Nyíregyházi Törvényszék
Nyíregyháza
38.Pk.60.060/2008/28. szám
(A beadványokban erre a számra kell hivatkozni.)
A Nyíregyházi Törvényszék a Mátraházi Zoltán elnök Alkalmazkodó Ember Egyesület
(4511 Nyírbogdány, Ady Endre utca 18. szám alatti székhelyű, 2937. szám alatt
nyilvántartásba vett) civil szervezet változás bejegyzése iránti ügyében meghozta a
következő
V É G Z É S T:
A bíróság a 2017. május 11. napján 26. sorszám alatt bejelentett változást t u d o m á s u l
veszi.
Elrendeli az egyesületek nyilvántartásába 2937. sorszám alatt bejegyzett adatokban az
alábbi változások átvezetését, a korábbi adatok egyidejű törlése mellett:
I. Alapszabály módosításának időpontja: 2017. március 14.
II. Az egyesület képviselője:
(A képviselő nyilvántartásban szereplő adatai az alábbiak szerint módosulnak:)
Név: Mátraházi Zoltán (elnök)
Anyja születési neve: Bubics Anna
III. Az egyesület székhelye: 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 2. 7/41.
IV. Az egyesület célja:
Az egyesület arra szerveződött, hogy a Magyarországon élő magyar és nem magyar
állampolgárok életminőségét programjai, akciói által javítsa. Programjaink elsősorban a
gyorsan változó gazdasági, kulturális, technológiai változásokhoz történő sikeres
alkalmazkodást hivatottak elősegíteni, amely révén a magánszemélyek, vállalkozók, profit –
és nonprofit szervezetek, sikeresen és eséllyel nézhetnek szembe a globalizált világból eredő
kihívásokkal, illetve veszélyekkel. E célokat, nyereség – és vagyonszerzési cél nélküli
egyesületi formában teszi.
V. Az egyesület elsődleges célja szerinti besorolása: Oktatási tevékenység
A bíróság a változásbejegyzési kérelemnek helyt adó jogerős végzését megküldi az Országos
Bírósági Hivatal részére az országos névjegyzék útján történő közzététel céljából.
A törvényességi felügyeletet a Nyíregyházi Törvényszék gyakorolja.
Ezen végzés ellen fellebbezésnek helye nincs. A végzés meghozatala napján jogerős és
végrehajtható. A végzés vagy az annak meghozatala alapjául szolgáló eljárás, illetve a
kérelemhez mellékelt iratok jogszabályba ütközése miatt az ügyész, valamint az, akire a
végzés rendelkezést tartalmaz – a rendelkezés őt érintő részére vonatkozóan – pert indíthat
az alapítvány ellen a végzés hatályon kívül helyezése iránt a Nyíregyházi Törvényszék előtt.
A per megindításának ezen végzés országos névjegyzékben történő közzétételétől számított
60 napon belül van helye.
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A határidő elmulasztása jogvesztéssel jár.
I N D O K O L Á S
A civil szervezet képviselője – jogi képviselő útján – 2017. május 11. napján 26. sorszám
alatt változásbejegyzés iránti kérelmet terjesztett elő elektronikus úton a Nyíregyházi
Törvényszéken.
A kérelmező a kérelem előterjesztése során figyelemmel volt az egyszerűsített
nyilvántartásba vételi eljárás szabályaira, így a civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és
az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény (továbbiakban:
Cnytv.) 34. § (1) bekezdésének megfelelően jogszabályban meghatározott mintaokirat
alapján készítette el a létesítő okiratát, és a kérelmen ezt a tényt feltüntette, illetve kérte az
egyszerűsített nyilvántartásba vételi eljárást. A civil szervezet képviselője a Cnytv. 34. § (2)
bekezdésének megfelelően a kérelméhez a mintaokirat szerinti mellékleteket csatolta.
A kérelmező a Cnytv. 8. § (2) bekezdés b) pontjának megfelelően elektronikus úton
terjesztette elő kérelmét.
A bíróság az előterjesztett kérelem és a becsatolt iratok alapján a következőket állapította
meg.
Az egyesület változásbejegyzés iránti kérelme tartalmazza a Cnytv. 23. §-ában
meghatározott adatokat, és a kérelmező csatolta a változásbejegyzési kérelemmel érintett,
Cnytv. 24. §-a szerinti okiratokat.
A változásbejegyzési kérelemmel becsatolt 2017. március 14. napján kelt mintaokirat szerint
elkészített alapszabály megfelel a jogszabályi követelményeknek.
Az egyesület a kérelmében bejelentette az egyesület új székhelyét. A székhelyhasználat
jogcímét igazoló okiratot a kérelemhez csatolta a kérelmező, amely okirat formailag és
tartalmilag megfelelő módon igazolja a civil szervezet székhelyhasználathoz való jogát.
A civil szervezet képviselője kérte az egyesület módosult céljának nyilvántartásba vételét,
amelyet az alapszabály módosítás tartalmaz és a hatályos jogszabályokkal is összhangban
van.
A képviselő kért a céllal összhangban az egyesület elsődleges célja szerinti besolrolása
módosulásának nyilvántartásba vételét is.
A kérelem kiterjedt a civil szervezet képviselője anyja lánykori nevének bejelentésére is,
eleget téve a Cnytv. 95. § d) pontjában előírtaknak.
Az irányadó bírósági gyakorlatra figyelemmel a kérelemhez csatolt iratokból megállapítható,
hogy a változás-bejelentést a Cnytv. 37. § (1) bekezdésében foglalt határidőn belül az
egyesület képviseletére jogosult személy tette, s a bejegyzés alapjául szolgáló határozatot a
szervezet megfelelő szerve hozta meg (BH. 1992.493.).
A törvényszék mindezekre tekintettel a bejelentett változást tudomásul vette, és a Cnytv. 37.
§ (1) bekezdése szerint alkalmazandó 30. § (1) bekezdés alapján a változás bírósági
nyilvántartáson történő átvezetését, a 67. § (4) bekezdése alapján pedig az országos
névjegyzékben való közzétételét rendelte el.
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A végzés elleni fellebbezés a Cnytv. 46/A. § (1) bekezdése értelmében kizárt. A
keresetindítási jogról való tájékoztatás A Cnytv. 46/A. § (1) és (2) bekezdésein alapul.
Nyíregyháza, 2017. május 29.
dr. Lordovics István
bírósági titkár
Záradék:
A bíróság megállapítja, hogy jelen 27. számú végzés 2017. május 29. napján jogerős és
végrehajtható.
Nyíregyháza, 2017. május 29.
dr. Lordovics István
bírósági titkár

