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A Fővárosi Törvényszék a Média Unió a Társadalmi Tudatformálásért Közhasznú
Alapítvány civil szervezet változásbejegyzési és közhasznú szervezetté minősítési ügyében
meghozta az alábbi
V É G Z É S T:
A bíróság megállapítja, hogy a 01-01-0010718. törvényszéki nyilvántartási szám alatt
bejegyzett alapítvány jelen végzés jogerőre emelkedésének napjától a Polgári
Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései szerint működik
tovább.
A bíróság a 01-01-0010718. törvényszéki nyilvántartási szám alatt bejegyzett alapítványt
2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) szerinti közhasznú szervezetté minősíti, megállapítja,
hogy a szervezet közhasznú jogállása 2014. június 1. napjától folytatólagosan fennáll.
Elrendeli a szervezet nyilvántartott adatai alábbi változásainak átvezetését:
1. Létesítő okirat kelte:
Törölve: 2008. szeptember 11.
Bejegyezve: 2014. május 29.
2. Vagyonfelhasználási mód:
Törölve:
- Az induló vagyon és az induló vagyont meghaladó, mindenkori teljes vagyon is
felhasználható az alapítvány céljainak megvalósítása során. Az alapítványi vagyon az
alapítvány cél szerinti juttatásainak pályázat útján történő szétosztására, az alapítvány
működtetésével kapcsolatos dologi és személyi kiadások fedezésére, fenntartásával
kapcsolatos kiadások fedezésére használható fel.
Bejegyezve:
- Az alapítványi vagyont az alapítványi célok megvalósítása érdekében kell felhasználni,
így különösen az alapítvány cél szerinti juttatásainak pályázat útján történő
szétosztására, valamint az alapítvány működtetésével kapcsolatos dologi és személyi
kiadások fedezésére, fenntartásával kapcsolatos kiadások fedezésére.
3. Vagyonfelhasználás mértéke:
Bejegyezve:
- Az Alapítvány mindenkori teljes vagyona felhasználható az Alapítvány közhasznú
céljainak megvalósítása során.
4. Képviselő neve, címe, képviseleti jog gyakorlásának módja, terjedelme, a megbízás
időtartama:
Bejegyezve:
- Dr. Schmidt Mária Erika a kuratórium elnöke; 1023 Budapest, Gül Baba utca 34.; Schön
Eleonóra; önálló, általános, határozatlan.
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5. Kuratóriumi tagok neve, anyja neve, címe, a megbízás időtartama:
Törölve:
- Kepes András János; 1025 Budapest, Vend utca 15/ B.
Bejegyezve:
- Dr. Schmidt Mária Erika elnök; a.n.: Schön Eleonóra, 1023 Budapest, Gül Baba utca 34.;
határozatlan;
- Somody Imre; a.n.: Keleti Ágnes; 2182 Vácegres, Kisvorka 1.; határozatlan;
- Novák Péter; a.n.: Foltin Jolán; 2030 Érd, Öntő utca 12.; határozatlan;
- Rudolf Péter; a.n.: Galamb Éva; 8973 Magyarföld, Jókai utca 2.; határozatlan.
A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a
Fővárosi Ítélőtáblához címezve, de a Fővárosi Törvényszékhez kell elektronikusan
benyújtani. Az ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbezést előterjesztő fél számára a jogi
képviselet kötelező.
INDOKOLÁS
Az alapítók, mint kérelmezők tárgyi alapítvány vonatkozásában 4. sorszám alatt 2015. április
17. napján változásbejegyzés és közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet
terjesztettek elő, melyben kérték a 2014. május 30. napján benyújtott 2. számú kérelem
mellékletét képező dokumentumok figyelembe vételét is.
A bíróság 5. sorszámú hiánypótlásra felhívó végzését követően az alapítók jogi képviselője 9.
sorszám alatt 2015. szeptember 18. napján megküldte az egységes szerkezetű módosított
alapító okiratot, valamint az egyéb szükséges iratokat, mellékleteket.
A változásbejegyzési kérelem vonatkozásában a bíróság megállapította, hogy az alapítók a
hiánypótlási felhívásban foglaltakat teljesítették. Az alapító okirat a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.),
valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) rendelkezéseinek megfelel.
Erre figyelemmel a bíróság a 2013. évi CLXXVII. törvény (Ptké.) 9.§ (2) bekezdésére és 11.
§-ára figyelemmel megállapította az új Ptk. hatálya alá történő átkerülést és a Cnytv. 37. § (1)
bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott a változásbejegyzési
kérelemben foglalt adatok bejegyzéséről.
Tekintettel arra, hogy a nyilvántartásban a vagyonfelhasználás módja és mértéke nem volt
megfelelően rögzítve, a bíróság azt az alapító okirat rendelkezéseinek megfelelően
pontosította.
A közhasznú szervezetté nyilvánítás iránti kérelem tekintetében a bíróság megállapította,
hogy az alapító okiratot az Ectv. közhasznúságra vonatkozó előírásainak megfelelően
módosították, az tartalmazza az Ectv. 34. § (1) bekezdésében foglaltakra figyelemmel a
végezni kívánt közhasznú tevékenységeket, illetőleg az ahhoz kapcsolódó közfeladatokat és
az egyéb jogszabályi előírásokat is. A 2013. és 2014. évi egyszerűsített beszámolók és
közhasznúsági mellékletek alapján az alapítvány a közhasznú tevékenységeinek ellátására az
Ectv. 32.§ (4) bekezdés a)-b) pontjaira figyelemmel megfelelő erőforrásokkal, míg az Ectv.
32.§ (5) bekezdés b) pontja alapján megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezett.
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Erre figyelemmel a bíróság a Cnytv. 44.§ (1) bekezdése alapján eljárva megállapította, hogy
az egyesület közhasznú jogállása folyamatosan fennállt.
Budapest, 2016. január 25.
dr. Szilágyi Nándor Imre s.k.
bírósági titkár

