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V É G Z É S

A Fővárosi Törvényszék elrendeli a 01-02-0000822 sorszám alatt nyilvántartásba vett Magyar-Orosz
Művelődési és Baráti Társaság vonatkozásában az alábbi változások bejegyzését.

1./ A létesítő okirat módosításának kelte: 2016. szeptember 8.

2./  A  bíróság  megállapítja,  hogy  az  egyesület   a  2011.  évi  CLXXV.  törvény  (Ectv.)  szerinti
közhasznú szervezetnek minősül.

A végzés ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezésnek van helye, melyet a Fővárosi
Ítélőtáblához  címezve  elektronikus  úton  a  Fővárosi  Törvényszéknél  lehet  benyújtani.  A  bíróság
tájékoztatja a fellebbezésre jogosultakat, hogy a másodfokú eljárásban a fellebbezést előterjesztő fél
számára a jogi képviselet kötelező. 

I N D O K O L Á S

Az  egyesület  –  törvényes  képviselője  útján  –  a  nyilvántartást  vezető  bíróságnál  34.  szám alatt
lajstromozott beadványában kérte az egyesület 2013. évi V. törvény (új Ptk.) szerinti működésének
nyilvántartásba  vételét,  valamint  36.  számú  beadványában  a  szervezet  közhasznú  jogállásának
nyilvántartásba vételét.

A bíróság hiánypótlási eljárás lefolytatását követően megállapította, hogy a kérelmezett változások és
a benyújtott  okiratok megfelelnek az új  Ptk. 3:1-3:48.  §-aiban foglalt  jogi  személyekre  vonatkozó
általános  rendelkezéseinek  és  a  3:63-3:87.  §-aiban  foglalt  egyesületekre  vonatkozó  különös
rendelkezéseinek, illetve azok a 2011. évi CLXXV. törvény (Ectv.) I., V. és VI. fejezetében foglalt
általános  rendelkezésekkel  is  összhangban  állnak.  Ennek  megfelelően  a  jelen  végzés  jogerőre
emelkedésének napjától az egyesület az új Ptk. rendelkezéseinek megfelelően működik tovább.

A bíróság megállapította továbbá, hogy az alapszabály az Ectv. közhasznú jogállásra vonatkozó VII.
fejezetében foglaltaknak megfelel, az egyesület megfelelő erőforrásokkal rendelkezik az Ectv. 32. §
(4) c) pontja alapján, továbbá megfelelő társadalmi támogatottsága is kimutatható az Ectv. 32. § (5) a)
és b) pontjai alapján. A bíróság az Ectv. szerinti közhasznú jogállás nyilvántartásba vétele feltételeit a
2014-2015. üzleti év eredménye alapján vizsgálta meg.

A fentiekre tekintettel  a bíróság a 2011. évi CLXXXI. törvény (Cnytv.)  37. § (1) bekezdése által
felhívott 30. § (1) bekezdése alapján a rendelkező részben foglaltak szerint határozott. 

A közhasznúsági kérelmet és a változásbejegyzési kérelmet a bíróság a Cnytv. 44. § (8) bekezdése
alapján egy eljárásban bírálta el.

A fellebbezési jogról szóló tájékoztatás a Pp. 233. § (1) bekezdésén alapul.

Budapest, 2016. december 1.

     dr. Kazár Tímea Zsuzsanna s.k.
          bírósági titkár
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