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V É G Z É S

A bíróság  elrendeli  a  01-02-0005183.  nyilvántartási  számú  Magyar-Török  Baráti  Társaságra
vonatkozó alábbi változás bejegyzését és a nyilvántartás kiegészítését.

A szervezet célja az alábbiakra módosult:
a)  a  magyar  és  török  nép  közötti  barátság  ápolása,  a  különböző  kultúrák  közötti  kapcsolatok
kiépítésének  és  fenntartásának  segítése,  a  magyar,  valamint  a  török  kultúra  és  történelem
ismeretének  és  terjesztésének  javítása,  a  Magyarország  és  Törökország  közötti  kapcsolatok
szellemi, művészeti, kulturális értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése, a megértés, a
befogadás  elősegítése  Magyarországon  és  Törökországban  egyaránt,  a  fiatalok  ismereteinek,
jártasságának, műveltségük életkori sajátosságainak megfelelő, tudatos fejlesztése, hozzájárulás a
hazai felnőttoktatás céljaihoz, részvétel a helyi és országos közművelődési tevékenységben,

b) a magyar és török kulturális örökség védelme a két országban, a kulturális javak gyarapításának,
megőrzésének, tudományos feldolgozásának, a jövő nemzedékek számára történő átörökítésének és
társadalmi hasznosításának szándékával,

c) a magyar és török társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekérvényesítésének
segítése  a  két  ország  önkormányzati,  felsőoktatási  és  köznevelési  intézményei,  civil,  valamint
ifjúsági és sportszervezetei kapcsolatépítésének támogatása és a velük való együttműködés révén,
részvétel Törökország és az Európai Unió tagállamai civil szervezeteinek együttműködésében,

d) a magyar külgazdaság és külpolitika tudományos és civil kapcsolatainak erősítése, részvétel a
magyar  társadalom  külpolitikai  közgondolkodásának  fejlesztésében,  Magyarország  külpolitikai
tevékenységének,  szerepvállalásának  megismertetésében,  Törökország  európai  integrációjának
elősegítése.

A szervezet képviselőinek adatai az alábbiak szerint megváltoztak:

Oláh Péter neve az alábbiakra módosult: Kövecsi-Oláh Péter

A  bíróság  megállapítja,  hogy  a  szervezet  a  2011.  évi  CLXXV.  törvény  (Ectv.)  alapján
közhasznú szervezet. 

Az alapszabály módosításának  időpontja: 2017. január 31.
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A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye.

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.

I N D O K O L Á S

A szervezet  28.  és  29.  számú  beadványában  kérelmet  terjesztett  elő  a  szervezet  nyilvántartási
adataiban  bekövetkezett  változás  nyilvántartásba  vétele,  valamint  közhasznú  jogállásának
nyilvántartásba  vétele  iránt.  A  hiánypótlást  követően  a  becsatolt  iratok  alapján  a  bíróság
megállapította, hogy a módosítás mindenben megfelel a törvényes előírásoknak.

A bíróság megállapította,  hogy a szervezet  módosításokkal  egységes szerkezetbe  foglalt  létesítő
okirata megfelel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény rendelkezéseinek, valamint
az Ectv. 34-50.§-ainak, továbbá a szervezet megfelel az Ectv. 32. § (4) bekezdés b), valamint (5)
bekezdés  a)  és  b)  pontjában foglaltaknak is,  ezáltal  megfelelő  erőforrás  áll  a  rendelkezésére és
megfelelő társadalmi támogatottsággal rendelkezik.  

Fentiekre tekintettel a bíróság a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő
eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. tv. 37. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben
foglaltak szerint határozott.

A végzés elleni fellebbezés lehetőséget a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése zárja ki.  A végzés elleni
perindításra vonatkozó tájékoztatás a Cnytv. 46/A. §-án alapul. 

Budapest, 2017. május 16.
                                                                                                               
                                                                                                  dr. Pap Réka Orsolya  s.k.

            bírósági titkár
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