
 

 

 

 

 

126.Pk.60.479/2018/15. 

 

A Fővárosi Törvényszék a Galó Tamás Dominik Gyógyulásáért Alapítvány változásbejegyzési 

és közhasznú szervezetté minősítés iránti ügyében a Réti, Antall és Társai Ügyvédi Iroda által 

képviselt Hornischer Anikó kérelmező kérelmére eljárva meghozta az alábbi  

 

V É G Z É S T :  

 

[1] A bíróság a 01-01-0012681. törvényszéki nyilvántartási szám alatt bejegyzett alapítványt 

közhasznú szervezetté minősíti. 

 

[2] A bíróság egyidejűleg elrendeli a civil szervezet nyilvántartott adatainak alábbi kiegészítését 

és az alábbi adatváltozások átvezetését: 

 

[3] A felhasználható vagyon mértéke: Az alapítványi vagyon 50.000,- Ft-ot meghaladó része 

használható fel. 

 

[4] Az alapító okirat módosításának időpontja megváltozott. 

Új időpont:      2021. 12. 20. 

 

[5] A kuratórium összetétele megváltozott: 

Galó Anita és Vajó Melinda kuratóriumi tagsága megszűnt, a bíróság elrendeli adataiknak a 

nyilvántartásból való törlését. 

 

Az új kuratóriumi tagok adatai: 

 

1. Név:   Kissné Oczella Anett    

Anyja neve:   Rostás Ágnes  

Lakóhely:      5000 Szolnok, Gerle utca 3-5. 1. 9. 

A megbízás időtartama:   határozatlan 

 

2. Név:   Kiss Imre Ferenc     

Anyja neve:   Tőzsér Irén   

Lakóhely:      5000 Szolnok, Mirtusz utca 9. 

A megbízás időtartama:   határozatlan 

 

Kecskés Tibor kuratóriumi tagsága nem változott. 

 

[6] 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. 
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I N D O K O L Á S 

 

[1] Az alapító - jogi képviselője útján - 2021. december 7. napján kérelmet terjesztett elő az 

alapítvány nyilvántartási adatainak módosítása és közhasznú jogállásának nyilvántartásba 

vétele iránt. A bíróság a kérelmeket egy eljárásban bírálta el. 

 

[2] A kérelmező a változásbejegyzéshez - hiánypótlási felhívást követően - a civil szervezetek 

bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi 

CLXXXI. törvény (Cnytv.) szerint szükséges okiratokat benyújtotta.  

 

[3] A bíróság megállapította, hogy a módosított létesítő okirat megfelel az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 

évi CLXXV. törvény (Ectv.) 34. és 37. §-aiban írt követelményeknek. 

 

[4] A 2019-2020. évi beszámolók alapján megállapítható, hogy az alapítvány hozzájárul a 

társadalom és az egyén közös szükségleteinek kielégítéséhez, mert a 2020. évről szóló 

közhasznúsági melléklet célcsoportra vonatkozó adatai alapján a civil szervezet szolgáltatásai 

a civil szervezet testületi tagjain, munkavállalóin, önkéntesein kívül más személyek számára is 

hozzáférhetőek. 

 

[5] A 2019. és 2020. évi számviteli beszámoló és közhasznúsági melléklet alapján megfelelő 

erőforrás is áll a civil szervezet rendelkezésére, mert a két lezárt üzleti év vonatkozásában az 

átlagos éves bevétele meghaladja az egymillió forintot és a két év egybeszámított adózott 

eredménye (tárgyévi eredménye) nem negatív [Ectv. 32. § (4) bekezdés a-b) pont]. Megfelelő 

társadalmi támogatottság mutatható ki a civil szervezetnél, mert a közhasznú tevékenység 

érdekében felmerült költségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év átlagában 

[Ectv. 32. § (5) bekezdés b) pont]. 

 

[6] Mindezekre figyelemmel a bíróság a Cnytv. 37. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó Cnytv. 

30. § (1) bekezdése, valamint a Cnytv. 44. § (1) bekezdése, továbbá az Ectv. 32-34. és 37. §-a 

alapján a civil szervezet közhasznúvá minősítéséről és az egyéb nyilvántartási adatok 

módosításáról rendelkezett. 

 

[7] A fellebbezési jogra és a perindítás lehetőségére vonatkozó rendelkezés a Cnytv. 46/A. § (1)-

(2) bekezdésén alapul. 

 

 Budapest, 2021. december 22. 

 dr. Pócza Judit Mária s. k. 

                                                                                              bírósági titkár 

               A kiadmány hiteléül: 
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