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A P6csi Tcirvdnyszdk a P6csi 13. sz6mu l-lgyredi lroda (i.ig1''intezo: dr. Kasziis Zsttitsatrtra

tigyvdd; 7621 P6cs, Kiraly utca 31.) 6ltal k6pviselt Borosfv:in Eg.v-esiilet kirehncz(i
vliltoz6sbeiegyzis 6s kozhasznii jogallris nyilvdntartlisba vdtele irirnti nempcres eljiirdsban

rneghozta a k(ir etkczo

vtgz6st:

A P6csi Tiirv6nl'sz6k elrendeli a Borostl'f n Egyesiilet 1990. sorsz:im alatti
nyilvf nta rt:isf ban az al6bbi ad atok bej eg1'z6set :

Az alapszabfly m6dositfs{nak kelte: 2011. jrilius 15.

Ktizhasznris:igi fokozat: kiizhasznft az rij civil tiirv6nv szerint.

A kiizhasznrisfgi fokozat megszerzils6nek idtipontja az tj civil tiirr'6nv szerint: 21111.

jrinius 01. napja.

A vi-uzes ellen a kezbesitdst kovet6 l5
pcldinvban benvLijthat(r fcllebbezesnek
el.laraisban a.iogi kepviselet kijtelcz6.

nap alatl a Pecsi 'l'6rlenyszeknetl iriisbatl. hiirtltll
van he lve a l)ccsi ltrtliitabldhoz. a tritsc,dfirk[r

Indokolfs

A Pecsi Titrvenyszdk a Borosg'fn Eg'esiiletet 1990. sorszfm alatt tarlja nyilvirn a bir(lsagi

nr,ilvdntartasban.

.,\ kirelmez6 2014. rna.jus 21. napj6n vdltozhsbejcg-v-zes 6s kiizhasznu jogdlltls nyilvhntartisba
vetele irrinti kerelmet terjesztett elci a Picsi I'i'rn'en1'szekhez. amcllcket a bi16siig a ciril
szerr czetek bir6sdgi nf ilviintartAsar6l es az ezz.el osszeliigg6 elf ardsi szabdlvokr(rl sz(rlti 20I I .

evi CLXXXL tiirv6ny,4l. $ (8) bckczd6s alapj6n eg1, el.jhriisban bir6lt cl.

A kere lrnez(i csatolta a 2012. es 201 3. leztirl iizleti crve kre r ouatkozti bcsziittroltit els

kiizliasznirseigi niellekletet. a vezc16 tisztsigviseliik 6sszefirhctctler.rsegi nl ilatkozaLait. a

bcszlimol6k is kcjzhasznris6gi me llikletek Orsz6gos tsir6s6gi Hivatalnirl tort6nt ktjzzctitele t. a

Cnytr,. 4.4. $ (4) bekezdes szcrinti ke rclmet. A vdltoziisbeie g1"zis ir6nti ktlrclcrir

ronatkozdsd,ban csatolast n1'crtek a kozgl.tilelsi jegl'z6kon1'r'ek. jclenliti ivek" a ttr(rdositassal

egysiges szerkezetbe foglalt alapszaball. l-ovAbba csatoha a kcrelmez6 ei k(izhaszlt[r.ic'-{r.irlliis

nyilv6ntartiisba v6tcle is az egyesiilet v6ltoz6sbcjegyz6s ir6nti papir alaprl kirelniekct.
tovdbbd az iigyvidi meghatalm az:ast.

A be csatolt iratok alapjdn a P6csi Tiirv6nysz6k megdllapitotta. ho-uv a kerehncz(i

virltoz6sbejegyzis 6s kcizhasznf jogdll6s nyilv6ntartiisba vdtel ir6nti kerelnrc alapos.

Az alapszabaly'modosit6sa megf'elcl a Polgari T(incrnt'k(in1'rrtil sz(rlir 2013. elri V. t(inernl.
az eg1'estilesi jogrol. a kijzhasznu jogallasr6l. r'alarnint a civil szenczctek rl[ik(jclcs(:r6l ets

tiimogatiistir6l sz(rl6 201 l. evi CILXXV. ttjrvinv eliiirirsainak.
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A veze16 tisztsegr,'isel6kkel szcmben az ailtaluk tett ijsszcl-irhetetletrsdgi n,vilatkozat szerint
kiziirti 6s dsszeftrhe tetlens6gi ok nem 6ll fenn. A P6csi Tcirvdnyszdk a becsatolt
besz6rr-rokikbcil es kijzhasznirsdgi rnellekletekbol megallapitotta. hog-v a kdrclmezo megfblelcl
er6lbrriissal es megt'elel6 tdrsadahni tarnogatottsaggal rendclkezi az irj civil tcirv'eny szerinti
kdzhasznir joghllhs felt6telek6nt.

A kiiz:hasznir nf ilr'6ntart6sba l'etellel szcrzi meg a cir,'il szerl'ez.eI akozhasznir minosfteset az

Ectr. 3i. s\ rcndelkezese alapjan. h,zen id6ponttctl kezdve az Ectr,. 36. " 
(l) bekezdcs szerint

.jogosult hasznirlni az uj civil tdrvdny szerinti kcjzhasznu jog6ll6s megjeloldst.

Minclczekrc tekintettel a Pdcsi Tcirvdnyszek az egyesiildsi jogr6l, a kdzhasznri jog6lldsr6l,

r alarnint a civil szen,ezetek rnukijdeserol ds tarnogatiis6rol szolo 201l. evi CLXXV. torveny
(Ectv.) 13.5s 1l) bekczdds szerinti rendelkezisdre figyclcmmcl a civil szervezetek bir6sdgi
nvilr,irntartds6rtil es a'/. ezzel ijsszehigg6 eljar6si szabalyokrol szol6 2011. evi CLXXXI.
t(irv6ny (Cnytv.) 30. $ (l) bekezdese alapl6n a civil szervezet bfr6s6gi nyilv6ntartdsba
\ eteler6l hatarozott.

A vegzis cllcn f'ellebbczisnek van helye a Cnytv.5. $ (l) bekezddse folyt6n alkalmazand6
polgiiri pcrrcndtarthsr6l sz6l6 1952.6vi III. torvdny (Pp.) 233. $ (l) bekezd6se alapj6n.

P6cs, 201'1. szeptember 29. -

dr'. Fajcsi Tiborn6 dr. Prek:icka Judit s.k.

. bir6sfgi titk{r
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