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A Budapest Környéki Törvényszék az AK-2569 szám alatt nyilvántartott Valkói Óvodáért 
Közalapítvány (nyilvántartásban szereplő székhely: 2114 Valkó, Rákóczi út 3.) elnevezésű 
civil szervezet nyilvántartási ügyében meghozta a következő 

v é g z és t: 

A szervezet nyilvántartására illetékes bíróság 2014. június l. napjától elrendeli az alapítvány 
közhasznú jogállásának bírósági nyilvántartásból való törlését. 

Felhívja a bíróság a szervezetet, hogy e végzés jogerőre emelkedésétől számított 30 napon 
belül vizsgálja felül létesítő okiratát, és amennyiben szükséges, ugyanezen határidő alatt 
kezdeményezze a nyilvántartó bíróságnál a létesítő okirat módosítását a közhasznú jogállás 
törlésére figyelemmel. 

E végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül a Fővárosi Ítélőtáblához címzett, de a 
Budapest Környéki Törvényszéknél 3 példányban benyújtható fellebbezésnek van helye. 

Indokolás: 

A bíróság az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek 
müködéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban: Ectv.) 75. § 
(5) bekezdése alapján megállapítja, hogy a törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett 
közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállás esetében a számviteli beszámolót letétbe 
helyezett szervezet 2014. május 31. napjáig veheti igénybe az e törvény hatálybalépése előtt 
megszerzett, valamint a jogszabályok által számára biztosított kedvezményeket, jogállása 
ezen időpontig közhasznú. Az e törvény hatályba lépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, 
illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezet az e törvény szerinti feltételeknek való 
megfeletése esetén 2014. május 31. napjáig kezdeményezheti az e törvénynek megfelelő 
közhasznúsági nyilvántartásba vételét, azonban 2014. június l. napjától már csak az e törvény 
szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés 
használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére. 2014. 
június l. napjától a szervezet nyilvántartására illetékes szerv törli az e törvény hatályba lépése 
előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezetek 
közhasznújogállását, kivéve ha a szervezet igazolja, hogy az e törvényszerinti közhasznúsági 
nyilvántartásba vétel iránt kérelmét benyújtotta, és a bíróság megállapítja, hogy a szervezet a 
törvényi feltételeknek megfelel. 

Mindezek alapján a bíróság megállapította, hogy a nyilvántartásba bejegyzett szervezet 2014. 
május 31. napjáig nem kezdeményezte az Ectv. szerinti feltételeknek való megfelelést, 
közhasznú jogállás nyilvántartásba vételére irányuló kérelem jelen végzés kiadásáig nem 
érkezett, ezért a bíróság az Ectv. 75. §-ának (5) bekezdése alapján 2014. június l. napjától a 
szervezet közhaszn ú jogállását a civil szervezetek bírósági nyilvántartásából törölte. 

A bíróság tájékoztatja a kérelmezőt, hogy az Ectv. 36. §-ának (l) bekezdése alapján a 
megtévesztő elnevezések elkerülése érdekében a közhasznú megjelölést kizárólag az e 
törvényben szabályozott tevékenység végzésére alkalmas, a bíróság által a nyilvántartásba 
ilyen minősítéssel bejegyzett szervezet használhatja. Ezért felhívja a bíróság a kérelmező 



Budapest Környéki Törvényszék 
l.Pk.60.283/2004/22. 

2 

figyelmét, hogy a közhasznúságra utaló rendelkezéseket létesítő okiratából, továbbá 
valamennyi csatolt okiratából e végzés jogerőre emelkedésétől számított harminc napon belül 
törölni köteles. 
Amennyiben ezen törvényes kötelezettségeinek a szervezet nem tesz eleget, a nyilvántartást 
vezető bíróság a civil szervezetek feletti törvényességi ellenőrzést gyakorló ügyészség 
eljárását kezdeményezi. 

Ugyanakkor az Ectv. rendelkezései nem zárják ki, hogy a kérelmező a jövőben - a bíróság 
jelen döntésétől függetlenül - a közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránt ismételten 
kérelmet terjesszerr elő, amely kérelmet a 11/2012. (1.29.) KIM rendelet szerinti, a közhasznú 
jogállás nyilvántartásba vétele iránti szabályszerűen kitöltött formanyomtatványon, az Ectv. 
VII. fejezetében, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefiiggő 
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban: Cnytv.) 44. §-ában 
foglalt rendelkezéseknek megfelelően, a csatolandó okiratok benyújtásával egyidejűleg kell 
előterjesztenie. 

A bíróság mindezek mellett felhívja a szervezet képviselőjének figyeimét arra is, hogy 2014. 
március 15. napján hatályba lépett a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a 
továbbiakban: új Ptk.). Az új Ptk. hatálybalépésről szóló 2013. évi CLXXVII. törvény ll. §
ának (l) bekezdése akként rendelkezik, hogy az új Ptk. hatálybalépésekor nyilvántartásba 
bejegyzett, illetve a 9. §-ának (l) bekezdése szerint bejegyzés alatt álló egyesület és 
alapítvány az új Ptk. hatálybalépését követő első létesítő okirat módosítással egyidejűleg 
köteles a létesítő okiratának mindazon rendelkezését felülvizsgálni és szükség szerint 
módosítani, amelyek nem felelnek meg az új Ptk. szabályainak. A létesítő okirat - új Ptk. 
rendelkezéseinek megfelelő - módosítását változásbejegyzési kérelemként kell benyújtani a 
bírósághoz. 

A végzés ellen fellebbezési jogosultság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az 
ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény 5. §-ának (l) 
bekezdése alapján alkalmazandó, a polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény 233. 
§-ának (l) bekezdésén alapul. 

Budapest, 2014. augusztus 27. 

dr. Rozgonyi-Wurst Katalin s.k. 
bírósági titkár 

A kiadmány hiteléül: 
Szétag Tímea 
írnok (A_ 


