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A Fővárosi Törvényszék a Fébé Evangélikus Diakonissza Egyesület nyilvántartási ügyében a dr. 

Kőváriné dr. Benkő Ingrid ügyvéd által képviselt egyesület által indított változásbejegyzési és 

közhasznúsági eljárásban meghozta az alábbi 

 

V É G Z É S T :  

 

[1] A bíróság a 01-02-0000002. törvényszéki nyilvántartási szám alatt bejegyzett egyesületet 

közhasznú szervezetté minősíti. 

 

[2] A bíróság elrendeli a civil szervezet nyilvántartott adatai alábbi változásainak átvezetését: 

 

[3] A létesítő okirat módosításának időpontja megváltozott. 

Új időpont:      2022. 02. 13. 

 

[4] A szervezet elnevezése megváltozott. 

Új elnevezése:   Fébé Evangélikus Diakóniai Egyesület 

 

[5] Görög Zoltánné, képviselő megbízása megszűnésének időpontja megváltozott. 

A megbízás megszűnésének új időpontja:  2026. 10. 03. 

 

[6] A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 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 civil szervezet ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a szervezet 

székhelye szerint illetékes törvényszék előtt. A perindításnak a jelen végzés országos 

névjegyzékben történt közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A határidő 

elmulasztása jogvesztéssel jár. 

 

I N D O K O L Á S 

 

[1] A szervezet 2021. november 30. napján kérelmet terjesztett elő a nyilvántartási adatainak 

módosítása és közhasznú jogállásának nyilvántartásba vétele iránt. A bíróság a kérelmeket egy 

eljárásban bírálta el. 

 

[2] A kérelmező a változásbejegyzéshez a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel 

összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) szerint szükséges 

okiratokat benyújtotta.  

 

[3] A bíróság megállapította, hogy a módosított létesítő okirat megfelel az egyesülési jogról, a 

közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. 

évi CLXXV. törvény (Ectv.) 34. és 37. §-aiban írt követelményeknek. 
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[4] A 2019-2020. évi beszámolók alapján megállapítható, hogy megfelelő erőforrás áll a civil 

szervezet rendelkezésére, mert a két lezárt üzleti év vonatkozásában az átlagos éves bevétele 

meghaladja az egymillió forintot, a két év egybeszámított adózott eredménye (tárgyévi 

eredménye) nem negatív, továbbá a személyi jellegű ráfordításai (kiadásai) - a vezető 

tisztségviselők juttatásainak figyelembevétele nélkül - elérik az összes ráfordítás (kiadás) 

egynegyedét, ideértve a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. évi LXXXVIII. 

törvény alapján közérdekű önkéntes tevékenységet végző személyek által összesen teljesített 

munkaóráknak a civil szervezetek gazdálkodása, az adománygyűjtés és a közhasznúság egyes 

kérdéseiről szóló 350/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet szerinti értékét is [Ectv. 32. § (4) 

bekezdés a-c) pont]. Megfelelő társadalmi támogatottság is kimutatható a civil szervezetnél, 

mert közhasznú tevékenységének ellátását tartósan (két év átlagában) legalább tíz közérdekű 

önkéntes tevékenységet végző személy segíti a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló 2005. 

évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően [Ectv. 32. § (5) bekezdés c) pont]. A civil szervezet 

vezető tisztségviselői részéről benyújtott nyilatkozatok szerint a szervezet tisztségviselői eleget 

tesznek az Ectv. 39. § (1) bekezdésében meghatározott törvényi követelményeknek is.  

 

[5] Mindezekre figyelemmel a bíróság a Cnytv. 37. § (1) bekezdése folytán alkalmazandó Cnytv. 

30. § (1) bekezdése, valamint a Cnytv. 44. § (1) bekezdése, továbbá az Ectv. 32-34. és 37. §-a 

alapján a civil szervezet közhasznúvá minősítéséről és az egyéb nyilvántartási adatának 

módosításáról rendelkezett. 

 

[6] A fellebbezési jogra és a perindítás lehetőségére vonatkozó rendelkezés a Cnytv. 46/A. § (1)-

(2) bekezdésén alapul. 

 

 Budapest, 2022. március 23. 

 dr. Pócza Judit Mária s. k. 

                                                                                              bírósági titkár 

               A kiadmány hiteléül: 
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