban állnak.
A bíróság a képviseletre vonatkozó szabályokat a 2018. július 16-i keltű hatályos alapító
okirat III. fejezet 3.3, 5.1 pontja és VII. fejezet 7.5 pontja alapján jegyezte be, az alelnök
akadályoztatás esetén fennálló, másodlagos képviseleti joga bejegyzését mellőzte.
A fentiekre tekintettel a bíróság a Cnytv. 37. § (1) bekezdése által felhívott 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.
Budapest, 2019. január 24.
dr. Molnár Szeréna s.k.
bíró

