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A  Fővárosi  Törvényszék Rogers  Központ  - Alapítvány az  Autonóm  Emberért 
nyilvántartásba vételi ügyében meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 

A bíróság elrendeli az alapítvány nyilvántartásba vételét, az alábbi adatokkal:

A szervezet nyilvántartási száma: 01-01-0012300

A szervezet neve:   Rogers Központ - Alapítvány az Autonóm Emberért

A szervezet rövidített neve: Rogers Központ

A szervezet idegen nyelvű elnevezése: Rogers Centre – Foundation for Autonomous Person

A szervezet székhelye:  1027 Budapest, Frankel Leó út 1. I. emelet 16a.

A szervezet célja: 
A személyes és társadalmi  mentálhigiéné,  különös tekintettel  az autonóm – kiteljesedett  – 
személyiség kialakulásának elősegítése.
Carl  Rogers  nevéhez  fűződő személyközpontú  szemlélet,  mint  pszichológiai  irányzat  és  a 
hozzá kapcsolódó elméletek és gyakorlatok képviselete. 
Személyközpontú szakmai műhely működtetése.

A szervezet cél szerinti besorolása: Oktatási tevékenység

A szervezet típusa:   alapítvány

Az alapítványhoz való csatlakozás lehetősége: nyílt

Az alapítvány vagyonfelhasználásának módja:  pályázat, támogatás

A     felhasználható vagyon mértéke:   teljes vagyon

A képviselő     adatai:     
Neve: Molnár László Simon
Anyja neve: Vargová Rozália
Lakóhelye: 1133 Budapest, Kárpát utca 1/B. 6. emelet 23. ajtó
Adóazonosító jele: 8412225082
A képviseleti jog terjedelme: általános 
A képviseleti joga gyakorlásának módja: önálló
A megbízás időtartama: határozatlan



A kur  atórium tagjainak   adatai:  

Neve: Molnár László Simon
Anyja neve: Vargová Rozália
Lakóhelye: 1133 Budapest, Kárpát utca 1/B. 6. emelet 23. ajtó
A megbízás időtartama: határozatlan

Neve: Hunyadi Anett Hajnalka
Anyja neve: Czitanovics Erzsébet Ibolyka
Lakóhelye: 9970 Szentgotthárd, Mártírok útja 9/b.
A megbízás időtartama: határozatlan

Neve: Simon Katalin
Anyja neve: Tomor Katalin
Lakóhelye: 1027 Budapest, Frankel Leó út 1. 1. emelet 16A.
A megbízás időtartama: határozatlan

Neve: Szekeres Kristóf 
Anyja neve: Kovács Ildikó
Lakóhelye: 1147 Budapest, Czobor utca 60/B. As.9.
A megbízás időtartama: határozatlan

Neve: Gulyás István
Anyja neve: Novák Margit
Lakóhelye: 8THISTLEY Lane Cranleigh, Surrey GU67AU, Egyesült Királyság
A megbízás időtartama: határozatlan

Az alapító okirat kelte:   2016. június 30.

Számlavezető pénzintézet neve: Raiffeisen Bank Zrt.
Számlavezető pénzintézet székhelye: 1054 Budapest, Akadémia utca 6.
Bankszámlaszám: 12011409-00833052-40000003

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye a Fővárosi 
Ítélőtáblához,  melyet  jelen  bíróságon  kell  előterjeszteni.  Az  ítélőtábla  előtti  eljárásban  a 
fellebbezést  előterjesztő  fél  számára  a  jogi  képviselet  kötelező.  A  fellebbezés  kizárólag 
elektronikusan terjeszthető elő. A nem elektronikusan benyújtott fellebbezést a bíróság érdemi 
vizsgálat nélkül, hivatalból elutasítja.

I N D O K O L Á S

Az alapítók – jogi képviselőjük útján -  2016. július 29. napján érkezett beadványában kérték a 
szervezet nyilvántartásba vételét.

A  bíróság  megállapította,  hogy a  kérelem  és  a  becsatolt  okiratok  megfelelnek  a  Polgári 
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény előírásainak, továbbá a civil szervezetek bírósági 
nyilvántartásáról  és  az  ezzel  összefüggő  eljárási  szabályokról  szóló  2011.  évi  CLXXXI. 
törvény  [Cnytv.],  illetve  az  egyesülési  jogról,  a  közhasznú  jogállásról,  valamint  a  civil 
szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  vonatkozó 



rendelkezéseinek. Ezért a bíróság a Cnytv. 2. § a) pontja és 30. § (1) bekezdése alapján a 
rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A fellebbezési jogról szóló tájékoztatás a Cnytv. 5. § (1) bekezdése által felhívott Pp. 259. §-a 
alapján alkalmazandó Pp. 233. § (1) és 234. § (1)-(2) bekezdésein, valamint a Pp. 73/A. § (1) 
bekezdésének a) és a Cnytv. 8. § (2) bekezdésének a) pontjain, továbbá a Cnytv. 29. § (1) 
bekezdésének c) pontján alapul.

Budapest, 2016. augusztus 22.
dr. Ruszthy Vivien s.k.
     bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:
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