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A  Fővárosi  Törvényszék  a  01-01-0005262. sorszám  alatt  nyilvántartásba  vett  Tudás
Alapítvány bejelentése ügyében meghozta az alábbi 

V É G Z É S T

A Fővárosi Törvényszék elrendeli a 01-01-0005262. sorszám alatt nyilvántartásba vett Tudás
Alapítvány  elnevezésű  civil  szervezetre  vonatkozóan,  a  nyilvántartás  kiegészítését  és  az
alábbi változások nyilvántartásba történő bejegyzését.

A szervezet  a  külföldről  támogatott  szervezetek  átláthatóságáról  szóló  2017.  évi  LXXVI.
törvény szerint külföldről támogatott szervezetnek minősül. 

A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 

Az (általános) egyesület, polgárőr szervezet, és nemzetiségi egyesület - ide értve az egyesülési
jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról
szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejövő szövetséget is, - az alapítvány és a sportról
szóló törvény szerinti  sportegyesület nyilvántartásba vételi,  változásbejegyzési kérelemének
helyt adó, valamint a közhasznú nyilvántartásba vételét elrendelő végzés vonatkozásában, 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 szervezet ellen a
végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt.
A szervezet kérelemre történő törlését elrendelő végzés ellen a pert a bíróság által kirendelt
ügygondnok ellen kell megindítani.

A per  megindításának  a  nyilvántartásba  vételi,  változásbejegyzési  kérelemnek  helyt  adó,
valamint a közhasznú nyilvántartásba vételt elrendelő végzés országos névjegyzékben történt
közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel
jár.

A bíróság az alapítvány nyilvántartásba vételi, valamint változásbejegyzési kérelmének helyt
adó,  valamint  a  közhasznú  nyilvántartásba  vételét  elrendelő  végzését  jogszabályban
meghatározott módon, közzététel céljából továbbítja az OBH részére.

A  bíróság  tájékoztatja  a  felet/feleket,  hogy  az  országos  névjegyzék  a  www.birosag.hu
weboldalon, a civil szervezetek kereső felületen, a civil szervezetekre vonatkozó határozatok
és bírósági közlemények közzététele link alatt érhető el. 
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I N D O K O L Á S

A szervezet (a továbbiakban: kérelmező) a nyilvántartást vezető bírósághoz (a továbbiakban:
bíróság)  2017.  november  13.  napján  érkezett,  a  bíróságnál  24.  sorszám alatt  lajtromozott
beadványában  bejelentést  terjesztett  elő  a  bíróságon  a  külföldről  támogatott  szervezetek
átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján. 

A bíróság a Tv. 2. § (2) bekezdése alapján a hivatkozott bejelentést a szervezet iratanyagához
csatolta és a Tv. 6. § (6) bekezdése, valamint a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (a továbbiakban:
Cnytv.) 94. § (1) bekezdésének h) pontja alapján, elrendelte a szervezet külföldről támogatott
szervezetként a nyilvántartásban történő rögzítését.

A bíróság a Tv. 3. §-a, valamint a Tv. 2. § (5) bekezdése alapján jelen végzésével felhívja a
szervezet figyelmét a Tv. 1-2. §-ában, különösen a Tv. 2. § (5) bekezdésében foglalt törvényi
előírásokra. Egyúttal felhívja a bíróság  a kérelmező figyelmét arra, hogy a Tv. hatálya alá nem
tartozó támogatásfajtákat, és annak körét a Tv. 1. § (3) bekezdése állapítja meg. 

A bíróság  a  jelen  végzését  a  kérelmező  részére,  törvényes  képviselője  útján  kézbesíteni
rendeli. 

A bíróság - Tv. szabályozás hiányában, az eljárást  lezáró határozattal  (végzéssel) szemben
biztosítandó jogorvoslat  körében - a kérelmező hivatkozott  bejelentését változás bejegyzés
iránti kérelemnek tekintette. A végzéssel szemben biztosítandó fellebbezési jog kizártsága a
Cnytv. 46/A. § (1) bekezdésén alapul. 

A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt
iratok jogszabályba ütközése miatt a szervezettel szemben indítható perindításról, a perindítás
feltételeiről történő tájékoztatás a Cnytv. 46/A. § (2) bekezdésén alapul. 

Budapest, 2017. november 15.

dr. Csiki Gábor s.k.
    bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:
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A Tudás Alapítvány külföldi támogatói 2017-ben: 

• Kentro Perivallontikis Ekpedefsis Filiaton, Filiates (Görögország): a 2016-1-EL01-KA204-023477 sz. 
Erasmus+ projekt partnereként kapott támogatás (2017. 02. 08.) 

• Center for Promoting Lifelong Learning, Temesvár (Románia): a 2014-1-RO01-KA204-002705 sz. 
Erasmus+ projekt partnereként kapott támogatás (2017. 02. 14.) 

• Tempus Közalapítvány, Budapest (Magyarország): az EGT Alaptól kapott támogatás – HU08-0056-
M1-2016 sz. projekt (2017. 05. 05) 

• Tempus Közalapítvány, Budapest (Magyarország): az EGT Alaptól kapott támogatás – HU08-0081-
M1-2016 sz. projekt (2017. 07. 25.) 

• Kentro Perivallontikis Ekpedefsis Filiaton, Filiates (Görögország): a 2016-1-EL01-KA204-023477 sz. 
Erasmus+ projekt partnereként kapott támogatás (2017. 08. 02.) 

• Aydin Damizlik Koyun Keci Yetistiricileri Birligi, Aydin (Törökország): a 2014-1-TR01-KA202-
012957 sz. Erasmus+ projekt partnereként kapott támogatás (2017. 09. 28.) 

• Tempus Közalapítvány, Budapest (Magyarország): az EGT Alaptól kapott támogatás – HU08-0056-
M1-2016 sz. projekt (2017. 09. 29.) 

• Tempus Közalapítvány, Budapest (Magyarország): az EGT Alaptól kapott támogatás – HU08-0081-
M1-2016  sz. projekt (2017. 10. 05.) 

• Opintotoiminnan Keskusliitto ry, Helsinki (Finnország): a 2017-1-FI01-KA204-034696 sz. Erasmus+ 
projekt partnereként kapott támogatás (2017. 10. 09.) 

• Mehmet Çelikel Lisesi, Zonguldak (Törökország): a 2014-1-TR01-KA201-012990 sz. Erasmus+ 
projekt partnereként kapott támogatás (2017. 10. 30.) 

• Wroclaw University of Environmental and Life Sciences, Wroclaw (Lengyelország): a 2014-1-PL01-
KA202-003496 sz. Erasmus+ projekt partnereként kapott támogatás (2017. 11. 07.) 

A Tudás Alapítvány nyertes projektjeinek listája elérhető az alapítvány honlapján: 
http://tudasalapitvany.hu/projektek/ 
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