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A Miskolci Törvényszék Virág Márton Zoltán elnök által képviselt „HelloWorld” Oktatás
és Fejlesztés Egyesület (3770 Sajószentpéter, Üveggyár út 2.) civil szervezet nyilvántartásba
vétele iránti nemperes eljárásban meghozta az alábbi

v é g z é s t :

A  törvényszék  elrendeli  a  „HelloWorld”  Oktatás  és  Fejlesztés  Egyesület  (3770
Sajószentpéter,  Üveggyár út 2.) civil  szervezetként - mint egyesület - történő bírósági
nyilvántartásba vételét 65.777. szám alatt.

1.) A nyilvántartásba vételről szóló határozat
száma:  4.Pk. 60.008/2018/2. szám
kelte:  2018. január hó 29. napja

2.) A civil szervezet
elnevezése: „HelloWorld” Oktatás és Fejlesztés Egyesület
rövidített elnevezése: „HelloWorld” Egyesület
székhelye: 3770 Sajószentpéter, Üveggyár út 2.

3.) A civil szervezet képviselőjének
neve: Virág Márton Zoltán
anyja neve: Rácz Erzsébet
lakcíme: 1183 Budapest, Koppány u. 7.
egyesületben betöltött tisztsége: elnök
adóazonosító jele: 8401750261  
a képviseleti jog terjedelme: általános
gyakorlásának módja: önálló
a megbízás időtartama: határozott
a megbízás megszűnésének időpontja: 2022. december hó 27. napja

4.) A civil szervezet alapszabályának kelte:
2017. december hó 27. napja

5.) A civil szervezet működési körének jellege:
oktatási tevékenység

6.)        A civil szervezet célja:

Becslések szerint  20-30 ezer  informatikus  hiányzik  a  hazai  munkaerő-piacról;  nemzetközi
kitekintésben  még  nagyobb  a  gond.  A  felsőoktatási  intézmények  és  a  tanfolyamok  nem
képesek kiszolgálni a cégek igényeit, égető problémáról van szó, amely látványos mértékben
rontja hazánk versenyképességét, éppen ezért igen fontos az utánpótlás-nevelés új alapokra
helyezése, minél több ember bevonása az informatikusoktatásba.

Kiemelt törekvéseink:

• a „HelloWorld” Oktatás és Fejlesztés Egyesület célja az, hogy közkincsé tegye a modern
informatikai oktatást, érthető, szerethető módon mutassa be a fiatalok számára az IT területén
található  számtalan  szakmai  életpálya  előnyeit,  értékeit.  Küldetése,  hogy  a  szülőket,  a
gyerekeket  és  a  pedagógusokat  is  edukálja,  összegyűjtse  a  legjobb  modern  informatikai
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kezdeményezéseket,  példaképeket,  csapatokat  és  versenyeket,  valamint  hírt  adjon  minden
fontos eseményről, amely segít népszerűsíteni a modern IT-megoldásokat és kompetenciákat
a  10–18  évesek  körében,  iskolai  és  nyári  táborok  segítségével  nyújtson  gamifikált
eszközökkel készséget és alaptudást a további szakirányú tanulmányokhoz.

• mindemellett az egyesület számára kiemelten fontos a fiatalokat és családokat veszélyeztető
témákról  történő  objektív  és  alapos  tájékoztatás,  edukáció:  játékszenvedély,  függőség,
drogproblémák,  lelki  betegségek,  iskolai  nehézségek,  online  zaklatás,  jogi  kérdések,
egészséges életmód. Szakértők, alapítványok, civil szervezetek segítségével, hatékony BTL és
médián keresztül történő eléréssel.

•  az  egyesület  kiemelt  feladatának  tekint  az  oktatás  megújítására,  fejlesztésére  tett
kezdeményezéseket,  pedagógusok  segítését,  a  szülők  edukációját  és  a  mindenkori  új
generáció megfelelő és hatékony képzését, segítését abban, hogy piacképes tudással, szakmai
szemlélettel, megfelelő tehetséggondozás mellett léphessenek ki a munkaerőpiacra.

A  törvényszék  a  civil  szervezet  nyilvántartásba  vételéről  az  Országos  Bírósági  Hivatalt
értesíti.

A  törvényszék  tájékoztatja  a  civil  szervezetet,  hogy  a  szervezet  nevének,  székhelyének,
valamint a képviselő személyének, nyilvántartásban szereplő adatainak megváltozását hatvan
napon belül köteles a törvényszéknek bejelenteni. 

A törvényszék a kérelem és az annak mellékletét képező okiratok alapján megállapította, hogy
a civil  szervezet  a  Polgári  Törvénykönyvről  szóló 2013.  évi  V.  törvény rendelkezéseinek
megfelel, a nyilvántartásba vételnek akadálya nincs. A törvényszék a képviselő kérelmére a
civil szervezetet a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról  szóló  2011.  évi  CLXXXI.  törvény  (továbbiakban:  civil  törvény)  30.  §  (1)
bekezdése alapján egyesületként vette nyilvántartásba.

A végzés ellen a civil törvény 46/A. § (1) bekezdés alapján fellebbezésnek helye nincs.

Miskolc, 2018. január hó 29. napján
   

          dr. Kavecsánszki Éva sk.
         törvényszéki titkár

A kiadmány hiteléül:

Tóth Katalin 
tisztviselő
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