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V6gz6s

A tdrv6nyszdk az alapitvan).t 2173 szitm alatt nyilvanta(asba veszi a k6vetkez6 adatokkal:

Az alapitviny neve: Both Antal Teol6giai 6s (ulturdlis Alapitviny

Az alapitviu:ry idegen nyelvri elnevez6se: BothAntal Theological and Cultural Foundation

Az alapitvdny szdkhelye: 4026 Debrecen, Kdlvin t6r 16.

Az alapitviny celja:
Both Antal eml6k6nek 6s szellemi, valamint kulturflis hagyat6kinak {poLisa, tovrlbbrl
els6sorban teokigiai, valamint mris tudomilyos 6s kulturilis tev6kenys6gek t6mogatisa,
kiiltintis tekintettel az iikumenika tudomdnyrira.

Az alapitviny c6lja szerinti besorol6sa: egy6b tev6kenys6g (hittudomrinyi kutat6s)

Az alapilviny lipusa: alapitvdny

Az alapitviny vagyonfelhaszn6klsi m6dja: Piiyiuat kiirisa, tdmogatds ill. iisztiindij
nyfjt6sa ritjdn, k6relemre vagr ery6b m6don.

Az alapilviny vagyonfelhaszniildsi m6dja: Az alapitvrinyi vag/ont felosztani nem lehet' a
kezel6 csak a vagyon jtivedelm6nek - iry a varyon kamatainak 6s hozad6kainak - a

felhasznriklsd16l dtinthet.

Az alapitvriny jellege: z6rt

Az alapitviiny k6pvisel6j6nek neve 6s lak6helye:
Dr. Kustdr Zoltrin kurat6riumi elniik (an.: Barta Zsuzsrinna) 4225 Debrecen, Kitviilgri
utca 16.
A k6pviselet jog terjedelme: dltakinos
A k6pviselet gyakorl6srinak m6dja: iin:ill6
Kdpvisel6 megbiz6s id6tartama: hatdrozatlan

Az alapitviiny kezeli szerve: 7 tagri kurat6rium

Az alapitv6ny kezel6 szerve tagjainak neve 6s lak6helye:
Dr. Kust6r Zoltin kuratririumi elntik (an.: Barta Zsuzsrinna) 4225 Debrecen' Krltviilryi
utca 16.
Megbiz6s id6tartama: hat6rozatlan
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Dr. Biilcskei Guszt6v kuratririumi tag (an: Hunyadi Erzs6bet) 4026 Debrecen, Kr{lvin t6r
17.
Megbiz6s id<itartama: hatrirozatlan

Dr. Barrith B6la kurat6riumi tag (an.: Sz6sz Lenke) 4028 Debrecen, Ember P6l utca 14.

tUt.
Megbizris id6tartama: hatirozatlan

Dr. Garil S6ndor kurat6riumi tag (an.: Takrio Ilona) 4400 NyiregSrhriza' K6lvin t6r 11.

Megbiz6s id6tartama: hat6rozatlan

Gy6ri J6zsef kurat6riumi tag (an.: K6kedi llona) 4030 Debrecen, Horg6sz utca 55.

Megbiz6s id6tartama: hatdrozatlan

Ily6s Ilona kuratririumi tag (an': Nary llona)4025 Debrecen, Hatvan utca 21.

Megbiziis id6tartama: hat:lrozatlan

Dr. Bitskey Istvin kurat6riumi tag (an.: Gr,iber ilva) 4027 Debrecen, Friy Andrris utca
51.
Megbiz6s id6tartama: hatrirozatlan

Az alapito okirat kelte: 2016. mrircius l;1.

A v6gz6s ellen a k6zbesit6st6l szrimitott 15 napon beliil a Debreceni Itdl6tabl{ii'roz cimzett, de

a Debreceni Tdrv6nyszdkn6l 3 p6ldrinyban el6terjesztend6 fellebbez6snek van helye. Az
it6l6t6bla el6tti eljrirrisban az iigy 6rdem6ben hozott v6gz6s ellen iellebbez6st el6terjeszt<i f6l
szrim6ra a.jogi k6pviselet k<itelez6.

lndokol6s

Alapit6k jogi k6pvisel6jiik ritj in az alapitvdny nyilvrintartrisba v6tel6t kdrt6k

Az alapit6 okiratb6l megrillapithat6, hogy az alapitviiny az alapil6k tital az alapit6 okiratban
meghatifuozott tart6s c6l folyamatos megval6sitiisrira jdtt l6tre. Az alapit6k az alapito okiratban
meghatriroztrik az alapitvinynak juttatott vagyont 6s az alapilvirny szervezetlt. [a Polgari
Tcirv6nykdnyvr<il sz6l6 2013. 6vi V. tdrvdny (tov6bbiakban: Ptk.) 3:378. gl

Az alapit6 okirat tartalmazza az alapitviny nev6t, szdkhely6t, c6lj6t, a l6tesit6 szemdlyek nev6t
6s lak6hely6t, az alapitviny elsri vezet6 tisztsdgvisekiit, az alapilvirny hatdrozatlan idSre
tdrt6n6 l6tesitdsel, az alapitvilrryi vagyon kezel6s6nek 6s felhaszniikis6nak szab6lyait, a
kurat6riumi tags6g keletkez6s6re 6s megsztin6s6re vonatkoz6 szabrilyokat, a kurat6riumi
tags6g hatarozatlan id6re sz6l6 voltat, tovdbbii a kurat6rium tagjaira vonatko z6 kizarc es
dsszef6rhetetlens6gi szabiilyokat. [Ptk. 3:5. g a)-d) 6s f) pont, 3:391. g (1) bekezd6s a)-c)
pontl



A k6relmez6 becsatolta az alapitviny alapi6 okiratrlt, az alapitviny iigyvezet6 szerve

tagjainak a tagsig elfogad6sara 6s a jolszabrilyban meghatiirozott kdvetelm6nyekre

vonatkoz6, az 6sszeferhetetlens6gre is kiterjed nyilatkozat6t, igazol6st az alapitviny celjtta
rendelt vagyon rendelkezdsre bocsritrisrfu6l, tovribb6 a sz6khelyhasznii{at jogcim6t igazol6

okirat mesolat{t. [a civil szervezetek bir6srigi nyilvSntart6srir6l 6s az ezzeldsszefliggd eljrir6si

szabdlyokr6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXI. t6rv6n; (a tovribbiakban: Cet.) 21. $ (1) bekezd6s ds

49. $ (1) bekezdds a) 6s b) Pontl

Mindezek alapjrin a tdrv6nysz6k az alapit'6n14 a Cet. 30. $ (1) bekezd6se alapjan

nyilventartesba vette, mivel megfelel a fenti jopzab6lyok el6ir6sainak.

Debrecen, 2016. jtnius 15.

Dr. M6rocz Marietta Eleon6ra sk.
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