
 

  
  

 

[1]  A határozat száma: 124.Pk.60.552/1989/66.   

 

[2]  A Fővárosi Törvényszék a 01-02-0000750 sorszámon nyilvántartásba vett SOS-Gyermekfalu 

Barátainak Egyesülete „végelszámolás alatt” (1094 Budapest, Angyal utca 1-3.) elnevezésű civil 

szervezet vonatkozásában meghozta a következő 

 

 

V É G Z É S T 

 

 

[1]  A Fővárosi Törvényszék elrendeli a SOS-Gyermekfalu Barátainak Egyesülete „végelszámolás alatt” 

 nyilvántartásból való törlését. 

 

[2]  A bíróság elrendeli az egyesület adatai alábbi változásainak nyilvántartásban történő 

 bejegyzését: 

 

[3]   Az egyesület törlését elrendelő határozat adatai (a határozat száma, jogerőre emelkedésének  

  időpontja), mint egyéb, törvényben meghatározott adat: 

Bejegyezve: Törlő határozat: 124.Pk.60.552/1989/66. sz. végzés, jogerőre : 2021. 

december 16. 

 

[4]  A bíróság rögzíti, hogy az egyesület iratanyaga az SOS- Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa 

(1095 Budapest. Boráros tér 4. IV.lh.I/17.) székhelyén lelhető fel 

 

[5]  A bíróság intézkedik jelen végzésnek a www.birosag.hu weboldalon történő közzététele  érdekében. 

 

[6]  A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye, azonban a végzés országos névjegyzékben történt 

közzétételétől számított 60 nap alatt 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. 

 

 

 

 

I N D O K O L Á S 

 

 

[1]  A Fővárosi Bíróság az 1989. december 18-án kelt 1. számú végzésével az egyesületet 750 

 sorszámon nyilvántartásba vette. 

 

[2]  Az egyesület a 2021. május 26-án megtartott közgyűlésen határozott megszűnéséről és a 

végelszámolás megindításáról 2021. május 27. napjával, végelszámolóként Kiss Gergely képviselőt 

választva meg. A Fővárosi Törvényszék a 2021. július 8-án kelt 124.Pk.60.552/1989/61. számú 

http://www.birosag.hu/
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végzéssel a végelszámolás megindítását nyilvántartásba vette. A végzés közzététele 2021. július 13-

án megtörtént. 

 

[3]  A végelszámoló 2021. december 9-én kérelmet terjesztett elő az egyesület nyilvántartásból való 

törlése iránt. Előadta, hogy a végelszámolás befejeződött, az egyesülettel szemben hitelezői 

igénybejelentés nem érkezett, a végelszámolás lezárulásakor az egyesületnek felosztható vagyona, 

tartozása, rendezetlen, vitás jogviszonya nem maradt, a záró adóbevallás benyújtása és az iratanyag 

elhelyezése megtörtént. Benyújtotta a Budapest Főváros Kormányhivatala Nyugdíjbiztosítási 

Főosztály és a Nemzeti Adó-és Vámhivatal igazolását, a 2021. november 30-án megtartott közgyűlés 

jegyzőkönyvét, valamint a  2021. november 30-án kelt könyvvizsgálói jelentést. Díjigénye nem volt. 

 

[4]  A kérelem alapos. 

 

[5]  A végelszámoló a végelszámolás során a szükséges iratokat benyújtotta, az Ectv. 9/J.§ (4) 

 bekezdésére figyelemmel alkalmazandó Ectv. 9.B-E §-ban foglalt kötelezettségeit teljesítette. 

A benyújtott iratokból a bíróság megállapította, hogy az egyesületnek vagyona, tartozása nem maradt, 

vele szemben eljárás nincs folyamatban, a végelszámolóhoz hitelezői igénybejelentés nem érkezett, 

záró beszámolója közzétételi kötelezettségének eleget tett. 

 

[6]  A Nemzeti Adó- és Vámhivatal igazolása szerint az egyesületnek köztartozása, munkavállalója nincs, 

vele szemben ellenőrzést, végrehajtást nem kíván kezdeményezni, adóhatósági eljárás nincs 

folyamatban, elszámolási és nyugdíjbiztosítási adatszolgáltatási kötelezettségét teljesítette. 

 

[7]  A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. 

évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) 25.-27.§-ban foglalt okiratok benyújtását követően a Cnytv. 42.§-a és 

az Ectv. 9/G.§ (6) bekezdése szerinti törlés iránti kérelemnek a bíróság ezért helyt adott, egyúttal 

határozott az egyesület iratanyagának őrzéséről az Ectv. 9/G.§(2)-(3) bekezdésében foglaltak szerint. 

 

[8]  A bíróság a Cnytv. 92.§(1) bekezdés o.) pontjának és 93.§ (1) bekezdés c.) pontjának 

 megfelelően rendelkezett a nyilvántartás adataiban bekövetkezett változás bejegyzéséről. 

 

[9]  A kérelemnek helyt adó végzéssel szembeni fellebbezés jogát a Cnytv. 42.§ (1) bekezdése alapján a 

Cnytv.46/A. § (1) bekezdése zárja ki. A nyilvántartásból való törlési kérelem elbírálására a 

nyilvántartásba vételre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni, a nyilvántartásba vételi kérelemnek 

helyt adó végzéssel szemben a perindítási jogosultságot a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése biztosítja, 

határidejére a Cet. 46/A. § (2) bekezdése irányadó. 

 

 Budapest, 2021. december 16. 

 

         dr. Pethő Anna s.k. 

          bíró 

A kiadmány hiteléül: 
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