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A  Fővárosi  Törvényszék  a  „Közösen  a  jövő  munkahelyeiért”  Alapítvány  elnevezésű
szervezetnek az OTP Fáy András Alapítvány beolvadással történő egyesülésének ügyében
meghozta az alábbi 

V É G Z É S T 

A  bíróság  elrendeli  a  01-01-0001964.  sorszámon  nyilvántartott  „Közösen  a  jövő
munkahelyeiért” Alapítvány [1051 Budapest, Nádor u.16.]   nyilvántartásól történő törlését a
beolvadással  történő megszűnése  következtében  azzal,  hogy a  törölt  szervezet  teljes  körű
általános jogutódja a 01-01-0003024. sorszámon nyilvántartott OTP Fáy András Alapítvány
[1051 Budapest, Nádor u.16.]

A  bíróság  megállapítja,  hogy  a  „Közösen  a  jövő  munkahelyeiért”  Alapítványnak  a
beolvadáskor  fennálló,  az  átalakulási  vagyonmérlegben  és  vagyonleltárban  meghatározott
vagyona az OTP Fáy András Alapítványra száll át.

A beolvadással történő egyesülés időpontja jelen végzés jogerőre emelkedésének napja.

A bíróság felhívja az átalakulással érintett „Közösen a jövő munkahelyeiért” Alapítványt  és a
beolvadással  megszűnő OTP  Fáy  András  Alapítványt, hogy  az  egyes  jogi  személyek
átalakulásáról,  egyesüléséről,  szétválásáról  szóló  2013.  évi  CLXXVI.  törvény  11.  §  (2)
bekezdésében  meghatározott  végleges  vagyonmérleget  jelen  végzés  jogerőre  emelkedését
követő 90 napon belül készítsék el.

A bíróság  egyúttal  elrendeli az  OTP Fáy András  Alapítvány alábbi  nyilvántartási adatai
változásának bejegyzését.

Jogelőd szervezet: 

„Közösen a jövő munkahelyeiért” Alapítvány [nyilvántartási szám: 01-01-0001964.]

A szervezet célja: 

Nemzeti, illetve nemzetközi jelentőségű és tudományos, egészségügyi, oktatási, gyermek- és
ifjúságvédelmi, sport illetve környezetvédelmi támogatások nyújtása, programok szervezése. 



E  célok  megvalósítása  érdekében  végzett  tevékenysége  keretében  az  Alapítvány  hazánk
határait  átívelően is  különös figyelmet  fordít  a gyermek és ifjúsági, valamint  fiatal  felnőtt
korosztály  –  közöttük  különös  tekintettel  a  hátrányos  helyzetű  csoportok  –  pénzügyi,
gazdasági,  gazdálkodási  szakmai  képzésére,  a  tudás  alapú  mecenatúrára,  az  ifjúsági
munkanélküliség  csökkentését  is  célzó  pályaorientációra,  a  karrier  tanácsadásra,  az  egyéb
foglalkoztatáspolitikai eszközökre,  továbbá a mindezeket támogató kutatási  és tudományos
tevékenységre,  amihez  szervezi  a  tanárok  és  egyéb  szakemberek,  tanulók,  hallgatók,  a
családok, valamint az ifjúsági közösségek aktív közreműködését, részvételét. Tudományos és
kutatási eredményeit az Alapítvány mind szélesebb körben osztja meg, ezzel is elősegítve a
kapcsolódó társadalmi érdekek széles körű egyeztetését. Közreműködik továbbá a nevelés és
oktatás,  készség-  és  képességfejlesztés,  tehetséggondozás,  ismeretterjesztés
feltételrendszerének  javításában,  illetve  az  önálló  életvezetés,  illetve  a  versenyképesség
növelése  érdekében  az  elhelyezkedés,  a  vállalkozás  indítás,  illetőleg  új  munkaalkalmak
esélyeit  növelő  ismeretek  terjesztésében,  az  ezzel  kapcsolatos  programok  szervezésében,
valamint  támogatja,  segíti  különböző  képzések,  tudományos  tanácskozások,  konferenciák
szervezését,  és  publikációk,  ismeretterjesztő  munkák  elkészítését  ösztöndíjak  nyújtásával,
vagy tanulmányutak költségeihez való hozzájárulásával is.  Továbbra is  kiemelten preferált
támogatási  cél  a  rákellenes  küzdelem,  a  beteg  gyermekek  gyógyítása,  a  kiemelten
színvonalasnak ígérkező tudományos,  komolyzenei,  színházi  előadások, valamint  a sikeres
sportágak, nagyszabású sportesemények támogatása.

A szervezet képviselete megváltozott:

Az új képviselő:

Név: Schrankó Péter
Anyja neve: Hajdu Erzsébet
Lakcíme: 1072 Budapest, Rákóczi út 36.
Tisztsége: Ügyvezető
Képviseleti joga: Általános, önálló

Dr.Vízi E. Szilveszter,  Dr. Mészáros Tamás, Balogh Gabriella, Azurák Csaba, Rudas Ágnes
képviseleti joga változatlan.

Az alapító okirat módosításának kelte: 2017. június 23.

A  végzés  ellen  a  kézbesítéstől  számított  l5  nap  alatt  fellebbezésnek  van  helye,  melyet  a
Fővárosi Ítélőtáblához címezve a Fővárosi Törvényszéknél lehet elektronikusan benyújtani. A
bíróság  tájékoztatja  a  fellebbezésre  jogosultakat,  hogy  az  ítélőtábla  előtti  eljárásban  a
fellebbezést előterjesztő fél számára a jogi képviselet kötelező. 

I N D O K O L Á S

A „Közösen a jövő munkahelyeiért” Alapítvány és az OTP Fáy András Alapítvány alapítói
jogainak gyakorlói 2017. június 23. napján határoztak a „Közösen a jövő munkahelyeiért”
Alapítványnak  az  OTP  Fáy  András  Alapítványba  történő  beolvadásáról  akként,  hogy  a
„Közösen  a  jövő  munkahelyeiért”  Alapítvány  beolvadás  következtében  jogutódlással
megszűnik, általános és teljes körű jogutódja az OTP Fáy András Alapítvány. A „Közösen a
jövő munkahelyeiért” Alapítvány átalakuláskor meglévő vagyona a beolvadással az OTP Fáy
András Alapítvány vagyonának részévé válik. 



Az  egyesülő  szervezetek  elfogadták  az  átalakulási  tervet  és  megkötötték  az  egyesülési
szerződést, elkészítették a  vagyonleltár és vagyonmérleg-tervezeteket, amelyekhez csatolták a
független könyvvizsgáló jelentését, továbbá a módosított alapító okiratot.

Ezt követően az egyesülő szervezetek kérelmet terjesztettek elő a bíróságnál a Közösen a jövő
munkahelyeiért”  Alapítványnak  az  OTP  Fáy  András  Alapítványba  történő  beolvadása
érdekében. Kérelmükhöz csatolták az egyesülő alapítványok határozatait  az egyesülésről, a
kuratóriumi  elnökök  nyilatkozatát  arról,  hogy  az  alapítványoknál  munkavállalói
érdekképviselet  nem  működik,  az  egyesüléssel  érintett  alapítványok  vagyonmérleg-  és
vagyonleltár tervezetét,  a független könyvvizsgálói jelentést tartalmazó okiratot, az egyesülési
szerződést,  az  egyesüléssel  érintett  alapítványok  felügyelőbizottságának  az  egyesüléssel
kapcsolatos nyilatkozatát, az egyesülési tervet.

A bíróság a Ptk.  XIII. Fejezetében, illetőleg az egyesülési  jogról,  a közhasznú jogállásról,
valamint a civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény
[Ectv.]  II/A.  fejezetében,  továbbá  az  egyes  jogi  személyek  átalakulásáról,  egyesüléséről,
szétválásáról  szóló  2013.  évi  CLXXVI.  törvény [átalakulási  tv.]  2-11.  és  17-21.  §-aiban,
továbbá  a  civil  szervezetek  bírósági  nyilvántartásáról  és  az  ezzel  összefüggő  eljárási
szabályokról  szóló  2011.  évi  CLXXXI  törvény  [Cnytv.]  58.-58/B.  §-aiban  előírtakat
alkalmazva vizsgálta a kérelmet.

A bíróság megállapította, hogy a beolvadással történő egyesülés iránti kérelem és a becsatolt
okiratok  megfelelnek  a  vonatkozó  törvényekben  foglaltaknak.  Az  egyesülő  szervezetek
elkészítették  és  elfogadták  az  előírt  átalakulási  tervet,  vagyonmérleg-  és  vagyonleltár-
tervezeteket,  beszámolókat,  könyvvizsgálói  jelentést.  Az  átalakulási  tv.  9.  §-ában
meghatározott  közlemény és  vagyonmérleg-tervezetek  közzétételre  kerültek.  A nyitva  álló
határidőben hitelezői követelésre vonatkozó igénybejelentés nem érkezett. A Nemzeti Adó- és
Vámhivatal a Cnytv. 58/B. § (7) bekezdése szerinti felhívásra tájékoztatta a bíróságot, hogy
adókötelezettségek  teljesítésének  ellenőrzésére  irányuló,  illetve  ezzel  összefüggő  hatósági
eljárás vagy annak kezdeményezése nincs folyamatban.

Mindezekre  figyelemmel  a  bíróság  a  Cnytv.  2.  §-ában  meghatározott  feladatkörében  a
rendelkező részben foglaltak szerint határozott.

Budapest, 2018. január 19.

dr. Pap Réka Orsolya s.k.
     bírósági titkár

A kiadmány hiteléül:
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