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V É G Z É S 

A Fővárosi Törvényszék a Pure Life Alapítvány nyilvántartásbavétele iránti eljárásban elrendeli a
szervezet nyilvántartásbavételét az alábbi adatokkal. 

Az szervezet nyilvántartási száma: 01-01-0012753

A szervezet típusa: alapítvány

A szervezet formája: alapítvány

A szervezet neve: Pure Life Alapítvány

A szervezet székhelye: 1054 Budapest, Tüköry utca 3. II.

A szervezet célja: Az alapítvány célja egészségügyi, mentálhigiéniás, higiéniás, valamint szociális
és oktatái állapotok javítása és fejlesztése a világ elmaradott térségeiben.

A szervezet cél szerinti besorolása: szociális tevékenység

A szervezet képviselete: 
Név: Sztojanov Sztojanov Andrej kuratórium elnöke
Anyja neve: Fekécs Katalin
Lakcíme: 1022 Budapest Bimbó út 9. mfsz. 2A.
A képviseleti jog terjedelme: általános 
A képviselet gyakorlásának módja: önálló 
A megbízatás időtartama: határozatlan

A vagyonfelhasználás mértéke: Az alapítvány teljes vagyona felhasználható.

A  vagyonfelhasználás  módja:  Az  alapítvány  vagyona  az  alapító  okiratban  megjelölt  célok
megvalósítására használható fel, egyedi kérelmek alapján, az alapítványi vagyon felhasználásáról  a
kuratórium dönt.

Az alapítványhoz való csatlakozás jellege: nyílt

Az alapítvány ügyvezető szerve: kuratórium
Név: Sztojanov Sztojanov Andrej kuratórium elnöke
Anyja neve: Fekécs Katalin
Lakcíme: 1022 Budapest Bimbó út 9. mfsz. 2A.
A megbízatás időtartama: határozatlan
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Név: Dr. Horváth Zoltán Levente
Anyja neve: Dr. Bodor Mária Zsuzsanna
Lakcíme: 1137 Budapest Újpesti rakpart 29. fszt. 3.
A megbízatás időtartama: határozatlan

Név: Dr. Medgyesi Mónika
Anyja neve: Mészáros Zsuzsanna
Lakcíme: 1054 Budapest Arany János utca 33. fe. 3.
A megbízatás időtartama: határozatlan

Az alapító okirat kelte: 2019. január 15.

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 részében – pert indíthat a szervezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése
iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.  A per megindításának a jelen végzés
országos névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan  napon belül van helye.  A határidő
elmulasztása jogvesztő. 

I N D O K O L Á S

Az  alapító  jogi  képviselő  útján  1.  és  3.  szám  alatti  beadványban  kérte  az  alapítvány
nyilvántartásbavételét, csatolta a nyilvántartásbavétel alapjául szolgáló okiratokat. 

A bíróság megállapította, hogy a kérelem és annak mellékletei megfelelnek a 2013. évi V. törvény
(Ptk.) 3:1-3:48. §-aiban foglalt jogi személyekre vonatkozó általános rendelkezéseinek és a 3:378-
3:404. §-aiban foglalt alapítványokra vonatkozó különös rendelkezéseinek, valamint azok a  2011.
évi  CLXXV. törvény (Ectv.),  illetve a  2011.  évi  CLXXXI. törvény (Cnytv.)  rendelkezéseivel  is
összhangban állnak.

A fentiekre tekintettel a bíróság a Cnytv. 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak
szerint határozott. A fellebbezési jogot a Ptk. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki.

Budapest, 2019. március 21.

 dr. Nagy Szilvia Andrea s.k.
            bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:
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Budapest-Capital Regional Court 

13.Pk.60.037/2019/4. 

 

ORDER 

 

In the registration proceedings of Pure Life Alapítvány (Pure Life Foundation), the Budapest-Capital 

Regional Court orders the registration of the organization with the following data: 

 

Registration number of the organization: 01-01-0012753 

 

Type of the organization: foundation 

 

Form of the organization: foundation 

 

Name of the organization: Pure Life Alapítvány (Pure Life Foundation) 

 

Registered seat of the organization: H-1054 Budapest, Tüköry utca 3. II. 

 

Purpose of the foundation: The purpose of the foundation is the improvement and development of  

health, mental hygiene, hygiene as well as social and educational conditions in underdeveloped 

regions of the world. 

 

Classification of the organization according to its purpose: social activity 

 

Representation of the organization: 

Name:     SZTOJANOV SZTOJANOV Andrej,  

     Chair of the Board of Trustees 

Mother's name:    FEKÉCS Katalin 

Address:    H-1022 Budapest, Bimbó út 9. mfsz. 2A. 

Legal scope of representation:  general 

Type of representation:   independent 

Term of mandate:   indefinite 

 

Degree of use of the assets: The whole of the assets of the foundation may be used. 

 

Method of use of the assets: The assets of the foundation may be used for the implementation of the 

goals defined in the Deed of Foundation, based on individual requests; the Board of Trustees decides 

on the use of the assets. 

 

The nature of joining the foundation: public 

 

Management body of the foundation: Board of Trustees 

Name:     SZTOJANOV SZTOJANOV Andrej, 

     Chair of the Board of Trustees 

Mother's name:    FEKÉCS Katalin 

Address:    H-1022 Budapest, Bimbó út 9. mfsz. 2A. 

Term of mandate:   indefinite 
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Name:     Dr. HORVÁTH Zoltán Levente 

Mother's name:    Dr. BODOR Mária Zsuzsanna 

Address:    H-1137 Budapest, Újpesti rakpart 29. fszt. 3. 

Term of mandate:   indefinite 

 

Name:     Dr. MEDGYESI Mónika 

Mother's name:    MÉSZÁROS Zsuzsanna 

Address:    H-1054 Budapest, Arany János utca 33. fe. 3. 

Term of mandate:   indefinite 

 

Date of the Deed of Foundation: 15 January 2019 

 

No appeal against the order shall be submitted. 

The public prosecutor, or the party whom any provision of the order concerns, may bring a lawsuit 

against the company for the repeal of the order – or only with respect to the relevant part – in case the 

order or the proceedings on which the order is based or the documents enclosed to the application are 

in breach of the legislation; such lawsuit may be filed at the competent tribunal as per the registered 

seat of the organization. The lawsuit shall be filed within sixty days reckoned from the disclosure of 

the registration order in the Company Gazette. Failure to meet this deadline shall result forfeiture of 

rights. 

 

REASONING 

 

The founder requested the registration of the foundation by way of a legal representative in 

submissions no. 1 and no. 3; the documents supporting the registration have been attached by the 

founder. 

 

The court found that the application and the attachments thereof are in accordance with the general 

provisions regarding legal persons set out in Sections 3:1–3:48 of Act V of 2013 (Civil code), the 

special provisions regarding foundations set out in Sections 3:378–3:404 of Act V of 2013 as well as 

the provisions of Act CLXXV of 2011 (Civil Act) and Act CLXXXI of 2011 (Act on the Registration 

of Civil Organizations). 

 

With regard to the foregoing, the court made its decision based on the operative part according to 

Section 30(1) of the Act on the Registration of Civil Organizations. The right to appeal is excluded by 

Section 46/A(1) of the Civil Code. 

 

Budapest, 21 March 2019 

 

Dr. NAGY Szilvia Andrea sgd. 

court clerk 
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