
  
 

 

 

 

 

 

Határozatszám: 7.Pk.60.158/2019/15. 

 

 

A Fővárosi Törvényszék a Közel Afrikához Alapítvány változásbejegyzési és közhasznú 

szervezetté minősítési ügyében a dr. Pelle Andrea ügyvéd, mint meghatalmazott által 

képviselt Lángh Julianna Mária, dr. Tarrósy István, Bogányi Tibor alapítók, mint kérelmezők 

kérelmére eljárva meghozta az alábbi  

 

 

V É G Z É S T :  

 

[1] A bíróság a 01-01-0012790. törvényszéki nyilvántartási szám alatt bejegyzett alapítványt az 

egyesülési jogról és közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 

támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény szerinti közhasznú szervezetté minősíti jelen 

végzés jogerőre emelkedése napjától és elrendeli a szervezet nyilvántartott adatai alábbi 

változásainak átvezetését: 

 

[2] Az alapító okirat módosításának kelte: 

Törölve: 2020. 07. 31. 

Bejegyezve: 2022. 08. 30. 

 

[3] A vagyonfelhasználás módja: 

Törölve: Egyedi kérelmek alapján a támogatásokról elfogadott pénzügyi terv és 

határozat alapján a kurátor dönt. 

Bejegyezve: Az alapítvány mindenkori vagyona kizárólag az alapító okiratban megjelölt 

célok megvalósítására használható fel. Az alapítói vagyonnal a kuratórium 

gazdálkodik. Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes 

hozadéka, továbbá az alapítást követően az alapítványi számlára érkező 

készpénzadomány teljes összege vagy a természetben nyújtott adomány 

fordítható.  

   

[4] Az alapítvány kezelő szerve, a kuratórium összetétele megváltozott. 

 

[5] A bíróság elrendeli Magyar Ágnes, Surányi Anna, Viszló Éva kuratóriumi tagok 

nyilvántartásból való törlését.  

 

[6] A bíróság jelen végzést megküldi az ügyésznek, aki a közhasznú működés törvényességi 

ellenőrzésére és a közhasznú minősítés követelményeinek való megfelelés ellenőrzésére 

jogosult. 

 

[7] A bíróság intézkedik jelen végzésnek a civil szervezetek országos névjegyzékében való 

közzététele iránt.  
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[8] A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. A végzés vagy az 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 civil szervezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a 

szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. A perindításnak a jelen végzés 

országos névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A 

határidő elmulasztása jogvesztéssel jár. 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

[1] A kérelmezők – jogi képviselőjük útján – 2022. június 09. napján 11. sorszám alatti 

beadványban az alapítvány – az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil 

szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 32. § (1) 

bekezdése szerinti – közhasznú jogállásának megállapítását kérték, továbbá 12. sorszám alatt 

változásbejegyzési kérelmet terjesztettek elő. 

 

[2] A bíróság az alapítvány közhasznú szervezetté minősítését a 2020. évi és a 2021. évi letétbe 

helyezett és közzétett számviteli beszámolója alapján vizsgálta. A vizsgált években az 

alapítvány ténylegesen végzett közhasznú tevékenységei az alapító okiratban rögzített egyes 

közfeladatok megvalósulását szolgálták. 

 

[3] Az alapítvány közhasznú tevékenységeinek ellátására a két vizsgált év átlagában az Ectv. 32.§ 

(4) bekezdés a) és b) pontjai szerint minősülően megfelelő erőforrásokkal, az Ectv. 32. § (5) 

bekezdés b) és c) pontjai szerint minősülően megfelelő társadalmi támogatottsággal 

rendelkezett. Az alapítvány szolgáltatásai az Ectv. 32. § (3) bekezdése alapján nyitottan voltak 

elérhetőek, ezzel hozzájárultak a társadalom és az egyén közös szükségleteinek 

kielégítéséhez.  

 

[4] Az alapítvány vezető tisztségviselői nyilatkozataik alapján a közhasznúsággal összefüggő 

törvényes követelményeknek megfeleltek.  

  

[5] A kérelem, illetve mellékletei a változások tekintetében – a hiánypótlási eljárás lefolytatását 

követően – a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az Ectv., valamint a 

civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 

2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) rendelkezéseinek megfeleltek. 

 

[6] Ezért a bíróság a Cnytv. 37. § (1) bekezdése által felhívott Cnytv. 30. § (1) bekezdése, 

továbbá a Cnytv. 44. § (1) és (8) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint 

határozott.  

 

[7] A fellebbezési jog kizártsága és a perindítás lehetősége a Cnytv. 46/A. § (1)-(2) bekezdésén 

alapul. 

 

[8] A bíróság tájékoztatja a kérelmezőket, hogy a letétbe helyezett számviteli beszámolók adatai 

alapján, ha az Ectv. 32. § (1) bekezdés szerinti feltételek nem teljesülnek, az alapítvány 

közhasznú jogállását a bíróság megszünteti és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli 
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[Ectv. 32. § (6) bekezdés]. A letétbe helyezés kötelezettsége a megelőző lezárt üzleti év 

vonatkozásában főszabály szerint minden év május 31. napja [Ectv. 32. § (6) bekezdés].  

 

 Budapest, 2022. szeptember 21. 

 

    dr. Papp Ilona s.k. 

 bírósági titkár 

 

A kiadmány hiteléül: 
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