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A Fővárosi Törvényszék a Családjainkért Alapítvány változásbejegyzési és közhasznú
szervezetté minősítési ügyében meghozta az alábbi
V É G Z É S T:
A bíróság megállapítja, hogy a 01-01-0002415. törvényszéki nyilvántartási szám alatt
bejegyzett alapítvány jelen végzés meghozatalának napjától a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. tv. (Ptk.) rendelkezései szerint működik tovább.
A bíróság a 01-01-0002415. törvényszéki nyilvántartási szám alatt bejegyzett alapítványt a
2011. évi CLXXV. tv. (Ectv.) szerinti közhasznú szervezetté minősíti jelen végzés
meghozatalának napjától és elrendeli a szervezet nyilvántartott adatai alábbi változásainak
átvezetését:
1. Az alapító okirat módosításának időpontja:
Törölve: 2005. december 13.
Bejegyezve: 2017. április 22.
2. A szervezet székhelye:
Bejegyezve: 1056 Budapest, Március 15. tér 8.
3. Az alapítvány célja:
Törölve:
A családok és szervezeteik segítése, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének
alapszabályában megfogalmazott célok szellemében, azok megvalósulásának támogatása.
Bejegyezve:
Az élet és anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációjáért érzett
felelősség erősítése, az egymást követő generációk együttélési harmóniájának elősegítése.
Az előző elvek alapján élő családoknak és azok tagjainak (gyermekek, anyák, fiatalok,
időskorúak) sajátos érdekeit képviseli, szolgálja, hogy azok méltósága kiteljesedhessen.
Több gyermeket saját háztartásában felnevelt szülők időskorban történő segítő
rendszerének kidolgozása, működtetése. Felmutatni a társadalomnak azokat az
értékeket, melyet az előző elvek alapján élő családok képviselnek. A családok és
szervezeteik segítése, minden lehetséges eszközzel, hogy a családok a fentiek szerint
élhessenek, és ezáltal is példamutató jel lehessenek a társadalomban. Az esélyegyenlőség
érdekében jó képességű gyermekek segítése tehetségük kibontakoztatásában. Cigány
származású gyermekek és családok integrációjának, valamint a többségi társadalom
befogadó készségének erősítése.
4. Az alapítvány vagyonfelhasználásának módja:
Törölve:
A kuratórium által kiírt pályázatok elbírásálával, különöleges esetben egyedi elbírálással.
Bejegyezve:
Az alapítvány vagyona kizárólag az alapítvány céljaira használható fel a kuratórium
döntése alapján. Az alapítvány pályázatok útján és különleges méltánylást érdemlő
esetekben egyéni kérelemre is nyújthat támogatást.
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5. Az alapítvány vagyonfelhasználásának mértéke:
Bejegyezve:
Az alapítvány vagyona teljes mértékben felhasználható az alapítvány céljaira.
6. A szervezet képviselőjének neve, anyja neve, lakhelye, képviseleti joga gyakorlásának
módja és terjedelme, a megbízás időtartama:
Bejegyezve:
- dr. Balogh László kuratóriumi elnök; a.n.: Ország Katalin; 2094 Nagykovácsi, BajcsyZs. utca 9.; önálló, általános; határozatlan
7. Az alapítvány ügyvezető szerve (kuratórium) tagjainak neve, anyja neve, lakhelye,
megbízásának időtartama:
Törölve:
- dr. Spéder Zsolt; 1145 Budapest, Amerikai út 52. 1./1.;
- Sólyom Erzsébet; 1121 Budapest, Kútvölgyi út 103/b.;
- Joachim Györgyné; 1084 Budapest, Déri Miksa utca 18. 1./1.;
- Cser Károlyné; 1212 Budapest, József A. utca 46.;
- Esztergályos Jenő; 9500 Celldömölk, Gábor Áron utca 7.;
- dr. Gazsó Ferenc; 1113 Budapest, Zsombolyai utca 8.;
- dr. Szász Károly; 2092 Budakeszi, Hajós utca 4.;
- dr. Asztalos László; 1112 Budapest, Nagyida köz 17.
Bejegyezve:
- dr. Balogh László kuratóriumi elnök; a.n.: Ország Katalin; 2094 Nagykovácsi, BajcsyZs. utca 9.; határozatlan;
- Csiky Zoltánné; a.n.: Bagó Edit; 1025 Budapest, Sarolta utca 10.; határozatlan;
- Forgács István; a.n.: Dömötör Margit; 1151 Budapest, Pozsonyi u. 19.; határozatlan;
- dr. Landi Balázs Zoltán; a.n.: Nilgesz Éva; 1113 Budapest, Vincellér u. 45.;
határozatlan;
- Kiss Márta; a.n.: Erdélyi Márta; 1181 Budapest, Wlassics Gyula u. 61.; határozatlan
Jelen végzés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A végzés vagy 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 per megindításának jelen végzés országos névjegyzékben történő közzétételétől számított
hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
A bíróság jelen végzést az országos névjegyzékben közzéteszi.
INDOKOLÁS
Az alapító, mint kérelmező 36. sorszám alatt érkezett kérelmében a tárgyi alapítvány
vonatkozásában változásbejegyzési kérelmet nyújtott be, egyúttal az alapítvány közhasznúvá
minősítését is kérte.
A kérelmező a kérelem hiányosságait a 38. és 39. sorszámon érkezett beadványaival pótolta.
A kérelmező a közhasznúság igazolására csatolta a 2015. évi és a 2016. évi beszámolókat és
közhasznúsági mellékleteiket, valamint azokat az OBH-nál letétbe helyezte.
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Az alapítvány a közhasznú tevékenységeinek ellátására a vizsgált években az Ectv. 32.§ (4)
bekezdésének a) és b) pontjai szerint minősülően megfelelő erőforrásokkal, valamint az Ectv.
32.§ (5) bekezdésének c) pontja alapján minősülően megfelelő társadalmi támogatottsággal
rendelkezett.
A kérelem, illetve a mellékleteiként benyújtott iratok a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013.
évi V. tv. (Ptk.), az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek
működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. tv. (Ectv.), valamint a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.
évi CLXXXI. tv. (Cnytv.) rendelkezéseinek megfelelnek.
A bíróság a fentiek értelmében megállapította, hogy a szervezet közhasznú jogállása jelen
végzés meghozatalának napjától fennáll és a 2013. évi CLXXVII. tv. (Ptké.) 11.§ (3) és (5)
bekezdése, a Cnytv. 37.§ (1) bekezdése és 30.§ (1) bekezdése alapján a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott.
A bíróság az alapítvány célját, vagyonfelhasználásának módját, vagyonfelhasználásának
mértékét az alapító okiratban foglaltaknak megfelelően hivatalból kiegészítette és pontosította
a Cnytv. 107.§ (3) bekezdése alapján.
A bíróság a fellebbezés kizárásáról és a perindítás jogáról a Cnytv. 46/A.§ (1)-(2)
bekezdéseiben foglaltak szerint rendelkezett. A bíróság jelen végzést a www.birosag.hu
weboldalon a civil szervezetek/”Civil szervezetek névjegyzéke” kereső felületen teszi közzé.
Budapest, 2017. október 2.
dr. Mikó Sándor s.k.
bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:

