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A Fővárosi Törvényszék a 01-01-0001156. sorszám alatt nyilvántartásba vett Világi Zsidó
Iskola Alapítvány bejelentése ügyében meghozta az alábbi
V É G Z É S T
A Fővárosi Törvényszék elrendeli a 01-01-0001156. sorszám alatt nyilvántartásba vett Világi
Zsidó Iskola 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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INDOKOLÁS
A szervezet (a továbbiakban: kérelmező) a nyilvántartást vezető bírósághoz (a továbbiakban:
bíróság) 2017. július 12. napján érkezett, a bíróságnál 42. sorszám alatt lajtromozott
beadványában bejelentést terjesztett elő a bíróságon a külföldről támogatott szervezetek
átláthatóságáról szóló 2017. évi LXXVI. törvény (a továbbiakban: Tv.) alapján.
Tekintettel arra, hogy a kérelmező bejelentése hiányos volt, a bíróság 43. sorszámú végzésével
- az általa lefolytatott nemperes eljárás részeként, a törvényes jogkövetkezményekre történt
figyelmeztetés mellett - a kérelmezőt a bejelentése hiányainak pótlására hívta fel.
A kérelmező a bíróságnál 44-45. sorszám alatt kezelt beadványaiban a bejelentése hiányait
pótolta.
A bíróság a Tv. 2. § (2) bekezdése alapján a hivatkozott, hiánypótolt 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.
A bíróság a jelen végzését a kérelmező részére, jogi képviselője és meghatalmazottja 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. október 18.
dr. Csiki Gábor s.k.
bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:
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