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VÉGZÉS
A bíróság elrendeli a 01-02-0012404 nyilvántartási számú Sárkány Diáksport Egyesület elnevezésű civil
szervezetre vonatkozó alábbi változások bejegyzését:
1./ A bíróság elrendeli a szervezet közhasznú jogállásának nyilvántartásba vételét.
2./ A bíróság elrendeli az egyesület formájának nyilvántartásba vételét: sportegyesület
3./ A szervezet képviselőjének adatai kiegészültek:
Név:
Anyja neve:
A képviseleti jog gyakorlásának módja:
A képviseleti jog gyakorlásának terjedelme:
A megbízás időtartama:
A megszűnés időpontja:

Nádasi Balázs
Bata Márta
önálló
általános
határozott
2020. 05. 22.

4./ Az alapszabály módosításának időpontja: 2016. 05. 22.
A végzés ellen a kézbesítéstől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye a Fővárosi Ítélőtáblához,
melyet jelen bíróságon kell előterjeszteni. Az ítélőtábla előtti eljárásban a fellebbezést előterjesztő fél
számára a jogi képviselet kötelező. A fellebbezés kizárólag elektronikusan terjeszthető elő. A nem
elektronikusan benyújtott fellebbezést a bíróság érdemi vizsgálat nélkül, hivatalból elutasítja.
INDOKOLÁS
A szervezet – jogi képviselője útján – a bíróságnál 13. számon lajstromozott beadványában kérelmet
terjesztett elő a szervezet nyilvántartási adataiban bekövetkezett változások bejegyzésére és ezzel
egyidejűleg, a 14. számon a szervezet közhasznú jogállásának megállapítását is kérte. A bíróság a 15. számú
végzésében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.) rendelkezéseinek
megfelelően módosított alapszabály és okiratok csatolására kérte fel a szervezetet. Az eljárás során az
egyesület egy ízben a hiánypótlásra adott határidő meghosszabbítását kérte, amelynek a bíróság 17. számon
helyt adott.
Az egyesület a hiánypótlás keretében a 18. számon lajstromozott beadványaiban az alapszabályt
módosította, a hiányzó iratokat csatolta.
Mivel a közhasznú jogállás megállapítását megelőzően módosított alapszabályt is mellékelt a szervezet, a
bíróság a fenti kérelmekről a 2011. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban: Cnytv.) 44. § (8) bek. alapján egy
eljárásban dönt.
A 2011. évi CLXXV. törvény (a továbbiakban Ectv.) szerinti közhasznúsági követelmények tekintetében a
bíróság megállapította, hogy a szervezet módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt létesítő okirata
megfelel az Ectv. 34-50. §-ainak. A mellékelt, letétbe helyezett és nyilvánosan is elérhető beszámoló
elektronikus másolata alapján megállapítható, hogy a szervezet eleget tesz az Ectv. 32. § (4) bek. a) és b)
pontjaiban és a 32. § (5) bek. a)-c) pontjaiban meghatározott feltételeknek. A közhasznúsági melléklet
alapján a 32. § (3) bekezdésében foglat feltétel is teljesül.
A fentiek alapján a bíróság a változások és a közhasznú jogállás nyilvántartásba vételét a Ptk. 3:63-3:84.§-ai,
valamint a Cnytv. 37. § (1) bekezdése és 44. §-a alapján a rendelkező részben foglaltak szerint elrendelte, és
a rendelkező részben foglaltak szerint határozott.
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A kérelem, az alapszabály és a kérelemhez csatolt egyéb mellékletek megfelelnek a 2013. évi V. törvény
(továbbiakban: új Ptk.) 3:1-3:48. §-aiban foglalt jogi személyekre vonatkozó általános rendelkezéseinek,
valamint a 3:63-3:87. §-aiban foglalt egyesületekre vonatkozó különös rendelkezéseinek, továbbá a sportról
szóló 2004. évi I. törvény 16-17. §-ai rendelkezésivel is összhangban állnak.
Jelen végzés jogerőre emelkedése napjától az egyesület az új Ptk rendelkezéseinek megfelelően működik
tovább.
A fellebbezési jogról szóló tájékoztatás a Cnytv. 5.§ (1) bekezdésének hivatkozása szerint a polgári
perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény (Pp.) 259. §-a alapján alkalmazandó Pp. 233. § (1) bekezdésén
és a Pp. 234. § (1) bekezdésén alapul.
Budapest, 2016. október 25.
dr. Proczner Ákos s.k.
bírósági titkár
A kiadmány hiteléül:

