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V É G Z É S

A  Fővárosi  Törvényszék  elrendeli  a  01-01-0012255  sorszám  alatt  nyilvántartásba  vett
Hintalovon  Alapítványra vonatkozó  alábbi  változások  nyilvántartásba  bejegyzését,  és  a
nyilvántartás kiegészítését.

1./ Az 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./ Az alapító okirat módosításának időpontja: 2018. év január 16. 

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

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  a  jelen  végzés  országos  névjegyzékbe  történt  közzétételétől
számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztő. 

I N D O K O L Á S

Az alapító jogi képviselője útján kérelmet terjesztett elő az alapítvány adataiban bekövetkezett
változások nyilvántartáson történő átvezetése, valamint közhasznú jogállásának – 2011. évi
CLXXV.  törvény  [Ectv.]  szerinti  –  nyilvántartásba  vétele  iránt.  Kérelméhez  csatolta  a
közhasznú jogállás törvényi feltételeinek megfelelést igazoló dokumentumokat.

A becsatolt iratok alapján a bíróság megállapította, hogy a kérelmezett változások mindenben
megfelelnek  a  törvényes  előírásoknak.  A  közhasznú  jogállás  tekintetében  továbbá  az
alapítvány  megfelel  az  Ectv.  VII.  fejezetében  meghatározott  feltételeknek,  megfelelő
erőforrásokkal  rendelkezik  /Ectv.  32.§  (4)  bek.  a)  és  b)/  és  megfelelő  társadalmi
támogatottsága /Ectv. 32.§ (5) bek. b) / kimutatható. A módosított alapszabály tartalmazza az
Ectv. 34. és 37. §-ában előírtakat, a tisztségviselők tekintetében az Ectv. 38. és 39. §-ában
meghatározott  összeférhetetlenségi  ok  nem  áll  fenn,  az  alapítvány  a  beszámolási
kötelezettségének eleget tett.

Ezért a bíróság a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 3:378.§- 3:404.§-aiban
fogalt  rendelékezéseinek  és  a  civil  szervezetek  bírósági  nyilvántartásáról  és  az  ezzel



összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 2. § b) pontja, valamint az
Ectv. 31. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

A fellebbezést a Cnytv. 46/A.§ (1) bekezdése zárja ki.  A perindításról  történő tájékoztatás a
Cnytv. 46/A.§ (1) és (2) bekezdésén alapul.  A végzés a www.birosag.hu weboldalon  a civil
szervezetek országos névjegyzékébe kerül közzétételre.

Budapest, 2018. október 8. 
dr. Fekete Ildikó Annamária s.k.
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