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Nyireryhizi Tdrv6nysz6k
Nyireryhiza
2 4.Pk60.022 I 2002I 62. szim
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(A beadvdnyokban erre a szdmra kell hivatkozni.)

A

Nyiregyh6zi Tdrv6nysz6k a Dr. Kdddr Baldzs Ugnidi lroda (szdkhelye: 1054
Budapest, Bdthopt utga 7, sz., elidr6 iigndd: dr. Kdddr B.aldzs) dltal kdpviselt
MAGYAR ST'RGOSSEGI ORVOSTAIII TARSASAG KOZHASZI\U
EGYESOLET (1028 Budapest, Hidegkriti rit 153. sz. alatti szdkhelyii,2056. szim alatl
nyilvrintartrisba vett) civil szervezel ktizhasznri jog6ll6s nyilv6ntart6sba v6tele 6s
vdltozfs bejeryz6si ilgy6ben meghozta a kdvetkez6

VEGzEsr
A bir6s6g a2014. december 05. napj6n 54. sorszrlm alatt, majd 2015. jrinius 03. napj6,n
61. sorszilm alaff bejelentett vdltoztisl ludomdsul
az egyes lilelet kiizhasznivd min6siti.

veszi, ezzel egyidejlileg

Elrendeli az eryestletek nyilv6ntartrls6ba 2056. sorsz6m alatt bejegyzett adatokban az
al6bbi v6ltozrisok 6wezetds6t, a kor6bbi adatok egyidejii tdrldse mellett:

Alaoszabily m6dosit6s6nak id6pontja: 2015. 6prilis 29.
Az egyesiilet iog{ll6sa: kdzhasznf.

A tiirv6nyessdgi ellen6rz6st a F6vdrosi F<iiigy6szs6g ryakorolja.

A

vflgzds ellen a kdzbesit€stdl szi.rnitott 15 nap alatt a Debreceni Itdl<itriblihoz cimzett,

de a Nyireryhrizi

Tdrv6nysz6ken ir6sban,

fellebbez6snekvanhelye'

I

NDo

3

(h6rom) pdld6nyban benyfjtand6

Ko LAs

szervezet kdpviseldje - jogi k6pvisel6 ftjAn 2014. december 05. napjdLn 54.
sorsz6m alatt k6relmet terjesztett el6 a k<idrasznf jog6ll6s ismetelt nyilv6ntart6sba
v6tele, ezzel eryid6ben, majd hiri.nyp6tL{si felhivrist ktivet6en 2015. junius 03. napjdn
61. sz. alatt az egyesiilet v6ltoz6s bejegyz6se irri.nt, tekintettel arra, hogy az alapszab[lyt
az egyesiil6si jogr6l, a kozhasmf jog6llasr6l, valamint a civil szervezetek miikddisdr6l
6s tdmogatdsri.r6l sz6l6 2011. 6vi CLXXV. ttirvdny (Ectv.), illetve a Polgriri
Ttirvdnyktinyw6l sz6l6 2013. 6vi V. tdrvdny (Ptk.) rendelkez6seinek megfelel6en
m6dositottrik.

-

A civil

A bir6s6g a viitozhs bejegyzdsr6l 6s a kdzhasmri jog6ll6s nyilvdntartrisba v6teldrdl

a

civil szervezetek bir6s6gi nyilv6ntartrisrir6l 6s az ezzel risszeffigg6 eljalisi szab6lyokr6l
sz6l6 20ll.6vi CLXXXI. tiirv6ny (Cet.) 44. $ ($ bekezd€se alapjrin egy elj6r6sban

ddnt.
A

r

bir6s6g az elilte4esztett k6relmek 6s a becsatolt iratok alapjri.n
6llapitotta meg.

a

kcivetkeztiket

1[

2

A

krizhasznri jog6ll6s ir6nti k6relem tartalmazza Cet. 44. $ (3) bekezd6s6ben foglalt
tartalmi elemeket ds a k6relmez6 csatolta a Cet.44. $ (5) bekezdds6ben felsorolt
okiratokat.

A civil szelezel

az Ectv. 32. $ (4) bekezd6s a) pontja, illetve az Ectv. 32. $ (5)
bekezd6s b) pontja alapjrin megfelel a ktizhasznf jogrilliis megszerz6se felt6teleinek.

A

-

v6ltozilsbejegyzdsi kdrelemmel becsatolt m6dosit6sokkal egys6ges szerkezetbe
foglalt 61. sz. alatti ldtesit6 okirat tartalmazza az Ectv. VII. fejezet6ben el6irt
rendelkezdseket, 6s a civil szervezet a Polgriri T<irv6nyk0nyvr6l sz6l6 2013. 6vi V.
ttirvdny hatrilybaldpds6vel <isszeffigg6 6tmeneti ds felhatalmaz6 rendelkez6sek<il sz6l6
2013. dvi CLXXVII. tv. ll.$ (l) bekezd6se drtelm6ben a Polg6ri T<irv6nyktinlvr6l
sztit:2013. 6vi V. tv. rendelkezdseinek megfeleloen m6dositotta az alapszabhllt.

-

Az egyesiilet vezet6 tiszts6gvisel<ii nyilatkodak arr6l, hogy nem esnek az Ectv-ben
meghatdrozott kiz6r6 okok ali.
egyestilet vdltoz6sbejegyz6s iriinti k6relme tartalmazza a Cet 23. $dban
meghatrirozott adatokat, ds a k6relmez6 csatolta a v6ltoz6sbejegyzdsi kdrelemmel
6rintett, Cet. 24. $-a szerinti okiratokat.

Az

Az irinyadi

bir6srigi gyakorlatra figyelemmel a kdrelemhez csatolt iratokb6l
megrillapithat6, hogy a v6ltozis-bejelentflst a Cet. 37. S (1) bekezdisdben foglalt
hat6rid6n beltil az egyesiilet kdpviseletdrejogosult szemdly tette, s a bejegyz6s alapj6ul
szolgiil6 hat6rozatot a szervezet megfeleki szerve hozta meg (BH. 1992.493.).

A tdrvdnyszdk mindezekre tekinteftel a bejelentett vitltozist tudomtisul vete, 6s a CeL
37. S @ bekezdCse szerint alkalmazand6 30, g (1) bekeTdds alapjrin elrendelte a
villtozis bir6s6gi nyilviintartiison t6rtdn6 6tvezet6s6t, valamint a CA aa. $ (1)
bekezd6se alapjrin ddnttitt a civil szervezet ktizhasznfivii min6sit6s6r6l.
Av6gzfls elleni fellebbezdsijog a Cet. 5. S (I) bekezddse szerint alkalmazandl Pp.233.
$-dz alapul.
tl
sI'l I.'tNyireryhiza, 2015. jrilius 02.
Sztup6n6 d
M6nil6a sk

bi

ti

7.
o

0r)4

\,{ d er'6
.,.1/-e',.r1 . /1. hil-5^,,,;,., rr'i

Lt ccfir
lils

,,'.. '.". ,'. '-,., .l:,.}i-+

\.. i. i, r i.'., ',

/d

'*

t, / /

yhiw

a dnitn

/ irirr;i:i IrS
lzrL,.ri,

JQ

,

.. ..t,,.,

,/C.

t"nrAa'46ru.7,

w{

n,1

tf.l

tii$
fr:s

{rre

a

\\
Debreceni itetOUota
Pkt.11.20.566 | 20 L5 | 2. szdm

iIcS\htiri litn.(ir) srdk
N

2015

t hriza

-t1- 0 I
......-......db

7

A Debreceni iteftaOta a

Magyar S0rg6ss6gi Orvostani Tdrsasag K6zhasznri
Egyestilet nyilv5ntartott adataiban tcirt6nt v5ltoz5s 5tvezet6se 6s krizhaszn0

a

ir6nti

v6tele
Ugy6ben
Nyiregyh5zi T6rv6nysz6k
24.Pk.60.02212002162. sz5m[ v6gz6se ellen az U9y6sz (elj5r6 09y6szi szerv elsri
fokon: a Szabolcs-Szatm5r-Bereg Megyei F609y6szs6g) 5ltal 63. sorsz5m alatt
el6terjesAett
6s az Ugy6szt a fellebbez6si elj5rSsban k6pviset6 Debreceni
nyilv5ntaft5sba

-

Fellebbviteli ffiUgy6szs6g 6ltal fenntartott
kOvetkez6

-

fellebbez6s folyt5n meghozta

a

v6gz6st:
Az lt6l6t5bla az els6fok0 bir6s5g v69z6s6t helybenhagyja.
Ez ellen a vegz6s

ellen nincs helye fellebbez6snek.

Indo'kol5s
A

Magyar SUrg6s#gi Orvostani T5rsasSg K6zhaszn[ Egyes0letet a SzabolcsSzatm6r-Bereg Megyei Bilrosag 2. sorsz5mri v6gz6s6vel vette nyilv6ntartiisba,
egyszersmind kdzhasznri jog5ll5s0v5 nyilv5nltotta a kdzhaszn0 szervezetekr6l sz6l6
1997. 6vi CLVI. t0rv6ny (Ksztv.) alapjSn. A hatdrozatot az igydsz fellebbez6se
nyom5n elj5r6 Legfels6bb Bir.os6g 2003. januiir 20-5n kelt
Kny.1.35.2971200214. sz6mri v69z6s6vel helybenhagyta.
Nyiregyh5zi
joger6re
2014. november 5-6n
emelkedett 50. sorszSm0
T6rv6nysz6k
vegz6#vel a szervezet Ksztv. szerinti kdzhaszn0 jogiill5s6t 2014. jrinius 1.
napjSval hivatalb6l t6r6lte a nyilv5ntart5sb6l.

A

a

2014. december 5-6n 54. sorsz6m alatt az egyesulet jogi k6pviselSje ritj5n
kdrelmet terjesztett el6 az egyesUl6si jogr5l, a kdzhasznri jog5ll5sr6l, valamint a
civil szeruezetek mUk0d6s6r5l 6s t6mogat5s6r6l sz6l6 2011. 6vi CDCff. torv6ny
(Ectv.) szerinti kdzhaszn0 nyilv6ntartdsba v6tele, majd 2015 jinius 3-5n a
nyilviintartott adatiban tcirt6nt vSltozds az alapfto okirat m6doslt5s kelte

-

-

Stvezet6se ir6nt.

Az els6fokri bir.6s5g hiSnyp6tl5si lej5riist kovet6en meghozott 62.

sorsz5mU

vegz6s6ben a k6relmeknek helyt ad6 ddnt6st hozott: a szervezetet az Ectv.
k6zhaszn[ jog5ll5sriv5 nyilv5nitotta 6s elrendelte a kor5bbi adatok egyidejU tdrl6se
mellett az alapszabdly m6dosit5s 2015. 5prilis 29-i id6pontj5nak nyilv5ntart6sba
v6tel6t.
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A v6gz6ssel szemben az tigy6sz nyrljtoft be fellebbez6st, amelyben indftv5nyozta a

tdrv6nysz6k hatSrozat6nak hat5lyon kivtil helyez6#t, ugyanezen blros6g tj
hat5rozat hozatal5ra utaslt5s5t. A fellebbez6sben 3 pontban fejtette ki, hogy
m6dositott alapszab5ly tdrv6ny#rt6 rendelkez6seket
Sll6sponga szerint
taftalmaz, ez6rt nyilv5ntartdsba nem vehet6, az alapj5n nincs helye az egyesUlet
krizhaszn0 jog5ll5sriv6 nyilvSni[as6nak sem.

a

A k6relmez6 a fellebbez6sre 6szrev6telt nem tett.
Az Ugy6szt a fellebbez6si elj5r5sban k6pvisel6 Debreceni Fellebbviteli F6tigy6szseg
a megyei f6ii9y6szs69 fel lebbez6#t fenntaftotta.
Az ltel6t5bla a fellebbez6st nem tal5lta alaposnak.

1. Az i.igy6sz 5ll6spontja szerint a m6dositott l6tesit6 okirat 5.L.21e. pontj6nak
azon rendelkez6se, mely szerint a rendes tag kdteles felk6r6sre egyesUleti
tev6kenys6g6r6l besz5molni, illetve ugyanezen pont f) alpontj5nak azon el6ir5sa,
hogy kdteles k6zremUk0dni az egyesOlet vagyonSnak megteremt6s6ben,
meg6vSs5ban 6s gyarapitSsSban a kdzgyfil6s 6ltal meghat5rozott m6don 6s
m6rt6kben, tdru6nys6rt5, a ftk. 3:65. $ (1) bekezd6s6be Utk6zik. E tdrv6nyhely
alapj5n ugyanis az egyesUlet tev6keny#g6ben val6 r6szv6tel a szeryezet tagjSnak
joga 6s ez nem tehet6 egyszersmind kdtelezettsdgg6.

A ftk. 3:65. 5 (1) bekezd6se szerir& az

egyesOlet tagja jogosult az egyesiilet
tev6kenys6g6ben r6szt venni. A 3:66. 5 (1) bekezd6se tgy sz6l, hogy az egyestilet
tagja kdteles az alapszab6lyban meghat5rozott tagi kdtelezetts&3ek teljesit6#re.
Ugyanezen szakasz (2) bekezd6se kimondja, hogy az egyesUlet tagja nem
vesz6lyeztetheti
egyesrilet c6ljiSnak megval6sit6sdt
egyesUlet
tev6kenys6g6t.

az

Aa. itel6t5bla kdvetkezetes 6ll5sponga

6s az

dz, (melyet kifejtett p6ld5ul a

Pkt.ll.20.t67 1201512. sz6m0 v6gz6seben) hogy az egyesulet tev6kenys6g6ben
val6 r6szv6tel jog 6s az nem tehet6 kdtelezetts6996. Ennek a jognak a tartalmSt a
t0rv6ny nem r6szletezi, ha ez az adott egyesOletn6l l6nyeges, tgy az
alapszabiilyban kell rendelkezni err6l. Az egyesUlet tagja mindenk6ppen jogosult
r6szt venni a k6zgyUl6s munk5jSban, szavazati jog illeti meg. Ezek a jogositviinyok
mint az egyes0let szervezeti 6let6ben val6 r6sau6tellel 6sszefiigg6 m5s
jogosiw6nyok - azonban kritelezetts6gk6nt semmilyen form5ban nem irhat6k el6.

-

Ugyanakkor a tags6g nem csak jogokkal, hanem kcitelezetts6gekkel is j5r. Ezeket
is alapvet6en a l6teslt6 okiratnak kell tartalmaznia, de 6ltal6nos ir5nytfik6nt a
Ptk. 3:66. $ (2) bekezd6s6ben megfogalmazottak szolg5lnak.

Ez a rendelkez6s a Debreceni it6l6t6bla 6rtelmez6se szerint azt takarja, hogy
p6ldSul egy oktat5si tev6keny#g folytat5s5ra l6trej6v6 szervezet a tag
kdtelezetts6gek6nt el6irhatja, hogy tartson alkalomadt5n el5ad6st a
hallgat6sSgnak; egy egyes0leti form5ban milkdd6 k6rus megkdvetelheti, hogy
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tagja fell6pjen..egy rendear6nyen; egy polg5r6r szervezet k6telez6v6 teheti, hogy
tagja kdzrem(kddj0n p6ldSul a katasztr6fa elhdrlt6sban, j6r6rtev6kenyseg-et
folytasson, stb. Ellenkez6 esetben
ha teh5t ebben a tev6kenysdgben vil6
r6sa/6tel csup5n jog lenne - a tag 6ppen a ftk. 3:66. g (2) bekezd6s6ben irtakat
val6sitan5 meg, a szervezet mUk6d6s6t esefleg ellehetetlenftve.

-

Ez6rt egy alapszab5ly rendelkez6se akkor nem tekinthet6 trirv6nybe0tk6z6nek, ha
tag jogait, illetve kdtelezetts6geit
fenti szempontoknak megfelel6en
differenci5lja.

a

a

Az itel6tdbla megitdl6se szerint a k6relmez6 l6tes[t6 okirata az 5.t.21e. 6s f.
pontokban figy szab5lyozta a tag k6teless6geit, hogy azzal nem jogot tett
k0telezetb{36, tagj6t6l a szervezet alapszabSlya 3. pont (1) bekezd6sben irt
c6ljai, illeWe 3. pont (2) bekezd6s6ben [rt, e c6lok teljesit6se 6rdek6ben kifejtend6
tev6keny#gei megval6sft6saban val6 k6zremfikcid6st v5rja el, lgy ez nem
t<irv6nys6rt6.

2. A fellebbezds e ponSSban azigydsz azt fejtette ki, hogy a m6dositott l6tes[t6
okirat 6.2. pont (2) bekezd6s6nek az a rendelkez6se, hogy az elndks6g tagj6vS
csak rendes tag vdlaszthat6, jogszabSlys6rt6, Figyelemmel a ftk. 3:22. g (1)
bekezd6s6re, 3:65. 5 (2) bekezd6sere, illeWe a l6tesit6 okirat 5,4. pont (2)
bekezddsdre.

A modosltoE alapszabdly 5.1. pontja az egyestjlet rendes tagjair6l, a25.2. pontja a
tiszteletbeli tagokr6l, az 5.3. pont a p5rGl6 hgokr6l, mig az 5.4. pont az ifjris6gi
tagokr6l u6l. Ad ut6bbi pont kimondja, hogy,,lz egyesUlet ifi0s5gi tagja lehet az a

magyar 6s nem magyar egyetemi vagy f6iskolai hallgat6 6llampolg6r, aki az
egyesUlet tev6keny#gdhez kapcsol6d6 tudom5ny5g ir5nt 6rdekl6d6st mutat 6s
ak5r a tudom5ny6gban el6rt kiemelked6 tanulmSnyi eredm6nye alapj5n olGat6i
felv6telre javasolnak, 6s felv6teluket bel6pesi nyilatkozatban k6rik, 6s ennek
nyom5n az egyesiilet eln<iks6ge 6ket az ifjris6gi tagok sor5ba felveszik. Az ifitls5gi
tagokat egyenl6 jogok illetik meg. Az ifj0sagi tagok jogai 6s kdtelezettse3ei
azonosak a rendes tagok6val."
Az alapszab6ly 6.2. pon$iinak (2) bekezd6se tlgy sz6l, hogy,,az eln6ks6g tagj5va
csak rendes tag v5laszthat6". A l6tesit6 okirat szerint az egyesUlet operativ
vezet6s6vel kapcsolatos feladatokat a 8 tagri elndks6g l6$a el.

A ftk. 3:22. $ (1) bekezd6se szerint vezet6 tisztsdgvisel6 az a nagykor0 szem6ly
lehet, akinek cselekv6k6pess6g6t a tev6kenys6ge ell5tSs5hoz szUks6ges k6rben
nem korl5tozt5k.

A ftk. 3:65. $ (2) bekezd6se 6rtelm6ben az egyesUlet tagjait egyenl6 jogok illetik
meg 6s egyenl6 kOtelezetts6gek terhelik kiv6ve, ha az alapszab6ly kiilcinleges
jogiill6srl tagsSgot hat5roz meg.

4
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Aa igydsz 6ruel6se szerint az egyesiilet ifj0sagi tagjai

nagykor0 .szem6lyek,

akikn6i< jogai 6s kcitelezetts6gei az alapszab6ly 6rtelm6ben azonosak a rendes

i

Agok6val, tz6rt t0rvdnys6rt6 t6tesit6 okirat azon szab5lya, mely szerint vezet6
tiszts6gvisel6v6 csak a rendes tagok v5laszthat6k.

Az (t6l6tabla 6ll5spontja szerint az egyesrilet c6ljai az azok megval6sit6sa
6rdek6ben kifejtend6 tev6kenys6gei [alapszab5ly 3. pont (1) 6s (2) bekezd6s]
tUkr6ben nem 6rtelmezhetetlen a l6tesi6 okirat 5.4. pontja, mely a rendes
tagokhoz k6pest megkrildnbdzteti az ,,ifitsilgi tagokat"' 6k az alapszab5lyb6l
kitfin6en nem kijlonleges jogSll5sri tagok, amennyiben ugyanis azok lenn6nek, az
Ectv. 4. 5 (5) bekezd6se kogens rendelkez6se kovetkezt6ben vezet6 tiszts6gvisel6v6 nem lenn6nek v5laszthat6k. A Debreceni T6rv6nysz6ken 2014' m5rcius
28-5n a Hajd0-Bihar Megyei F6Ugy6szs{7, illetve a Debreceni Fellebbviteli
RiUgy6szs6g k6pvisel6j6nek r6szv6tel6vel tartott szakmai 6rtekezlet egy#ges
5llSspontja szerint a ftk. 3:65. 5 (2) bekezd6se diszpozitiv szabSly, ami azt jelenti,
hogy az ott irtakt5l el lehet t6rni. Az rlj Ptk. m5r egy6bk6nt sem tatja fenn a
1989. 6vi II. torv6ny 6ltal k6pviselt tagegyenl6s6gre vonatkoz6 Sll5spontot, azaz
nincs akad6lya, hogy az egyesrilet l6tesit6s6nek szabadsSga elwel 6lve az
egyesUlet alapszab6lySban bizonyos szempontok flgyelembe v6tel6vel elt6r6
jogokat 6s kdtelezettsegeket biztos[tsanak a tagsdg egy-egy r6sz6nek, an6lktil,
hogy 6k kU16nleges jog5ll5s0 tagok lenn6nek.
Ebb6l kOvetkez5en pedig nem jogszab6lys6rt6 az alapszab5ly azon rendelkez6se,
hogy egyes tagok Bbbletjogosults6ggal rendelkeznek a tobbi taghoz k6pest. Igy
az egy6bk6nt azonos jogokat 6lvez6 ifjtisigi 6s rendes tagok kozott jogszerfien
tehet6 ktll6nbs6g a tekintetben, hogy az eln6ks6g tagj6v6, vezet6 tiszts6gvisel6v6
v5laszthat6k-e.

Mivel a l6tesitii okirat 5.1. pontja szerint az egyesulet rendes tagja nagykorri
szem6ly lehet, az alapszabSly nem s6rti a ftk. 3:22. $ (1) bekezd6s6ben
megfogalmazott krivetelm6nyt sem.
3. Az Ugy6sz meglt6l6se szerint t6rv6nys6rt6 a m6dositott alapszab6ly 7. pont (1)
bekezd6s6nek az egyesiilet k6pviselet6vel kapcsolatos szab5lyoz5sa. Ervel6se
szerint a ftk. 3:21. 5 (1) bekezd6se,.illetue 3177. g-a 6rtelm6ben az egyestilet
Ugyvezet6s6t ell5t6 elnoks6g valamennyi tagja vezet6 tiszts6gvisel6, akik a
ftk. 3:29. 5 (1) 6s (2) bekezddse 6rtelm6ben ugyan nem jogosultak mindannyian
az egyesulet 6n5ll6 k6pviselet6re, 5m ha helyettes k6pvisel6k6nt a l6tesit6 okirat
felhatalmaz5sa alapj5n elj5rhatnak, k6pviseleti jogukat rinSll6an gyakorolhag5k,
annak oly m6don val6 korl5toz5sa, ahogyan
k6relmez6 l6tesit6 okirata
tartalmazza, nem fogadhat6 el.

a

A

m6dosftott alapszab5ly 7. pong5nak (1) bekezd6se kimondja, hogy ,,az
egyesr.iletet a hat6s6gok 6s brros5gok el6tt az elndk, akadiilyoztat5sa eset6n az
elnok 6ltal kijelolt elnoksdgi tag k6pviseli. Ha a jogszab5ly ir6sbeli jognyilatkozatot
klv5n valamely k6rd6sben, az eln6k akadtilyoztat5sa eset6n az elndk 5ltal kijeldlt
k6t elnoks6gi tag egyr.ittesen jogosult az irdsbeli jognyilatkozat megt6tel6re".
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bekezd6se kimondja, hogy a jogi szem6ly irdnyit5s5val
kapcsolatos olyan d6nt6sek meghozatalSra, amelyek nem tartoznak a tagok vagy
az alapitok hat5sk<ir6be, egy vagy t6bb vezet6 tiszts6gvisel6 vagy vezet6
tiszb6gvisel6kb6l 5l16 testUlet jogosult.

A ftk. 3:21. $ (1)

Aftk.3:77.5-a 0gy rendelkezik, hogy az egyesUlet

iigyvezet6s6t az egyesUlet
0gyrezet6je vagy az eln6k#g l5ga el. Az egyesOlet vezet6 tiszts6gvisel6i az
tigyvezet6 vagy az elndksdg tagjai,
A Ptk. 3:29. 5 (1) bekezd6se el6irja, hogy a jogi szem6ly tdrv6nyes k6pviselet6t a
vezet6 tiszts6gvisel6 lSga el, Ugyanezen szakasz (2) bekezd6se alapj5n a vezet6
tisztsdgvise16 k6pviseleti jog5t On6ll6an gyakorolja.
Az tlgy6sz helytdll6an utalt arra fellebbez6s6ben, hogy a Debreceni itet6tSOta IOUO

hat5rozatSban (PK.IL20.133/2015, PK.II.20.153/2015, Pkf.II.20.208/2015)
kifejtette, hogy nem tdrv6nys6rt5 egy alapszab5ly azon rendelkez6se, mely a
szervezet vezet6 tiszts6gvisel6i k0zUl csupdn egyet jogosit fel a szervezet
k6pviselet6re. Kifejtette az itel6tibla azt az 5ll6spong6t is kor5bbi hat5rozataiban,
hogy a ftk. 3:29. S (1) bekezd6se szerint a tdrv6nyes k6pviselet feladatdt ,,a"
(teh5t nem okvetlenUl valamennyi) vezet6 tiszts6gvisel6 l5ga el. A vezet6 tiszts6gvisel6k kdzi.il azt kell tdrv6nyes k6pvisel6nek tekinteni, akit a nyilv5ntart5sba e
min6seg6ben bejegyeztek 6s m6g e k6pvisel6 6niill6 k6pviseleti joga is felt6telhez
k0thet6 6s korl6tozhat6 a 3:31. $ 6iTelm6ben.
Ugyanakkor a Pkf .11.20.234120L512. szfini negzes6ben hangstlyozta azt is, hogy
a ftk, 3:29. 5-a, illeWe a 3:77. $-a diszpozitiv szab5lyokat tartalmaz, amelyeK6l
val6 elt6r6s megengedett. A civil szervezet auton6miSjSba taftozik a k6pviseleti
jog szab5lyo#sa, igy adott esetben nincs tdrv6nyi akad5lya anna( hogy az
egyesulet a k6pviselet6re vonatkoz6 szab5lyokat akk6nt alkossa meg 6s rdgzitse
alapszabSlydban, ahogyan azt a k6relmez6 tette a 2015. 5prilis 29-i keltez6sU
modositott l6tesit6 okirat5ban.

az [t6l6t5bla azt 5llapitotta meg, hogy a k6relmez6
l6tesit6 okirata nem tartalmaz t6rv6ny#rt6 rendelkez6seket, annak kelte

Mindezekre figyelemmel

nyilvdntart6sba vehet6, s az egy6b felt6telek igazol5s5ra tekintettel nincs akad5lya
az egyesUlet Ectv. szerinti k6zhaszni nyifu6ntart5sba v6tel6nek sem.

Ezdrtaz els6fokri bir6sag v6gz6s6t a civil szervezetek bir6s5gi nyilv5ntart5sSr6l es
az ezel 6sszefrigg6 eljSr5si szab5lyokr6l sz6l6 2011. 6vi CLIOCXI. t6rv6ny (1)
bekezd6se 6rtelm6ben ir6nyad6 Pp. 259. 5 szerint alkalmazand6 Pp. 253. 5 (2)
bekezd6se alapj5n helybenhagyta.
Deb

re c e n, 2015. november
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Dr. Csiki P6ter s.k. a tanAcs elnrike, Dr. Veszpr6my ZoltSn s.k. el5ad6 biro,
Dr. Kocsis Ottilia s.k. bir6
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