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VÉcZÉs

A Fővárosi Törvényszék elrendeli a 8720. sorsám alatt nyilvántartásba vett A szív Hangia Alapítvány
elnev€zésű civil szervezetre vonatkozó alábbi változások b€jegyzését, valfunint a nyilvántartás kiegészítését:

A létesítő okirat módosításának időpontja: 2014.05. IZ.

A bíróság megállapiÚa' hogy a közhasznú jogállású alapítvány megfelel az egyesülésijogról, a ki1zhasznú
jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 20ll. évi clxxv. ti'rvény
(Ectv.) közhasznúsági feltételeinek.

A végzés eLlen a kézbesítéstőI számított 15 napon belül fe|lebbezésnek van helye a Fövárosi ltélőtáblához,
melyet jelen bíróságon lehet előterjeszteni 3 példányban' Az ítélőtábla előtti eljárásban a végzés ellen
fellebbezést elóterjesÍő fél sámría ajogi képviselet kötelező.

INDoKoLÁs

Az alapító 2014. 05. l4-én az alapító okirat módosít|ísa m€ll €tt kérelmet terjesáett elő annak megállapítása
iránt, hogy az alapíwány megfelel az Ecfu. közhasznúságifeltételeinek.

A kéíelmeá a 18' sorsámú végzésben foglalt hiánypótlási felhívásnak eleget tett, ezéÍt a bíróság a PolgáÍi
Törvénykönwről szóió 2013' évi V törvény (új ftk.] alapítványokra vonatkozó rendelkeás€i (3:1.]:ó2. $,
3:37a-3:404. s), a cet. 30. $ (3) bekezdése és a cet- 2. s b) pontja alapján rendelkezett a változások
nyilvántaÍásba véteiéről-

A közhasznú jogállásra vonatkozó rendelkezes a következőkön alapul. A bíróság megállapította, hogy a
módosított létesitő okirat megfeleL az Ectv' 34-37. s-ában iÍt kt'vetelményeknek. Az a|apítyány 20|2-2013'
évi besárnolója alapján az is megállapitható volt, hogy az alapítvány hozz.ijárul a társadalom és az egyén
közős szükségleteinek kielégítéséhez' mert Szolgáltatásai munkavállalóin, önkéntesein kívül más szerrrélyek
számára is hozzáférhetőek (Ectv' 32' $ (3) bekezdés); megfeleló erőforrás áll a rendelkezésére, meÍt az előző
két lezárt üzLeti év vonatkoásában az átlagos éves bevétele megbaladja az egymillió forintot és a személyi
jellegű ráfordításai (kiadásai) a vezető tisztségviselők juttatásainak figy€lembevétele nélkiil eléri az
összes ráfordítás (kiadás) egynegyedét (Ectv- 32. s (4) bekezdés a, c pont); továbbá a civil szervezet
m€gfelelő társadalmi támogatottsága mutatható ki, m€rt a 20l2-20l3-es iizleti éve vonatkoásában a
szelnéIyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezés€ szerint az alapitványnak felajánlott
összegből kiutalt összeg eléri az 54' $ szerinti bevétel nélkül számitott összes b€vétel kettő s7.E^|ékát, a'
közhasznú tevékenység érdekében felmerült kőltségek, ráfordítások elérik az összes ráfordítás felét a két év
átlagában, és az a|^pitvány közhasznú tevékenységének ellátását tafósan (két év átlagában) legalább tíz
közérdekű önkéntes tevékenységet végző személy segíti a kőzerdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005.
évi LxXxvtII' törvénynek megfelelően (Ectv' 32' $ (5) bekezdés a-c pont)' Mindez€kre figyeLemmel a
bíróság az Ectv' 75. s (5) bekezdése alapján a rendelkezó résÍ szerint határozott.
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