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Veszpr6mi Tiirv6nysz6k
8.Pk. 60.027 t2013/19.

A Ves'pr6mi T<irvdnysz6k a Dr. Szenthe Ugyvddi Iroda (k6pviseli: Dr. Szenthe Zsolt i.igyv6 d; t200
Veszpr6m, Addm IvSn u. 6.) 6ltal kdpviselt B6rdi Farkas J6nos (8440 Herend, D6zia Gy. u.g.)
alapit6 6ltal ldtrehozottBalaton-felvid6ki Nemzeti oktatisi Neveldsi Alapitvriny (g245 i6szoly,
Andr6s u. 23.; megyei nyilvfintartSsi szdm: 19-01-0001672) bir6sSgi nyiivrintartfusba v6tele ir6nt
folyamatban volt iigydbe fr me ghozta a k6vetkez6

v6gz6stz
A tdrv6nysz6k elrendeli az alapftvAnynak a 2011. 6vi CLXXV. tiirv6ny szerinti kiizhasznris6gi
nyilvdntartdsba v6tel6t.

kiizhasznr[.
a kdzhasznris6gi nyilv6ntartdsba v6telt elrendel6
v 6gzds joger6re emelkeddsdnek napj a

Balaton-felvid6ki Nemzeti Oktatdsi Nevel6si Alapftvdny tiirtilve
Balaton-felvid6ki Nemzeti Oktatfsi Nevel6si Kiizhasznf
Alapitvf ny - bejegyezve
Az alapitvfn), rdviditett neve:
A vagyonfelhasznrilfs m6rt6ke

:

BAIIONA- bejegyezve
az tlapitviny c6ljainak megval6sftisa 6rdek6ben a teljes

vagyon, illetve azzal egyiitt annak teljes hozama
fefhaszn6lhat6 - bejegy

Az alapitv6n)' kdpvisel<ij

ezv e

e:

T6thn6 Vidi Rita elntik - m6dositva
(anyja sziiletdsi neve: G6lya Ilonka; megbizSsfinak id6tartama:hatilrozatlan; k6pviseleti jog6nak
terjedelme : 6ltal6nos; kdpviseleti joga gyakorl6s6nak m6dja: dn6ll6)
Az alaoitv6n)' kurat6riumdnak ta&ia:
T6thn6 Vidi Rita elniik - bejegyezve
(lak6helye: 2173 Kaftal, Bocskai tft 34.; anyja sziiletdsi neve: G6lya Ilonka, megbiiis1nak
idftartama:hatfirozatlan)
Dr: Mgrossy Endr6n6 tag
(anyj a szii let6 s i neve : Mdt6

I

I

ona ; me gbizhs 6nak id 6tartam

i.

m6dositva
hatdro zatlan)

-

Okrtis Mariann - m6dosftva
(lak6helye: 1026 Budapest, Bimb6 u.216.; anyja neve: Rezes Irdn, megbizhshnakid6tartama:
hat6rozatlan)

Az alapft6 okirat m6dosft6s6nak id6pontia:

2015. szeptember 8.

Egyebekben a tiirv6nysz6kaz alapft6 okirat 2015. dprilis 8-i m6dosit6sait, valamint az alapitfi
okiratnak a 2013. 6vi V. tiirv6nynek megfelel6 m6dosit6sft

tudomdsul veszi,
6s azt az

alaplndny iratanyagdruil elhelyezL

A bfr6s6gi nyilvhntartSst 6rint6 m6dosft6st a nyilv6ntart 6son. iltvezeti, egyben az

orszhgos

nyilvSntartlst vezet6 Orsz6gos Bfr6s6gi Hivatalt, valamint a torv6nyessdgi ellen6rz6st gyakorl6
Veszprdm Me gyei F6i.igydszs6get 6rtesiti.

Avlgzds ellen annak k6zbesit6s6tol szfimitott 15 napon beliil a Gy6ri iterctilblfunak cimzett, de a
Veszpr6mi Trirvdnysz6kndl 3 p6ld6nyban benyrijthat6 fellebbez6snek van helye. Az it6lot6bla el6tti
eljfirflsban jogi kdpviselet kcitelez6.

Indokol6s:
Az alapit6jogi kdpvisel6je ritj6n k6relmet nyrijtott be a civil

szervezetek bir6s6gi nyilvSntartdsSr6l

6s az ezzel dsszefiigg6 elj6rdsi szabdlyokr6l sz6l6 2011. 6vi CLXXXI. tcirvdny (Cnytv.) 44. $
alapjhn az alapitvfinynak az egyesiildsi jogr6l, akozhasznri jog5ll6sr6l, valamint a civil szervezetek
m{ikdddsdr6l 6s t6mogatilsfir6l sz6l6 2011. 6vi CLXXV. tcirv6ny (Ectv.) szerinti kdzhasznris6gi
nyilv funtarthsba vdtele ir6nt.
Tekintettel ana, hogy az alapitvfinynak a bir6shghoz kor6bban benyrijtott alapit6 okirata nem
tartalmazta az Ectv-ben el6(rt rendelkezdseket, az alapit6 m6dositotta az alapitS okiratot, illetve
feliilvizsg6lva annak rendelkez6seit, hozzfiigazitotta aztEct:'r. 6s a 2013.6vi V. tdrv6ny (fj Ptk.)
rendelkez6seihez, majd ennek tdny5t bejelentette a Cnytv. 37. $ (1) bekezd6sdben 6s az fj Ptk.
hat6lybal6pds6vel cisszefiigg6 itmeneti 6s felhatalmaz6 rendelkez6sekr6l sz6l62013.6vi CLXXVI.
tdrvdny (Ptk6.) 11. $-ban foglalt kcitelezetts6ge alapjhn. A m6dosft6s drintette az alapifilny nev6t,
r<ividitett nev6t, valamint bejelentdsre keriilt a kurat6riumi tagok, illetve a kdpvisel6 anyja sztilet6si
neve.

Beny0jt6sra kertilt a kurat6rium tagtrainak nyilatkozata arr6l, hogy nem esnek az Ectv-ben
meghatfirozott kizilr6 ok al6, valamint a kor6bbi k6t 6v beszSmol6j a az Ectv-ben foglalt
kdvetelmdnyek teljesitds6nek meg6llapfthat6shga 6rdek6ben.

A bir6s6g a v|ltozlsbejegyz6si kdrelem tekintetdben a benyrijtott okiratok 6s a Cnytv. 38. $-a, 53. $
(l) bekezd6se, valamint az tl Ptk-nak a jogi szem6ly 6ltal6nos szabillyai cfmii els6 r6sze 6s az
alapi1rrfinyra vonatkoz6 hatodik r6sze alapjfin azt vizsgfllta, hogy az alapit6 okirat, illetve annak
m6dosft5sa megfelel-e a vonatkoz6 jogszab6lyoknak.

A Cnytv. 44. $ (8) bekezddse 6rtelm6ben a b[rdsdg a vdltozdsbejegyzdsi kerelemr1l ds a kozhasznil
j o gdllds nyilvdntartdsba vdteldrdl e g,t elj drdsb an dant.
AzBctv.75. $ (5)

bekezd6se kimondja, hogy ,,...a2 e torvdny hatdlyba ldpdse ekitt nyilvdntartdsba

e tdrvdny szerinti
31.
2014.
mdjus
napjdig
kezdemdnyezheti
val6
esetdn
az e tdrvdnynek
megfelel1se
feltdteleknek
jilnius
1. napjdt6l csak az e tdrvdny szerint
megfelelS kozhasznilsdgi nyilvdntartdsbo vdtel6t. 2014.
kdzhaszru,isdgi nyilvdntartdsba vett szervezet jogosult a kdzhasznil megjelolds haszndlatdra ds a
ko zhas znil j o gdll dsho z kap c s o I 6 d6 ke dv e zmdnye k i gd nyb ev d te 16re... " .
vett kdzhaszrui, illetve kiemelkedfien kozhaszrui jogdlldsil szervezet az

A

kozhasznri jog6ll6sr6l az Ectv. VlL fejezete rendelkezik. Eszerint kdzhasznfi szervezettl,
min6sfthet6 a Magyarorszdgon nyilvdntartfusba vett kdzhasznt tevdkenys6get vdgz6 szervezet,
amely a t6rsadalom 6s az egy6n kdzcis sziiks6gleteinek kieldgitlsl,hez megfelel6 ir6fon6sokkal
rendelkezik,tovdrbb| amelynek megfelel6 t6rsadalmi t6mogatotts6ga kimutathat6.

szuKsegletemek kiel6git6s6hez.
sztiks6gleteinek
kielegitesehez. amenn),iben
amennyiben az eloz6 dvr6l
dvr6l sz5l6 krizhaszntis6gi mell6klet
cdlcsoportra vonatkoz6 hdatai alapjhn a szewezet szolgilltatisai
szervezet testiileti tagtrain,
munkavdllal6in, <inkdntesein kiviil m6s szemdlyek szimhra ishozZhferhet6ek.

a

Megfelel6 er6forrris 6ll a szervezet rendelkezdsdre. ha az eloz6 kdtlezfut izleti 6v vonatkoz hsilban a
kdvetkez6 feltdtelek kdziil legal6bb egy teljesiil:
a) az ifilagos 6ves bevdtele meghaladja az egymilli6 forintot, vagy
b) ak6t6v egybeszitmitottadSzolt eredmdnye (trirgydvi eredmdnye) nem negatfv, vagy
c) a szemflyi jellegti rfiforditisai (kiad6sai) avezet6 tiszts6gvisel6k juttat6sainak figyelembev6tele
ndlkiil - el6ri az cisszes r6fordit6s (kiad6s) egynegyed6t.

-

az el6z6 kdt lezhrt izleti Eve
vonatkoz6s6ban a kdvetkez6 feltdtelek kdzi.il legaldbb egy teljesi.il:

a) a szemllyi jiivedelemad6 meghatfirozott r6sz6nek az ad6z6 rendelkez6se szerint a szervezetnek
felaj6nlott 6sszegb6l kiutalt dsszeg el6ri az Ectv. 54. $ szerinti bev{tel n6lkiil szSmitolt 6sszes
bev6tel kett6 szir,allkSt, v agy
b) akdzhasznri tevdkenysdg 6rdek6ben felmertilt kcilts6gek, r6fordit6sok el6rik az cisszes rtiforditrls
fel6t a k6t 6v fltlagtban,vagy
c) kdzhasznri tevdkenys6gdnek ell6t6sfit tart6san (kdt 6v fitlagiban) legal6bb tizkdz1rdekti dnk6ntes
tevdkenysdget v6gzo szem6ly segfti a kdz5rdeki <ink6ntes tev6kenys6gr6l sz6l6 2005. 6vi
LXXXVIIL T<irvdnynek megfeleloen.
6rtelm6ben fn. kdzhasznt szervezetk6nt kiz6r6lag olyan civil szervezet vehet6
nyilvdntartdsba, amely m6r legalilbb k6t 6ve mtikddik, azazkdt egymdst kcivet6 lezfirtizleti 6vvel
rendelkezik. Az Ecttr. 3I-41. $-ai tartalmazzSk azokat a felt6teleket, melyek a kiizhasznitslryi
nyilvilntartSsba vdtelhez szi.iks6gesek, idedrtve a ldtesft6 okirat kcjtelez6 tartalmi elemeit.

Az Ectv.

A

bfr6s6g a besz6mol6k adatai alapliln meg6llapftotta, hogy megfelel6 er6forr6s hll az alapitv1ny
rendelkez6s6re, illetve megfelelci tdrsadalmi t6mogatotts6g mutathat6ki az alapitvfinynill.

Meg6llapitotta a bir6s6g azt is, hogy a bfr6s6ghoz becsatolt, a,2015. szeptember 8. napj6n
elfogadott, a m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe foglalt alapit6 okirat tartalmazza a k1zhaizni
nyilvfintattflsba v6telhez szi.iksdges, azEctv-ben irt kcitelezo tartalmi elemeket, valamint avezet|
tisztsdgvisel6k nyilatkoztakarr6l, hogy nem esnek az Ectv-ben meghatinozottkizhr6 ok al6.
Mindezek alaplSn a bir6sig a rendelkez6 rdszben foglaltak szerint az alapiwdny m6dositott nevdt,
rdvidftett nev6t, a kurat6rium tagjainak 6s a k6pvisel6 anyja sziilet6si nev6i, a ldtesit6 okirat
m6dositds6t a Ptk. 3:13. $ (l) bekezd6se szerint nyilv6ntart6sba vette, illetve az alapit6 okiratnakaz
fj Ptk-nak es azEctv-nek megfelel6 m6dosit6s6t tudom6sul vette, 6s elrendeltei k6rha.zntsfusi
ny ilv fintartSs

b

a v6te I dt.

Az alapitvhny az alapito okirata m6dosftris6nak bfr6s6gi nyilvintaftilsba vdtel6t kcivet6en csak az rii
Ptk. rendelkezdseinek meefele16en miikddhet.
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107.

$ (3) bekezdds alapjin az

alapiwfiny

kurat6riu
laminl az
elir6st a

itotta abir6s6gi nyilv6ntart6sban'

A bfr6s6g azigy'szs'gr6l sz6l6
A t6rv6nysz 6k aviitoz6sr6l 6rtesiti az erszilgos Bir6s6gi Hivatalt'
a v6ltoz6sbejegyz6s elrendel6s6r6l 6s a
2011. lviclxil. ttirv6ny,2g. g (2) bekezd6se drtelm6ben
Yei
sz6l6 hatfuozatot
k;zhaszni
€tt'
' $ (1) bekezddse
F6i.igy6szsd
rc6
u'"tti miikiid6s fel
illetve az E
ir 6ny ad6 szab 6lY ok szerint.

Pp' 233' $ (1) bekezddse alapj6n
Av6gz6sellen a cnytv. 5. $ (1) bekezd6se szerint alkalmazand6
fellebbez6snek van helYe.
Veszpr6m, 2015. november 20'
dr. Szhntay Bemadett s.k.

bir6s6gi titk6r

Akiadmfny hitel6iil:

