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A Veszpremi Torvenyszek a Pergo Margit Cecilia elnok (8182 Berhida, Rezeda u. 10.)
altal kepviselt Bakony es Balaton Keleti Kapuja Kozhasznu Egyesiilet (8181
Berhida, Veszpremi ut 1-3.; nyt. szam: 2.960) birosagi nyilvantartasba vetele irant
folyamatban levo iigyeben meghozta a kovetkezo

v e g z e s t :

A torvenyszek elrendeli a 2010. aprilis 15. napjaval kozhasznusagi
nyilvantartasba vett egyesiiletnek a 2011. evi CLXXV. torveny szerinti
kozhasznusagi nyilvantartasba vetelet.

Az egyesiilet jogallasa: kozhasznu.

A kozhasznu jogallas a kozhasznusagi nyilvantartasba vetelt elrendelS
megszerzesenek idopontja: vegzes jogerore emelkedesenek napja

Az alapszabalv modositasanak idopontja: 2014. Julius 16.

Egyebekben a torvenyszek az egyesiilet 2014. aprilis 17. es 2014. Julius 16.
napjan megtartott kozgyuleseinek liatarozatait es az alapszabalynak a
Polgari Torvenykonyvrol szolo 2013. evi V. torvenynek megfelelo
modositasat
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es azt az egyesiilet iratanyaganal elhelyezi.

A birosag a valtozasrol az Orszagos Birosagi Hivatalt, valamint a torvenyessegi
ellenorzest gyakorlo Veszprem Megyei Foiigyeszseget ertesiti.

A vegzes ellen annak kezbesitesetol szamitott 15 napon beliil a Gyori ftelotablanak
cimzett, de a Veszpremi Torvenyszeknel 5 peldanyban benyujthato fellebbezesnek
van helye. Az itelotabla elotti eljarasban a jogi kepviselet kotelezo.

I n d o k o 1 a s :

Az egyesiilet, mint kerelmezo a civil szervezetek birosagi nyilvantartasarol es az ezzel
osszefiiggo eljarasi szabalyokrol szolo 2011. evi CLXXXI. torveny (Cnytv.) 37. § (i)
bekezdeseben foglalt kotelezettsege alapjan utjan bejelentette es okirattal igazolta,
hogy az egyesiilet nyilvantartasi adataiban valtozas kovetkezett be. A valtozas a
letesito okirat keltet erintette.

A kerelmezo egyben kerelmet nyujtott be a Cnytv. 44. § alapjan az egyesiiletnek az
egyesiilesi jogrol, a kozhasznu jogallasrol, valamint a civil szervezetek miikodeserol es
tamogatasarol szolo 2011. evi CLXXV. torveny (Ectv.) szerinti kozhasznusagi
nyilvantartasba vetele irant.



Tekintettel arra? hogy az egyesiiletnek a birosaghoz korabban benyujtott alapszabalya
nem teljes koruen tartalmazta az Ectv-ben eloirt rendelkezeseket, a kerelenihez
csatoltak az alapszabaly modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt szoveget.
Elobbiekkel osszefiiggesben a kozgyiiles feliilvizsgalta az alapszabaly rendelkezeseit es
hozzaigazitotta azt a 2013. evi V. torveny (uj Ptk.) rendelkezeseihez az uj Ptk.
hatalybalepesevel osszefuggo atmeneti es felhatalmazo rendelkezesekrol szolo 2013.
evi CLXXVIL torveny (Ptke.) 11. §-a alapjan.

Szinten benyujtasra keriilt a korabbi ket ev beszamoloja az Ectv-ben foglalt
kovetelmenyek teljesitesenek megallapithatosaga erdekeben, valamint a 2014. aprilis
30. napjan erkezett beadvany melleldetkent az ujonnan megvalasztott vezeto
tisztsegviselok elfogado nyilatkozata, illeWe nyilatkozata arrol, hogy nem esnek az
Ectv-ben meghatarozott kizaro ok ala.

A Cnytv. 44. § (8) bekezdese ertelmeben a birosdg a vdltozdsbejegyzesi kerelemrol
es a kozhasznu jog alias nyilvdntartdsba vetelerol egy eljdrdsban dont.

A birosag a benyujtott okiratok es a Cnytv. 38. §-a, valamint az uj Ptk-nak a jogi
szemely altalanos szabalyai cimii elso resze es az egyesiiletre vonatkozo masodik resze
alapjan azt vizsgalta, hogy az alapszabaly, illetve annak modositasa megfelel-e a
vonatkozo jogszabalyoknak.

Az Ectv. 75. § (5) bekezdese kimondja, hogy J?...a2 e torveny hatdlyba lepese elott
nyilvdntartdsba vett kozhasznu, illetve kiemelkedoen kozhasznu jogdlldsu szervezet
az e torveny szerinti felteteleknek void rnegfelelese eseten 2014, mdjus 31. napjdig
kezdemenyezheti az e torvenynek megfelelo kozhasznusdgi nyilvdntartdsba vetelet.
2014. junius i. napjdtol csak az e torveny szerint kozhasznusdgi nyilvdntartdsba
vett szervezet jogosult a kozhasznu megjeloles haszndlatdra es a kozhasznu
jogdlldshoz kapcsolodo kedvezmenyek igenybevetelere...".

A kozhasznu jogallasrol az Ectv. VII. fejezete rendelkezik. Eszerint kozhasznu
szervezette minositheto a Magyarorszagon nyilvantartasba vett kozhasznu
tevekenyseget vegzo szervezet, amely a tarsadalom es az egyen kozos sziiksegleteinek
kielegitesehez megfelelo eroforrasokkal rendelkezik, tovabba amelynek megfelelo
tarsadalmi tamogatottsaga kimutathato.

A kozhasznu tevekenyseget vegzo szervezet hozzajarul a tarsadalom es az egyen kozos
sziiksegleteinek kielegitesehez, amennyiben az elozo evrol szolo kozhasznusagi
melleklet celcsoportra vonatkozo adatai alapjan a szervezet szolgaltatasai a szervezet
testiileti tagjain, munkavallaloin, onkentesein kiviil mas szemelyek szamara is
hozzaferhetoek,

Megfelelo eroforras all a szervezet rendelkezesere, ha az elozo ket lezart iizleti ev
vonatkozasaban a kovetkezo feltetelek koziil legalabb egy teljesiil:
a) az atlagos eves bevetele meghaladja az egymillio forintot, vagy
b) a ket ev egybeszamitott adozott eredmenye (targyevi eredmenye) nem negativ,
vagy
c) a szemelyi jellegu raforditasai (kiadasai) - a vezeto tisztsegviselok juttatasainak
figyelembevetele nelkiil - eleri az osszes rafordltas (kiadas) egynegyedet.



Megfelelo tarsadalmi tamogatottsag mutathato ki a szervezetnel, ha az elozo ket lezart
iizleti eve vonatkozasaban a kovetkezo feltetelek koziil legalabb egy teljesiil:
a) a szemelyi jovedelemado meghatarozott reszenek az adozo rendelkezese szerint a
szervezetnek felajanlott osszegbol kiutalt osszeg eleri az Ectv. 54. § szerinti bevetel
nelkul szamitott osszes bevetel ketto szazalekat, vagy
b) a kozhasznu tevekenyseg erdekeben felmeriilt koltsegek, raforditasok elerik az
osszes raforditas felet a ket ev atlagaban, vagy
c) kozhasznu tevekenysegenek ellatasat tartosan (ket ev atlagaban) legalabb tiz
kozerdeku onkentes tevekenyseget vegzo szemely segiti a kozerdekii onkentes
tevekenysegrol szolo 2005. evi LXXXVIII. torvenynek megfeleloen.

Az Ectv. ertelmeben un. kozhasznu szervezetkent kizarolag olyan civil szervezet
veheto nyilvantartasba, amely mar legalabb ket eve mukodik, azaz ket egymast koveto
lezart iizleti ewel rendelkezik. Az Ectv. 31-41. §-ai tartalmazzak azokat a felteteleket,
melyek a kozhasznusagi nyilvantartasba vetelhez sziiksegesek, ideertve a letesito
okirat kotelezo tartalmi elemeit.

A birosag a beszamolok alapjan megallapitotta, hogy megfelelo eroforras all az
egyesiilet rendelkezesere, valamint megfelelo tarsadalmi tamogatottsag mutathato ki
az egyesiiletnel.

Megallapitotta a birosag azt is, hogy a birosaghoz becsatolt, a 2014. Julius 16. napjan
tartott kozgyiiles altal elfogadott, a modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt
alapszabaly tartalmazza a kozhasznu nyilvantartasba vetelhez sziikseges, az Ectv-ben
irt kotelezo tartalmi elemeket, valamint a vezeto tisztsegviselok meg korabban
nyilatkoztak arrol, hogy nem esnek az Ectv-ben meghatarozott kizaro ok ala.

A birosag ezert a rendelkezo reszben foglaltak szerint hatarozott es a letesito okirat
modositasanak keltet a Ptk. 3:13. § (i) bekezdes szerint nyilvantartasba vette, illetve
az alapszabalynak az uj Ptk-nak megfelelo modositasat tudomasul vette. Az egyesiilet
az alapszabalya modositasanak birosagi nyilvantartasba vetelet kovetoen csak az uj
Ptk. rendelkezeseinek megfeleloen mukodhet.

A vegzes jogerore emelkedeset kovetoen a birosag intezkedik a valtozasnak a birosagi
nyilvantartason valo atvezetese irant. A torvenyszek a nyilvantartas adatait erinto
valtozasrol a Cnyrv. 100. § (3) bekezdese alapjan ertesiti az Orszagos Birosagi
Hivatalt. A birosag az iigyeszsegrol szolo 2011. evi CLXIII. torveny 28. § (2) bekezdese
ertelmeben a kozhasznu nyilvantartasba vetelrol szolo hatarozatot megkuldeni
rendelte a Veszprem Megyei Foiigyeszsegnek, amely az Ectv. 11. § (i) bekezdese
alapjan a civil szervezet mukodese felett, illetve az Ectv. 47. § alapjan a kozhasznu
miikodes felett torvenyessegi ellenorzest gyakorol a rea iranyado szabalyok szerint.



Megfelelo tarsadalmi tamogatottsag mutathato ki a szervezetneL ha az elozo ket lezart
uzleti eve vonatkozasaban a kovetkezo feltetelek koziil legalabb egy teljesul:
a) a szemelyi jovedelemado meghatarozott reszenek az adozo rendelkezese szerint a
szervezetnek felajanlott osszegbol kiutalt osszeg eleri az Ectv. 54. § szerinti bevetel
nelkiil szamitott osszes bevetel ketto szazalekat, vagy
b) a kozhasznu tevekenyseg erdekeben felmeriilt koltsegek, raforditasok elerik az
osszes raforditas felet a ket ev atlagaban, vagy
c) kozhasznu tevekenysegenek ellatasat tartosan (ket ev atlagaban) legalabb tiz
kozerdekii onkentes tevekenyseget vegzo szemely segiti a kozerdeku onkentes
tevekenysegrol szolo 2005. evi LXXXVIII. torvenynek megfeleloen.

Az Ectv. ertelmeben lin. kozhasznu szervezetkent kizarolag olyan civil szervezet
veheto nyilvantartasba, amely mar legalabb ket eve miikodik, azaz ket egymast koveto
lezart uzleti ewel rendelkezik. Az Ectv. 31-41. §-ai tartalmazzak azokat a felteteleket,
melyek a kozhasznusagi nyilvantartasba vetelhez sziiksegesek, ideertve a letesito
okirat kotelezo tartalmi elemeit.

A birosag a beszamolok alapjan megallapitotta, hogy megfelelo eroforras all az
egyesiilet rendelkezesere, valamint megfelelo tarsadalmi tamogatottsag mutathato ki
az egyesiiletnel.

Megallapitotta a birosag azt is, hogy a birosaghoz becsatolt, a 2014. Julius 16. napjan
tartott kozgyiiles altal elfogadott, a modositasokkal egyseges szerkezetbe foglalt
alapszabaly tartalmazza a kozhasznu nyilvantartasba vetelhez sziikseges, az Ectv-ben
irt kotelezo tartalmi elemeket, valamint a vezeto tisztsegviselok meg korabban
nyilatkoztak arrol, hogy nem esnek az Ectv-ben meghatarozott kizaro ok ala.

A birosag ezert a rendelkezo reszben foglaltak szerint hatarozott es a letesito okirat
modositasanak keltet a Ptk. 3:13. § (i) bekezdes szerint nyilvantartasba vette, illetve
az alapszabalynak az lij Ptk-nak megfelelo modositasat tudomasul vette. Az egyesiilet
az alapszabalya modositasanak birosagi nyilvantartasba vetelet kovetoen csak az uj
Ptk. rendelkezeseinek megfeleloen miikodhet

A vegzes jogerore emelkedeset kovetoen a birosag intezkedik a valtozasnak a birosagi
nyilvantartason valo atvezetese irant. A torvenyszek a nyilvantartas adatait erinto
valtozasrol a Cnytv. 100. § (3) bekezdese alapjan ertesiti az Orszagos Birosagi
Hivatalt. A birosag az iigyeszsegrol szolo 2011. evi CLXIII. torveny 28. § (2) bekezdese
ertelmeben a kozhasznu nyilvantartasba vetelrol szolo hatarozatot megkiildeni
rendelte a Veszprem Megyei Foiigyeszsegnek, amely az Ectv. 11. § (i) bekezdese
alapjan a civil szervezet mukodese felett, illetve az Ectv. 47. § alapjan a kozhasznu
mukodes felett torvenyessegi ellenorzest gyakorol a rea iranyado szabalyok szerint.


