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Nyíregyházi Törvényszék
Nyíregyháza
24.Pk.60.062/2015/25. szám
A Nyíregyházi Törvényszék a Geszterédi Aranyszablya Társaság Alapítvány (4232
Geszteréd, Kállói utca 2. szám alatti székhelyű, 2453. szám alatt nyilvántartásba vett) civil
szervezet Rácz János 4031 Debrecen, Dorottya út 29. sz., Rácz Jánosné 4031 Debrecen,
Dorottya út 29. sz., Rácz Gergely Egyesület Királyság, 59. Surbiton, Warren Drive North 11.,
Sass Edina Hedvig 1041 Budapest, Závodszky Zoltán út 39. 1/6. szám alatti lakos alapítóinak
kérelmére indult közhasznú jogállásának nyilvántartásba vétele és változásbejegyzési
ügyében meghozta a következő
VÉGZÉST
A bíróság a 2020. április 6. napján 20. és 21. sorszám alatt, 2020. április 9-én 23. sz. alatt
bejelentett változást t u d o m á s u l v e s z i , e z z e l e g y i d e j ű l e g a z a l a p í t v á n y t
közhasznú jogállásúvá minősíti.
Elrendeli a civil szervezetek nyilvántartásában 2453. sorszám alatt bejegyzett adatokban az
alábbi változások átvezetését, a korábbi adatok egyidejű törlése mellett:
I. Alapító okirat módosításának időpontja:

2020. március 31.

II. Az alapítvány jogállása:

közhasznú

A bíróság a változásbejegyzési, illetve közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele iránti
kérelemnek helyt adó végzését továbbítja az Országos Bírósági Hivatalnak az országos
névjegyzék útján történő közzététel céljából.
A végzés ellen fellebbezésnek nincs helye. 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
Nyíregyházi Törvényszék előtt. A per megindításának a végzés országos névjegyzékben történt
közzétételétől számított hatvan napon belül van helye. A határidő elmulasztása jogvesztéssel
jár.
I N D O K O L Á S
A civil szervezet alapítói 2020. április 6. napján 20. sorszám alatt közhasznú jogállás
nyilvántartásba vétele, ezzel egyidőben 21. sz. alatt, majd hiánypótlási felhívásra 2020. április
9. napján 23. sz. alatt változásbejegyzésre irányuló kérelmet terjesztettek elő a Nyíregyházi
Törvényszéken elektronikus úton. Kérték a közhasznú jogállás és az alapító okirat módosítás
nyilvántartásba vételét.
A bíróság a változás bejegyzésről és a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételéről a civil
szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011.
évi CLXXXI. törvény (Cet.) 44. § (8) bekezdése alapján egy eljárásban dönt.
A bíróság az előterjesztett kérelmek és a becsatolt iratok alapján a következőket
állapította meg:
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A közhasznú jogállás iránti kérelem tartalmazza Cet. 44. § (3) bekezdésében foglalt tartalmi
elemeket és a kérelmezők csatolták a Cet. 44. § (5) bekezdésében felsorolt okiratokat.
A bíróság letétbe helyezett beszámolók alapján megállapította, hogy a civil szervezet az
egyesülési jogról, a közhasznú jogállásról, valamint a civil szervezetek működéséről és
támogatásáról szóló 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) 32. § (4) bekezdés a.) pontja, illetve az
Ectv. 32. § (5) bekezdés c) pontja alapján megfelel a közhasznú jogállás megszerzése
feltételeinek.
Az alapítvány vezető tisztségviselői nyilatkoztak arról, hogy nem esnek az Ectv. 39. §-ában
meghatározott kizáró okok alá, és nyilatkoztak arról, hogy tudomásul veszik az Ectv. 38. § (1)
és (2) bekezdéseiben foglaltakat.
A kérelmezők nyilatkoztak arról, hogy a bírósághoz korábban benyújtott létesítő okirat nem
tartalmazza az Ectv-ben előírt rendelkezéseket, ezért a közhasznú jogállás nyilvántartásba
vétele iránti kérelemmel egyidejűleg változásbejegyzési űrlappal benyújtották a módosított
alapító okirat.
Az alapítvány változásbejegyzés iránti kérelme tartalmazza a Cnytv. 23. §-ában meghatározott
adatokat, és az alapítók csatolták Cnytv. 24. § (3) bekezdése szerint a változásokkal egységes
szerkezetbe foglalt létesítő okirat szövegét.
A bíróság megállapította, hogy a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt, 2020. március
31-én kelt létesítő okirat tartalmazza az Ectv. VII. fejezetében előírt rendelkezéseket.
A Cnytv. 37. § (1) bekezdése alapján a változásbejegyzési eljárásra a szervezet nyilvántartásba
vételére vonatkozó eljárási szabályokat kell alkalmazni.
A törvényszék mindezekre tekintettel a bejelentett változást tudomásul vette, és a Cet. 37. § (1)
bekezdése szerint alkalmazandó 30. § (1) bekezdés alapján elrendelte a változás bírósági
nyilvántartáson történő átvezetését, valamint a Cet. 44. § (1) bekezdése alapján döntött a civil
szervezet közhasznúvá minősítéséről.
A bíróság a Cet. 67. § (4) bekezdése alapján rendelkezett a végzés Országos Bírósági Hivatal
részére közzététel céljából történő megküldéséről.
A jogorvoslati rendelkezés a Cet. 46/A. § (1) -(2) bekezdésén alapul.
Nyíregyháza, 2020. április 14.
Sztupáné dr. Ignéczi Mónika
bírósági titkár

ZÁRADÉK
A bíróság megállapítja, hogy jelen, 24.Pk.60.062/2015/25. számú végzés 2020. április 14.
napján jogerős és végrehajtható.
Nyíregyháza, 2020. április 14.
Sztupáné dr. Ignéczi Mónika
bírósági titkár

