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elnevezésű szervezetnek 14.749. sorszám a|att a tarsadalmi szervezetek nyilvántartásába
történő bejegyzését.
A bíróság egyben a szervezetet közhasznű fokozatban közhasznú szervezetté minősíti.

A társadalmi szervezet székhelye: 1025 Budapest, Nagybányai út 56-58. III/3.

A társadalmi szervezet képviselőjének neve és lakcíme:
Dr. Kozma Tamás 1025 Budapest, Nagybányai út 56-58. IIy3.

A társadalmi szervezet célja:
Hazai és nemzetközi tudományos hálózatokban való szakmaj részvéte|; hazai és nemzetközi
neveléstudományi kutatások folytatása' támogatása; fórum biztosítása a neveléstudományok
művelőinek; tudományos, szakmai véleménynyilvánítás aZ oktatástigy kérdéseiben;
tudományos kiadványok szerkesztése' szakmaitámogatása; szakmai konferenciák szervezése.

A társadalmi szervezet csoportba sorolása: krrtatási tevékenység

Az alapszabály kelte: 2012. január 27 .

A végzés ellen a tezbesltestor ,'a-itott 15 napon belül a Fovárosi Ítototautarr oz cimzett, de
jelen bíróságnál benyújtandó fellebbezésnek van helye'

I ndoko l á s

A képviselő kérelmet terjesáett elő aZ egyesület közhasznú szervezetként torténő
nyilvántartásba vétele iránt. A kérelemhez csatolta az a|apszabá|yt, az alakuló ülés
jegyzőkönyvét, és jelenléti ívét, tisztségviselői nyilatkozatokat és székhelyhaszná|ati
engedé1yt.
A bíróság a becsatolt alapszabá|y és egyéb iratok a|apján megállapította, hogy a szervezet - az
eljárás során még a|kalmazandó - a közhasznú szervezetekről szóló 1997. évi CLVI. törvény
(Ksztv.) 26. $ cl3.,4,,5., 11., 13., 18. és 19. pontjaiban foglalt közhasznu tevékenységeket
folytat, működésének szabá|yai megfelelnek a Ksztv. előírásainak.
Mivel a kérelem és mellékletei megfelelnek az egyesülési jog, valamint a kozhasznu
szervezetté minősítés feltételeit tarta|maző jogszabályoknak, a bíróság - az eljárás során még
a|ka|mazandő - az egyesülési jogról szóló 1989. évi II. törvény 15. $-ának (1) és (a)
bekezdése, valamint a Ksáv. 3. $-a, továbbá22. $-ának (3) bekezdése alapján a rendelkezo
t ész szeint határ ozott.

Budapest, 2012. évi február hó 16. napján

Dr. Réczey Katalin s.k.
bíró
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A kiadmány hitelétil: Foldiné Lovas


