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A Fővárosi Törvényszék a Fejlődésért és Demokratikus Átalakulásért Alapítvány
nyilvántartásba vételi ügyében meghozta az alábbi
VÉGZÉST
A bíróság elrendeli az alapítvány nyilvántartásba vételét, az alábbi adatokkal:
1./ A civil szervezet nyilvántartási száma: 01-01-0012474
2./ A civil szervezet típusa: alapítvány
3./ Az alapítvány típusa: (magánjogi) alapítvány
4./ Az alapítványhoz való csatlakozás lehetősége: nyílt
5./ A civil szervezet (alapítvány) neve: Fejlődésért és Demokratikus Átalakulásért
Alapítvány
6./ A civil szervezet (alapítvány) rövidített neve: ICDT
7./ A civil szervezet (alapítvány) székhelye: 1022 Budapest, Bogár u. 29/C.
8./ A civil szervezet (alapítvány) célja:
Az Alapítvány céljait, illetve azok megvalósításához szükséges tevékenységét pártoktól
függetlenül, politikai elköteleződéstől mentesen végzi annak érdekében, hogy a Magyarország
és a világ előtt álló új típusú biztonsági, politikai és társadalmi kihívások következtében
szükséges közpolitikai, biztonságpolitikai és szociálpolitikai reformokat elősegítse.
Ezt teszi az alábbi célkitűzésekkel, különösen:
a.) a demokratikus értékek népszerűsítéséhez való tevékeny hozzájárulás Magyarországon és
külföldön, az ezekkel kapcsolatos kutatások elősegítése, fejlesztése;
b.) az emberi és állampolgári, továbbá a kisebbségi jogok védelmének elősegítése;
c.) A Magyarország és világ sorsára meghatározó hatást gyakorolt történelmi folyamatok,
események tudományos igényű elemzésének, feldolgozásának elősegítése.
d.) a nemzetközi szervezetek (ENSZ, NATO, EBESZ, EU szervek) társadalmi
elfogadottságának növelése, a nemzetközi szervezetek és a magyar szervezetek közötti
hatékony együttműködés elősegítése;
e.) az új típusú biztonsági kihívásoknak - terrorizmus, radikalizmus, klímaváltozás, migráció megfelelő társadalomtudományi, biztonságpolitikai, jogi kutatások elősegítése, fejlesztése;
f.) az európai regionális együttműködésének (visegrádi együttműködés, nyugat-balkáni térség,
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keleti partnerség országai stb.) és a határmenti kooperációk (eurorégiók, stb.) támogatása a
civil szféra, a biztonságpolitika, az információszabadság, a közpolitikai ügyek területén;
g.) az Európai Unió jövőjével kapcsolatos kutatások, elemzések, oktatások fejlesztése,
támogatása;
h.) a „befagyott konfliktusos” régiók béke felé vezető útjának elősegítése, támogatása;
i.) az információs társadalom és tudásgazdaság, mint politikai és kulturális tevékenység
kutatása, támogatása.
9./ A civil szervezet (alapítvány) cél szerinti besorolása: nemzetközi tevékenység.
10./ A civil szervezet képviselőinek neve, lakóhelye, anyja születési neve, a képviseleti jog
gyakorlásának terjedelme és gyakorlásának módja, továbbá a képviselői megbízás
időtartama:
10.1./
Neve:
Anyja születési neve:
Lakóhely:
Képviseleti jog terjedelme:
Képviseleti jog gyakorlásának módja:
Képviselői megbízás időtartama:

Dr. Surányi György
Szende Zsuzsanna
1125 Budapest, Kikelet u. 17/a.
általános
önálló
határozatlan

10.2./
Neve:
Anyja születési neve:
Lakóhely:
Képviseleti jog terjedelme:
Képviseleti jog gyakorlásának módja:
Képviselői megbízás időtartama:

Dr. Gyarmati István
Klein Ilona
1121 Budapest, Rácz Aladár u. 94.
általános
önálló
határozatlan

10.3./
Neve:
Anyja születési neve:
Lakóhely:
Képviseleti jog terjedelme:
Képviseleti jog gyakorlásának módja:
Képviselői megbízás időtartama:

dr. Janan Mirwais
Raoufi Fatana
1081 Budapest, Kiss József u. 11. 4/3.
általános
dr. Janan Mirwais, Járiné Nagy Melinda,
vagy Várkonyi László kuratóriumi tagok közül,
két kuratórumi tag együttesen,
határozatlan

10.4./
Neve:
Anyja születési neve:
Lakóhely:

Járiné Nagy Melinda
Cseh Mária
1061 Budapest, Székely M. u. 3. 4/406.
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Képviseleti jog terjedelme:
Képviseleti jog gyakorlásának módja:
Képviselői megbízás időtartama:
10.5./
Neve:
Anyja születési neve:
Lakóhely:
Képviseleti jog terjedelme:
Képviseleti jog gyakorlásának módja:
Képviselői megbízás időtartama:

általános
dr. Janan Mirwais, Járiné Nagy Melinda,
vagy Várkonyi László kuratóriumi tagok közül,
két kuratórumi tag együttesen,
határozatlan
Várkonyi László
Cseh Lívia
1022 Budapest, Bogár u. 29/C.
általános
dr. Janan Mirwais, Járiné Nagy Melinda,
vagy Várkonyi László kuratóriumi tagok közül,
két kuratórumi tag együttesen,
határozatlan

11./ A felhasználható vagyon mértéke:
Alapítványi célra az alapításkori vagyon és annak teljes hozadéka, továbbá az alapítást
követően az alapítványi számlára érkező készpénzadomány teljes összege, vagy a
természetben nyújtott adomány fordítható.
12./ A vagyonfelhasználás módja:
Az alapítványi vagyon felhasználása során az egyedi kérelmek alapján a támogatásokról
elfogadott pénzügyi terv és határozat alapján a kuratórium dönt.
13./ Az alapítvány ügyvezető szerve (kezelő szerve) tagjainak neve, anyja születési neve,
lakóhelye, és a vezető tisztségviselői megbízás időtartama:
13.1./
Neve:
Anyja születési neve:
Lakóhely:
Vezető tisztségviselői
megbízás időtartama:
13.2./
Neve:
Anyja születési neve:
Lakóhely:
Vezető tisztségviselői
megbízás időtartama:

Dr. Surányi György
Szende Zsuzsanna
1125 Budapest, Kikelet u. 17/a.
határozatlan
Dr. Gyarmati István
Klein Ilona
1121 Budapest, Rácz Aladár u. 94.
határozatlan
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13.3./
Neve:
Anyja születési neve:
Lakóhely:
Vezető tisztségviselői
megbízás időtartama:
13.4./
Neve:
Anyja születési neve:
Lakóhely:
Vezető tisztségviselői
megbízás időtartama:
13.5./
Neve:
Anyja születési neve:
Lakóhely:
Vezető tisztségviselői
megbízás időtartama:

dr. Janan Mirwais
Raoufi Fatana
1081 Budapest, Kiss József u. 11. 4/3.
határozatlan
Járiné Nagy Melinda
Cseh Mária
1061 Budapest, Székely M. u. 3. 4/406.
határozatlan
Várkonyi László
Cseh Lívia
1022 Budapest, Bogár u. 29/C.
határozatlan

14./ A civil szervezet számlájára vonatkozó adatok.
Pénzforgalmi szolgáltató neve:
CIB Bank Zrt.
Pénzforgalmi szolgáltató székhelye:
1027 Budapest, Medve u. 4-14.
Pénzforgalmi jelzőszám (számlaszám): 10700244-70263383-51100005
15./ A létesítő okirat (alapító okirat) kelte: 2017. június 29.
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.
Az (általános) egyesület, polgárőr szervezet, és nemzetiségi egyesület - ide értve az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény alapján létrejövő szövetséget is, - az
alapítvány és a sportról szóló törvény szerinti sportegyesület nyilvántartásba vételi,
változásbejegyzési kérelemének helyt adó, valamint a közhasznú nyilvántartásba vételét
elrendelő végzés vonatkozásában, 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. A szervezet kérelemre történő törlését elrendelő végzés ellen a pert
a bíróság által kirendelt ügygondnok ellen kell megindítani.
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A per megindításának a nyilvántartásba vételi, változásbejegyzési kérelemnek helyt adó,
valamint a közhasznú nyilvántartásba vételt elrendelő végzés országos névjegyzékben történt
közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel
jár.
A bíróság az alapítvány nyilvántartásba vételi, valamint változásbejegyzési kérelmének helyt
adó, valamint a közhasznú nyilvántartásba vételét elrendelő végzését jogszabályban
meghatározott módon, közzététel céljából továbbítja az OBH részére.
A bíróság tájékoztatja a felet/feleket, hogy az országos névjegyzék a www.birosag.hu
weboldalon, a civil szervezetek kereső felületen, a civil szervezetekre vonatkozó határozatok
és bírósági közlemények közzététele link alatt érhető el.
INDOKOLÁS
Az alapítvány alapítója (Várkonyi László) (a továbbiakban: kérelmező) a nyilvántartást vezető
bírósághoz 2017. május 15. napján érkezett beadványában kérte az alapítvány nyilvántartásba
vételét.
Tekintettel arra, hogy a kérelmező hivatkozott kérelme hiányos volt, a bíróság 2. sorszámú
végzésével a kérelmezőt a kérelem hiányainak pótlásra hívta fel, amely hiánypótlás tárgyában
a kérelmező a nyilvántartást vezető bírósághoz 2017. július 03. napján érkezett, a bíróságnál
3. sorszám alatt lajstromozott beadványában tett eleget.
A bíróság a nemperes eljárás lefolytatása részeként megállapította, hogy a kérelmező által
benyújtott és pontosított kérelem, valamint a kérelem mellékleteként csatolt, kiegészített
létesítő okirat (alapító okirat), továbbá a kérelemhez csatolt, további mellékletek - a
kérelmező által eszközölt, teljesített hiánypótlás eredményeként - a Polgári Törvénykönyvről
szóló 2013. évi V. törvény (új Ptk.) alapítványra vonatkozó 3:378–3:404. §-ában, a Ptk.3:13:48. §-ában foglalt előírásoknak, az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.),
illetve a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási
szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.) rendelkezéseinek megfelel.
Mindezekre tekintettel a bíróság a kérelmező hivatkozott kérelme tárgyában a Cnytv. 30. § (1)
bekezdése alapján, a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
Egyúttal a bíróság általánosságban tájékoztatja az alapítót (kérelmezőt), hogy az alapítvány
nyilvántartásba bejegyzett adatait érintő változást a létesítő okirat módosítását követő hatvan
napon belül kell az alapítónak a bírósághoz bejelentenie [Cnytv. 37. § (1) bek., 53. § (1) bek.,
és a 37. § (1) bekezdése által felhívott 51. § (1) bek.].
A bíróság felhívja továbbá a kérelmező figyelmét arra, amennyiben a változásbejegyzési
kérelemből az tűnik ki, hogy a szervezet, alapítvány esetében az alapító (alapítók),
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elmulasztotta a változásbejegyzési kérelem határidőben történő benyújtását, a bíróság 10 000
forinttól 900 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja a szervezetet, alapítvány esetében az
alapítót, több alapító esetén az alapítókat egyetemlegesen. [Cnytv. 37. § (2) bek.].
A bíróság a jelen végzését a kérelmező részére kézbesíteni rendeli.
A végzéssel szembeni fellebbezési jog kizártsága a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdésén alapul.
A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás, illetve a kérelemhez mellékelt
iratok jogszabályba ütközése miatt a szervezettel szemben indítható perindításról, a perindítás
feltételeiről történő tájékoztatás a Cnytv. 46/A. § (2) bekezdésén alapul.
Budapest, 2017. július 04.
dr. Csiki Gábor s.k.
bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:

6

