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A Fővárosi Törvényszék a 01-01-0012913. sorszám alatt nyilvántartásba vett Nyugodt Szív a
Lakhatásért Alapítvány változásbejegyzési ügyében meghozta az alábbi 

V É G Z É S T

A Fővárosi Törvényszék 01-01-0012913. sorszám alatt nyilvántartásba vett Nyugodt Szív a
Lakhatásért Alapítvány elnevezésű civil szervezet nyilvántartott nyilvántartási adataiban, az
alábbi változások nyilvántartásba történő bejegyzését és a nyilvántartás kiegészítését.

1./ A civil szervezet (alapítvány) közhasznúsági fokozata: közhasznú.
Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról,  valamint a civil  szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény 32. §-ában foglaltak alapján.

2./ A létesítő okirat (alapító okirat) módosításának időpontja: 
Törölve: 2016. június 30.
Bejegyezve: 2017. november 21. 

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

Az (általános) egyesület, polgárőr szervezet, és nemzetiségi egyesület - ide értve az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejövő szövetséget is, - az alapítvány és a sportról
szóló törvény szerinti sportegyesület nyilvántartásba vételi,  változásbejegyzési kérelemének
helyt adó, valamint a közhasznú nyilvántartásba vételét elrendelő végzés vonatkozásában, 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 szervezet  ellen a
végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.
A szervezet kérelemre történő törlését elrendelő végzés ellen a pert a bíróság által kirendelt
ügygondnok ellen kell megindítani.

A  per  megindításának  a  nyilvántartásba  vételi,  változásbejegyzési  kérelemnek  helyt  adó,
valamint a közhasznú nyilvántartásba vételt elrendelő végzés országos névjegyzékben történt
közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel
jár.

A bíróság az alapítvány nyilvántartásba vételi, valamint változásbejegyzési kérelmének helyt
adó,  valamint  a  közhasznú  nyilvántartásba  vételét  elrendelő  végzését  jogszabályban
meghatározott módon, közzététel céljából továbbítja az OBH részére.

A  bíróság  tájékoztatja  a  felet/feleket,  hogy  az  országos  névjegyzék  a  www.birosag.hu
weboldalon, a civil szervezetek kereső felületen, a civil szervezetekre vonatkozó határozatok
és bírósági közlemények közzététele link alatt érhető el. 
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I N D O K O L Á S

Az  alapítvány  alapítója  (Kukorelly  Endre)  (a  továbbiakban:  kérelmező)  a  nyilvántartást
vezető bíróságnál  (a továbbiakban: bíróság) 20. sorszám alatt kezelt beadványában, a civil
szervezet közhasznú jogállásának -  az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil  szervezetek  működéséről  és  támogatásáról  szóló  2011.  évi  CLXXV.  törvény  (a
továbbiakban: Ectv.) 32. § (1) bekezdése szerinti - nyilvántartásba vétele iránti kérelmet, ezt
követően  a  bíróság  felhívására  a  bíróságnál  23.  sorszám  alatt  kezelt  beadványában,  az
alapítvány  nyilvántartási  adataiban  bekövetkezett  változások  nyilvántartásba  történő
bejegyzése iránti kérelmet terjesztett elő.

Előzményként rögzíti a bíróság, hogy a nyilvántartást vezető bíróság az általa a civil szervezet
nyilvántartásba  vétele  tárgyában  2016.  február  11.  napján  jogerőre  emelkedett
12.Pk.60.257/2015/8. sz. végzése alapján, a szervezet a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) rendelkezései szerint működő civil szervezet (Ptké. 11.
§).

A kérelmező a hivatkozott, a bíróságnál 20. sorszám alatt lajstromozott kérelméhez csatolta az
Ectv. 32. § (1) bekezdése szerinti közhasznú jogállás nyilvántartásba vételéhez,  a törvényi
feltételek vizsgálatához szükséges, azt igazoló dokumentumokat.

Tekintettel arra, hogy a kérelmező hivatkozott kérelme hiányos volt, a bíróság a kérelmezőt a
hivatkozott kérelme hiányai tekintetében, a 21. és 24. sorszámú végzésében annak pótlására
hívta fel. 

A  kérelmező  -  a  bíróság  által  meghozott  21.  és  24.  sorszámú  végzése  alapján,  -  a
nyilvántartást  vezető  bíróságnál  22.,  23.  és  26.  sorszám  alatt  kezelt  beadványában  a
hivatkozott  kérelem  hiányait  pótolta,  egyúttal  a  kérelemmel  összefüggésben  változás
bejegyzése iránti kérelmet is előterjesztett. 

A  bíróság  az  általa  lefolytatott  nemperes  eljárás  részeként  megállapította,  hogy  a
kérelmezőnek  a  bíróságnál  20.  sorszám  alatt  lajstromozott,  hiánypótolt  és  kiegészített
kérelmei és a kérelemhez csatolt mellékletek, valamint a kérelmezett változások - hiánypótlást
követően, - megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. 

A nyilvántartást  vezető  bíróság  -  a  nemperes  eljárás  részeként,  -  a  hivatkozott  kérelmek
vizsgálata részeként megállapította, hogy az Országos Bírósági Hivatal által működtetett Civil
Szervezetek  Névjegyzékében a civil  szervezet  2015-2017.  évi,  lezárt  üzleti  évét  bemutató
beszámolója, valamint közhasznúsági melléklete is közzétételre került. 

A bíróság a jelen nemperes eljárás során, a civil szervezet Ectv. 32. § (1) bekezdése szerinti
közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele feltételeit - figyelemmel arra, hogy a  tárgybani civil
szervezet  nyilvántartásba  vételére  2016.  február  11.  napjával  került  sor,  -  a  legutóbbi  két
lezárt üzleti éve eredménye (2016., 2017. év) alapján vizsgálta meg. 

A nyilvántartást vezető bíróság az általa lefolytatott  nemperes eljárás során megállapította,
hogy  a  civil  szervezet  -  a  2017.  évi  lezárt  üzleti  évet  rögzítő  beszámoló  adatállománya
alapján, a két lezárt üzleti év (2016-2017.) alapulvételével, a közhasznú jogállás tekintetében -
megfelel  az  Ectv.  VII.  fejezetében  meghatározott  feltételeknek,  megfelelő  erőforrásokkal
rendelkezik - megfelel az Ectv. 32. § (4) bekezdése a), b) és c) pontjában foglaltaknak - és
megfelelő társadalmi támogatottsága is kimutatható, - megfelel az Ectv. 32. § (5) bekezdése
b) pontjában foglaltaknak.
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A  civil  szervezet  szolgáltatásai  az  Ectv.  32.  §  (3)  bekezdése  alapján  nyitottan  voltak
elérhetőek,  amellyel  hozzájárult  a  társadalom  és  az  egyén  közös  szükségleteinek
kielégítéséhez. 

Másrészről a kérelmező által felülvizsgált, 2017. november 21-i keltezésű, módosított létesítő
okirat (alapító okirat) tartalmazza az Ectv. 34. § és 37. §-ában előírtakat, harmadrészről a civil
szervezet vezető tisztségviselői (kuratórium valamennyi  tagja) tekintetében az Ectv. 38. §-
ában és az Ectv. 39. §-ában meghatározott összeférhetetlenségi ok nem áll fenn.

Ezért  a  bíróság  a  kérelmező  által  előterjesztett,  hivatkozott  kérelmek  tárgyában  a  civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.
évi  CLXXXI. törvény (a  továbbiakban:  Cnytv.)  2.  §  b)  pontja,  valamint  az Ectv.  31.  §-a
alapján, - a változás bejegyzés iránti kérelem részében, e helyütt figyelemmel Cnytv. 37. § (1)
bekezdésében foglaltakra is, - a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

A bíróság felhívja a kérelmező figyelmét arra, amennyiben a változásbejegyzési kérelemből
az  tűnik  ki,  hogy  a  szervezet,  alapítvány  esetében  az  alapító  (alapítók),  elmulasztotta  a
változásbejegyzési kérelem határidőben történő benyújtását, a bíróság 10 000 forinttól  900
000 forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja a szervezetet, alapítvány esetében az alapítót, több
alapító esetén az alapítókat egyetemlegesen. [Cnytv. 37. § (2) bek.].

Egyúttal  a  bíróság  tájékoztatja  a  kérelmezőt  és  a  közhasznú  civil  szervezetet  (közhasznú
szervezetet) a közhasznú jogállás fenntartásával kapcsolatos következő szabályokról:

A letétbe helyezett számviteli beszámolók adatai alapján minden letétbe helyezés alkalmával
a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szerv megvizsgálja az Ectv. 32. § (1)
bekezdés szerinti feltételek teljesülését. Ha e feltételek nem teljesülnek, a szervezet közhasznú
jogállását a bíróság megszünteti és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli [Ectv. 32.
§ (6) bek.].  A letétbe helyezés  kötelezettsége  a  megelőző lezárt  üzleti  év vonatkozásában
minden év május 31. napja. 

Az ügyész a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére illetékes szervnél indítványozhatja a
közhasznú  jogállás  megszüntetését,  ha  a  közhasznú  szervezet  működése  és
vagyonfelhasználása az Ectv-ben, a létesítő okiratban vagy az ennek alapján készített belső
szabályzatokban  foglalt  rendelkezéseknek  nem felel  meg,  és  ezen  a  szervezet  az  ügyészi
felhívás ellenére sem változtat.

Közhasznú  szervezet  közhasznú  jogállását  az  ügyészség  indítványa  alapján  a  bíróság
megszünteti,  ha a szervezet  a  megszabott  határidőn belül  nem,  vagy nem az előírásoknak
megfelelő tartalommal teljesíti
a) a számviteli beszámolójának az Ectv. 30. §-ban szabályozott letétbe helyezési, közzétételi
kötelezettségét, illetve
b) a szervezet - letétbe helyezett beszámolója, közhasznúsági melléklete - nem felel meg az
Ectv. 32. § szerinti feltételeknek.

A  bíróság  az  ügyész  indítványa  alapján  megvizsgálja,  hogy  a  közhasznú  szervezet  a
közhasznúvá  minősítés  követelményeinek  továbbra  is  megfelel-e.  Ha  e  követelmények  a
vizsgált időszakban - az adatokból megállapíthatóan - nem teljesültek, a bíróság a közhasznú
jogállás megszüntetéséről határoz, és az erre vonatkozó adatot a nyilvántartásból törli (Ectv.
49. § (1)-(2) és (4) bekezdése).
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A közhasznú szervezet hatvan napon belül köteles kérni a közhasznú jogállásának törlését, ha
a közhasznúvá minősítés feltételeinek nem felel meg (Ectv. 48. §).

A  bíróság  a  jelen  végzését  a  kérelmező  (alapító)  részére,  jogi  képviselője  útján  és  az
alapítvány részére is (Cnytv. 52. §) kézbesíteni rendeli. 

A végzéssel szembeni fellebbezési jog kizártsága a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdésén alapul. 

A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt
iratok jogszabályba ütközése miatt a szervezettel szemben indítható perindításról, a perindítás
feltételeiről történő tájékoztatás a Cnytv. 46/A. § (2) bekezdésén alapul. 

Budapest, 2018. május 22.

dr. Csiki Gábor s.k.
                                                                                                  bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:
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