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A Fővárosi Törvényszék a  Vietnami Buddhista Kulturális Központ elnevezésű szervezet
nyilvántartásba vételi ügyében meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 

A bíróság  elrendeli  a  Vietnami Buddhista Kulturális  Központ nyilvántartásba vételét az
alábbi adatokkal. 

A szervezet nyilvántartási száma: 01-02-0016687

A szervezet neve: Vietnami Buddhista Kulturális Központ 

A szervezet idegen nyelvű elnevezése: TRUNG TÁM VÁN HÓA PHÁT GIÁO VIET NAM
    VIETNAMESE BUDDHIST CULTURAL CENTRE 

A szervezet rövidített neve: VINABUDH

A szervezet székhelye: 1181 Budapest, Gyömrői út 79-83. 18 lépcsőház 1. emelet

A szervezet célja: 

A  vietnámi  hagyományos  buddhista-jellegű  kultúrák,  életvezetési  módok  megőrzése,
továbbfejlesztése, szélesebb körben történő megismertetése, elsősorban az itt élő vietnámiak,
de  a  magyar  lakosság  körében  is  vallási  elkötelezettségtől  függetlenül,  ezzel  segítve  a
buddhizmus magyar társadalom általi elfogadását, magyar társadalomba integrálását.

A szervezet cél szerinti besorolása: Kulturális és információs, kommunikációs tevékenység

A szervezet típusa: Egyesület



Az egyesület képviselőjének adatai:

• Név:Dr. Pham Van Khue
• Képviselő lakóhelye: 1102 Budapest, Állomás u.6. 2. emelet 2. ajtó
• Képviselő anyja neve:Nguyen Thi LY
• Tisztsége: Elnök
• Képviseleti jog terjedelme: Általános
• Képviseleti jog gyakorlásának módja: Önálló
• Képviselői megbízás időtartama:2 év
• Megbízás megszűnésének időpontja: 2019. július 10.

• Név: Trinh Tuan Anh
• Képviselő lakóhelye: 1203 Budapest, Szigetvár u.8.
• Képviselő anyja neve:Nguyen Thi Quynh Hoa
• Tisztsége: Elnökhelyettes
• Képviseleti jog terjedelme: Általános
• Képviseleti jog gyakorlásának módja: Együttes [Elnökhelyettessel]
• Képviselői megbízás időtartama:2 év
• Megbízás megszűnésének időpontja: 2019. július 10.

• Név:Phan Anh Son
• Képviselő lakóhelye: 1183 Budapest, Szent Lőrinc sétány 2. A. lépcsőház 2. emelet 2. 

ajtó
• Képviselő anyja neve: Truong Thi Thuy Lan
• Tisztsége: Elnökhelyettes
• Képviseleti jog terjedelme: Általános
• Képviseleti jog gyakorlásának módja: Együttes [Elnökhelyettessel]
• Képviselői megbízás időtartama:2 év
• Megbízás megszűnésének időpontja: 2019. július 10.

Az alapszabály kelte: 2017. július 10.

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.

I N D O K O L Á S

A bíróság a szervezet által  előterjesztett  nyilvántartásba vétel iránti  kérelem és mellékletei
alapján megállapította, hogy azok megfelelnek a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V.
törvény előírásainak, valamint az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil
szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény, illetve a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.
évi CLXXXI. törvény [Cnytv.] vonatkozó rendelkezéseinek.



Fentiekre tekintettel  a  bíróság a Cnytv.  30.  § (1)  bekezdése alapján a  rendelkező részben
foglaltak szerint határozott. 

A végzés elleni fellebbezés  lehetőséget a Cnytv.  46/A. § (1) bekezdése zárja ki,  a végzés
elleni perindításra vonatkozó tájékoztatás a Cnytv. 46/A. §-án alapul. 

Budapest, 2017. november 3.

   dr. Pap Réka Orsolya s.k.
bírósági titkár
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