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A Budapest Környéki Törvényszék az AK-2686 szám alatt nyilvántartásba vett Valkói 
Cigányokért Közalapítvány (székhely: 2114 Valkó, Rákóczi u. 3.) elnevezésű civil szervezet 
közhasznú minősítés nyilvántartásból törlése iránti eljárásban meghozta az alábbi 

végzést. 

A bíróság az AK-2686 szám alatt nyilvántartott Valkói Cigányokért Közalapítvány közhasznú 
jogállását 2014. június hó Ol. napi hatállyal hivatalból megszünteti és törli a nyilvántartásból. 

Felhívja a bíróság az alapítót, hogy a végzés jogerőre emelkedését követő 30 napon belül vizsgálja 
felül ·alapító okiratát, és amennyiben szükséges, ugyanezen határidő alatt kezdeményezze a 
nyilvántartó bíróságnál az alapító okirat módosítását a közhasznú jogállás törlésére figyelemmel. 

A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 nap alatt a Fővárosi Ítélőtáblának címzett, de a Budapest 
Környéki Törvényszéknél 4 példányban előterjesztendő fellebbezésnek van helye. 

Indokolás 

Az alapító 2005. év június hó 15. napján előterjesztett beadványában kérte az alapítvány közhasznú 
szervezetként történő közhasznúsági nyilvántartásba vételét 

A Pest Megyei Biróság a 2005-év augusztus hó l. napján kelt és 2005. év augusztus hó 29. napján 
jogerőre emelkedett l.Pk.60.175/2005/4. szám alatti végzésével megállapította, hogy a 
közalapítvány az 1997. évi CL VI. törvény 26. §alapján közhasznú szervezetnek minősül. 
Az alapítványról vezetett nyilvántartás alapján a közalapítvány 2005. év augusztus hó l. napján 
szerezte meg a közhasznújogállását. 

Az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és 
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (továbbiakban Ectv.) 75.§ (5) bekezdése alapján az 
e törvény hatálybalépése előtt nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú 
jogállás esetében a számviteli beszámolót letétbe helyezett szervezet 2014. május 31. napjáig 
továbbra is igénybe veheti az e törvény hatálybalépése előtt megszerzett, valamint a jogszabályok 
által számára biztosított kedvezményeket, jogállása közhasznú. Az e törvény hatályba lépése előtt 
nyilvántartásba vett közhasznú, illetve kiemelkedően közhasznú jogállású szervezet az e törvény 
szerinti feltételeknek való megfelelése es etén 2014. május 31. napjáig kezdeményezheti az e 
törvénynek megfelelő közhasznúsági nyilvántartásba vételét 2014. június l. napjától csak az e 
törvény szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú megjelölés 
használatára és a közhasznújogálláshoz 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 közhasznú 
jogállását, kivéve ha a szervezet igazolja, hogy az e törvény szerinti közhasznúsági nyilvántartásba 
vétel iránt kérelmét benyújtotta, és a bíróság megállapítja, hogy a szervezet a törvényi feltételeknek 
megfelel. 

A közhasznú jogállású alapítvány az új törvényi feltételeknek való megfelelése esetén 2014. május 
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31. napjáig kezdeményezheHe a közhasznúsági nyilvántartásba vételét 2014. június l. napjától csak 
az új szabályok szerint közhasznúsági nyilvántartásba vett szervezet jogosult a közhasznú 
megjelölés használatára és a közhasznú jogálláshoz kapcsolódó kedvezmények igénybevételére. 

Az eljárás iratai alapján megállapítható, hogy az alapítvány 2014. május hó 31. napjáig nem 
kezdeményezte annak megállapítását, hogy az alapítvány az Ectv. közhasznúsági nyilvántartásba 
vétel feltételeinek megfelel. Ebben az esetben ugyanis az alapítóknak az alapító okiratot meg kellett 
volna feleltetnie az Ectv. közhasznú jogállásra vonatkozó fejezete rendelkezéseinek 

Az alapító ezen törvényi kötelezettségének nem tett eleget, illetve jelen végzés meghozataláig nem 
igazolta, hogy a kérelmét előterjesztette. 

A bíróság a fentiekre tigyelemmel az Ectv. 75. § (5) bekezdése alapján a rendelkező részben 
foglaltak szerint törölte a közalapítvány közhaszn ú jogállását, tekintettel arra, hogy 2014. május hó 
31. napjáig jogállása közhasznú volt, illetve igénybe vehette az Ectv. hatálybalépése előtt 

megszerzett, valamint a jogszabályok által számára biztosított kedvezményeket. 

Figyelemmel arra, hogy a közalapítvány közhasznú jogállását a bíróság törölte, telhívta az alapító 
okiratának szükséges módosítására is, amelynek ha az közalapítvány nem tesz eleget, a bíróság 
kezdeményezi a törvényességi felügyeleti eljárás lefolytatását. 

A végzés elleni fellebbezési jogosultság a Cnytv. 5. § alapján alkalmazandó Pp. 233. §-án alapul. 

Budapest, 2014. év július hó 29. napján 

Csedrekiné dr. Tóth Boglárka s.k. 
bírósági titkár 
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