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A Miskolci Tiirvényszék Köteles László (3937 Komlósk4 Rákóczi út 9. szám alatti
Jakos) elnök által képviselt vilá8 Kilálynője Engesztelő Mozgalom (3937 Komlóska,
Rákóczi út 27. száIl] alattí székhelyű) ci\'il szelvezet nyilvántaltásba vétele iránti
nemperes eljárásban meghozta az alábbi
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Miskolci Töwényszék
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neve:
székhelye:

6.)

véEzést:.

1.)

A törvényszék elrendeli az Világ Királynőie Engeszlelő Mozgalom civiJ
szcrvczetként - mint egyesület - töIténő bírósási nyilvántartásba vétclét 65.132 szám
alatt.

A nyi lvá taTtásba-vételÍől szóló hatáÍozat
ügyszáma: Pk.6o.122201zl4.szám
kelte: 2012. év október hó 3. napja

2.) A .ivil szervezet
Világ Királynője Engesl'telő Mozgalom
3937 Komlóska Rák óCzi itt 27 . szám

A civil szervezet képviselőiének
neve: Köteles László elnök
lakcíme: 3937 Komlóska, Rákóc:ziut9. szám

A képviseleti ioe teriedelrne
általános

Gvakorlásának módia
együttes

Neve:
Dr. Hardy F. Gábor alelnök
lakcíme: 1082 Budapes| Vajdahunyad u. 15' szám

A képviseleti ioe teriedelme
általános

3.)

4.)
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8.) Gvakorlásánakmódia
cgyÍittcs

9.) Neve:
I)uPay Mihály alelnök
Jakcimc:1028 BudapesL szakadék u.24. szám

10.) A képviseleti ioe teriedelme
álta1ános

11.) Gyakorlásánakmódia
e8yüttes

12.) Ney€i
Balázs Áttila titkár
lakcíme:1126 Brrdapcst, Böszörmérryi út 19E szám

13J A-LépÉse!9tij9cl9!i!c9l!q9
álta]ános

14.) Gyakorlásánakmódia
cgyütte5

15.) A civil szervezet alapszabálvának kelte:
2ÜI2' óv slePtcmbcr hó 27.^a a

16.) A civil szervezet mríködési kölének iellege:
kulturális tcvékenység

17.) A civil szervezet célia:

a, Sz.íiz Máia, Y1lág Kilálynójc tisztcletélr€k elterjesztése.
á, Iingesztclés mcgismcrtctése és népszerűsítése.
b, Mindszcnty Józscf Bíboros Atya ós Natália Nóvér szellcmi hagyatókának ápoJása

ós foIytatása.
c, szent lstván kilály öröksógénck ápolása és gondozása'
d, Kicn8esztelódés a vi1á8 ós a KáiPát-medence népeivel.
c, Más nemzetek és nemzctiségek engesztelésre való felhívása.
ó, A szórványban éJő Magyarság összeÍogása és bevonása az engesztelésbe.
f, Zarándokutak szcrvezés, lcbonyolítása.
g, Elkölcsi-, vaIlási- és ncmzeti ncvelés segítése előadások tartásával, erkölcsi

ncvelésscl kaPcsolatos kiadványok krlszítése, teriesztése, c témában szépirodalm!
ós szakkönyvck mcgielcntetése, erkö]csi neveléssel kapcsolatos tankönyr'ck irása.
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h, ],akókörnyc.Zetünk' utcáink, tercink, crdőink, mczóirrk szóPítósc, tis7tiiása.
i, Iilsőd1cgcscn az ifjúságnak, dc nrinderr korosztál1'nak sPorh'cnde7\'ón\(]l(

szcr'r,ezésc'

' Ktrl tlr rali: rclrdc,/V(íI]ycl 5,/(.r\ c/ó5c'
j, Jezrrs szír'ónck tisztclctc ó5 \'[ária szcPlőtlcn sZi\'ónek !is7tclctc.
k. I:lső péntekcl eIstj szombatok ós clső \'asámaPok megtartása.
l, lmádság és böjt tcrjcsztósc'
m, S,/crctet a].rPú társadaJom ópitósc.
n, Magyalország, mint Mária l]n8csztelő olszága népszc:'űsítósc.
o, I]űnbánatok ta.tása.
rj, Küzdés a tömegbúnó]< ellcn (misemu]asztás, parázrraság, r'áIás, bimbtizri ólct

cllcni mcrónylet, 8yűlöJködé9 könyőrtclcnszil'űség).
il, Az iíjúság tiszta, kÍiszlusi dletóItő] va]ó g'ondoskodás.
ő, Rózsafüzér imádságok nópszerűsítése.
p, Elóadások szcrvezése az clőző témakörökben'
q, A szegények, úszorulók támogatása'
r, Imaközösségck szervezése.
s, Szúzanya képónek nópszcrűsítésc, terjesztóse.
t, Küzdclcm a káromkodás cllen, a szóp beszéd népszcrűsítésc.
u, Engcsztc)ő Kápolnák felépítése'
ú, l]n8eszteló szertal tások mondatása.
ii, sZcntsé8imádás nópszerűsitése'
ű, Búcs(l járások ősi népszokásának felújítása'
r, Fogságbanlévők-, hadifoglyok segítése.
y, Szenvedólybetegsé8ben élók, 5e8ítése'
z, Egyóni, családi, társada]mi ós nemzeti órtékek mcgmentése.
aa, lstennel a hazáért és szabadságért gondolatok terjesztóse.
aá, Szcnt Gyónás ós Szent Áldozás szorgalmazása.
nb, I]n8csztclő fclajánlások.
dc, Dicsórtessék, és a hasonló istenes köszönési formák tctjcsztósc'
ad, Imádkozzunk az A^y aszente1yház szabadságáórt, felmagaytalásáórt.

A lörí,éttvszék n aégzés jogetőre entelkedése u!án n cíuíl szetpezcl nyiluintarnisba tlé\elórril nz
Orszigos Bítósúgi Híuat nlt értesíti.

l'elhíojn a citlíl szenlezel képtíselőjét, hlsy a ferueze{ neuénck' székhelyénck, r,nlttninl n

képtiseló szenélyének negaóltozisót htlfuílrl ll\poll beliil köIellls a !önénvs.ék,1lk
bejelenteni.
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A l'légzés ellen n kahez!ételtől számított tízenöt nap alatt a Debreceni Ítéfttóblához címzett,
de a Miskolci TöruaryszéknéI írásban, lúrom egyező példányban előtefjeszthető Íellebbezés;el
lehet élni.

Az ílaőúbla előtti jo|ol?oslati eljárá,bah a fellebbaő fél számóra kötelező a jogi képoiselet '

Indokolás;

A tórvénysz.ék a kélelem és az annak mellékletét képező okiratok alapján
megállaPította, hogy a civil szervezet a Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV
törvóny 61-64. s-aiban me8határozott rendelkezéseknek megÍelel, a nyilvántartásba
vételnek törvénycs akadálya nincs.

A fentiekle tekintettel a törvényszék a képviselóie kérelmére a civil szervezetet a civil
szervczetek bírósági nyilvántaltásáról és az ezze.r ősszehiggő eljárási szabályoklól
szó\ó 20'11. évi CLXXXI. tölvény 30. s (1) bekezdése alaPján e8yesületként vette

nyilvántartásba

A vógzós elleni fellebbezési jog a törvény 5. $-a alapján alkalmazandó Pp. 233. $ (i)
bckczdésén' mig a kötelezó jogi képviscletről szóló tájékoztatás a Pp. 73,/A. $ a.)

pontján alapul.

Miskolc, 2012. évi október hó 0s' napián

dr. B€recz Péter s.k.
tőwényszéki titkát

A kiadmány hiteléül:
tl ,,
Kovács Alexandra
törvényszéki imok


