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V É G Z É S

A Budapest Környéki Törvényszék a Magyarországi Fogvatartottak Országos Emberjogi
és  Érdekvédelmi  Egyesülete  elnevezésű  civil  szervezetet  TE  6951   szám  alatt
nyilvántartásba veszi.

1./  A  szervezet  neve:  Magyarországi  Fogvatartottak  Országos  Emberjogi  és
Érdekvédelmi  Egyesülete 

2./ A szervezet rövidített neve:  MFOESZ    

3./ A szervezet székhelye:   2151 Fót, Szent Imre utca 33.

4./A képviselő neve, anyja neve, lakcíme, képviselet módja, terjedelme, képviselet időtartama,
megszűnésének időpontja:

-  Jamrik-Pordány András Attila (elnök), an.: Lévai Magdolna, 2151 Fót, Szent Imre
utca 33. önálló, általános, határozott 5 év, 2021. 01.15.

5./ A szervezet célja:  

 Tevékenységével  elősegítse  a  hazai  fogvatartottak  jogbiztonságát.  Az  emberi  jogok
maradéktalan tiszteletben tartása mellett, az emberi jogok elmozdítása és minden nemű
jogtalanság elleni hatékony fellépése. Minden törvényes eszközzel való fellépés, amely a
társadalom, valamint a bv. intézetekben, rendőrségi fogdákban, határőrizetesek, és az
idegenrendészeti eljárás alá vont személyek, illetve rendészeti, őrizetesekkel kapcsolatos
fogvatartotti jogbiztonságát szavatolja, elősegíti. Elősegíti a fogvatartottak tudáshoz való
hozzájutásának  egyenlő  lehetőségét.  Az  egyéni  és  közösségi  jogaik  biztosítását,
lehetőségét, illetve az egyéni és közösségi jogaik biztosítását. Támogatja a fogvatartottak
kapcsolattartását, különös tekintettel a családok megerősítésére. Biztosítja a Pp. 67.§. (1)
bekezdés g) pontja alapján az egyesület, mint emberjogi és érdekvédelmi szervezet, saját
tagjainak  olyan  pereiben  meghatalmazottként  történő  eljárási  képviseletét,  melyek
tárgya a szervezet alapszabályában meghatározott jogok és érdekvédelmi célok körébe
vonható. Az emberi jogok egyeteme nyilatkozatában szereplő emberi jogok tiszteletben
tartása, azok maradéktalan érvényesítése.  

6./ A szervezet célja szerinti besorolása és a besorolás kódja:
1.13. jogvédő tevékenység
1.13.1. kód: 1300

7./ A létesítő okirat kelte: 2016. január 15.                                        
8./ A  szervezet formája: Egyesület

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül van helye fellebbezésnek, melyet a
Fővárosi  Ítélőtáblához  címezve,  de  e  törvényszéknél  elektronikusan  kell  benyújtani.
Törvényszék tájékoztatja Kérelmezőt,  hogy az ítélőtábla előtti  eljárásban a jogi képviselet
kötelező.
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                                                           I N D O K O L Á S :

Kérelmező 2015. december 01. napján a fenti civil szervezet nyilvántartásba vételét kérte. A
törvényszék által  elrendelt hiánypótlási felhívásnak a szervezet maradéktalanul eleget tett.
Mivel a létesítő okirat és mellékletei az egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a
civil szervezetek működéséről és támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvényben (Ectv),
a  civil  szervezetek  bírósági  nyilvántartásáról  és  az  ezzel  összefüggő eljárási  szabályokról
szóló  2011.  évi  CLXXXI.  törvényben (Cnytv),  illetve  a  2013.  évi  V.  törvény (Ptk)  3:63-
3:87.§-aiban, az előbbiekben nem szabályozott kérdésekben a 3:1-3:48.§-aiban foglaltaknak
megfelelnek, a törvényszék a  Cnytv. 2.§ b./ pontjában foglalt felhatalmazás folytán a 30. §
(1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott és a nyilvántartásba
vételt elrendelte.

A fellebbezés  lehetőségét  a  Cnytv.  5.§  (1)  bekezdés  folytán  alkalmazandó  1952.  évi  III.
törvény (Pp.)  233. § (1) bekezdése biztosítja. Az ítélőtábla előtt a jogi képviselet a Pp. 73/A.§
(1) a) pontja alapján kötelező.

Budapest, 2016. február 03. 
                           dr. Nyiregyházi Judit 

              bírósági titkár
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A Magyarországi Fogvatartottak Országos Emberjogi és Érdekvédelmi Egyesülete civil
szervezet ügyében a törvényszék megállapítja, hogy a 2016. február 03. napján meghozott 4.
sorszámú végzés 2016. február 19. napján jogerőre emelkedett.

Budapest, 2016. február 24.

Balláné dr. Illés Ivett 
                  bírósági titkár


