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V É G Z É S
A Fővárosi Törvényszék elrendeli a 01-01-0012131 sorszám alatt nyilvántartásba vett Clarus
Animus Alapítvány vonatkozásában a nyilvántartásba az alábbi változások bejegyzését.
A bíróság megállapítja, hogy a szervezet a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) szerinti közhasznú
szervezetnek minősül.
Az alapító okirat módosításának időpontja: 2019. április 15.
A vagyonfelhasználás módja kiegészül: Az alapítvány közhasznú szolgáltatásaiból az alapítványi
céloknak megfelelően bárki részesülhet. Az alapítvány gazdasági-vállalkozási tevékenységet csak
közhasznú vagy létesítő okiratban meghatározott alapcél szerinti tevékenység megvalósítását nem
veszélyeztetve végez.
A 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 részében – pert indíthat a szervezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése
iránt a szervezet székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. A per megindításának a jelen végzés
országos névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A határidő
elmulasztása jogvesztő.
I NDO KO LÁ S
A szervezet jogi képviselő útján a 23. és 24. számú beadványában az Ectv. szerinti közhasznú
jogállás nyilvántartásba vétele iránti kérelmet és változásbejegyzés iránti kérelmet terjesztett elő,
csatolta a kérelem alapjául szolgáló okiratokat.
A bíróság megállapította, hogy kérelmezett változások és benyújtott okiratok megfelelnek a 2013.
évi V. törvény és a 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) rendelkezéseinek, valamint azok a 2011.
évi CLXXV. törvény (Ectv.) civil szervezetekre vonatkozó általános rendelkezésivel is összhangban
állnak.
A bíróság megállapította továbbá, hogy a szervezet létesítő okirata az Ectv. közhasznú jogállásra
vonatkozó VII. fejezetében foglaltaknak megfelel, a szervezet megfelelő erőforrásokkal rendelkezik
az Ectv. 32. § (4) a) és b) pontja alapján, továbbá megfelelő társadalmi támogatottsága is
kimutatható az Ectv. 32. § (5) b) pontja alapján. A bíróság az Ectv. szerinti közhasznú jogállás
nyilvántartásba vétele feltételeit a 2017-2018. üzleti év eredménye alapján vizsgálta meg.
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A bíróság a kérelmet a Cnytv. 44. § (8) bekezdése alapján bírálta el. A fentiekre tekintettel a bíróság
a Cnytv. 37. § (1) bekezdése által felhívott 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott. A fellebbezést a Cnytv. 46/A.§-a zárja ki.
Budapest, 2019. június 19.
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